
GUILHERME CASTILHO SORENSEN DE LIMA 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE LEIOMIOMAS UTERINOS POR MEIO DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE:  

ANÁLISE DA CONCORDÂNCIA INTEROBSERVADOR. 

 

 

Dissertação apresentada à Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São 

Paulo para a obtenção do Certificado de Conclusão do Programa de Residência 

Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Giuseppe D'Ippolito 

 

Coorientador: Dr. Leandro Accardo de Mattos 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2020 



 

 

Castilho Sorensen de Lima, Guilherme 

Avaliação de leiomiomas uterinos por meio de ressonância magnética: 

análise da concordância interobservador. / Guilherme Castilho Sorensen de Lima. 

São Paulo, 2020. 

 

 

Trabalho de conclusão do programa de Residência Médica em Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem - Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de 

Medicina, 2020. 

Orientação: Prof. Dr. Giuseppe D'Ippolito 

 

Título em inglês: Evaluation of uterine leiomyomas by magnetic resonance 

imaging: analysis of interobserver agreement 

 

1. Leiomioma. 2. Útero. 3. Imagem por Ressonância Magnética. 4. 

Reprodutibilidade dos testes.  



 

 iii 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Prof. Dr. Giuseppe D'Ippolito, pela orientação na condução deste trabalho, 

assim como pelos ensinamentos ao longo da minha formação como radiologista 

durante a residência médica. 

Ao Dr. Leandro Accardo de Mattos pela orientação, bem como aos Drs. Gustavo 

Pedreira Rodi, Leticia Ferreira Bueno, Glaucy Lane Neme e Larissa Rossini Favaro, 

sem a ajuda dos quais não seria possível a realização deste trabalho.  

À Andrea Puchnik, Coordenadora de Ensino e Pesquisa no Departamento de 

Diagnóstico por Imagem da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP, pela grande ajuda 

na análise estatística dos resultados deste trabalho.   

 

 



 

 iv 

RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar a concordância interobservador na interpretação de diferentes 

características dos leiomiomas uterinos através de exames de ressonância magnética 

(RM), em função da experiência dos observadores. 

Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo, transversal e observacional através 

da análise das imagens de RM interpretadas de forma independente por quatro 

examinadores (com 2 e mais de 10 anos de experiência), divididos em inexperientes e 

experientes, sem acesso às informações clínicas dos pacientes. Foram avaliadas as 

seguintes características dos leiomiomas: dimensões e volume; manto interno e 

externo; classificação da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO); 

vascularização e presença ou não de degeneração. Por fim, as dimensões uterinas 

foram medidas e seu volume calculado. Para as variáveis numéricas foi utilizada a 

metodologia de Bland-Altman e a estimação do coeficiente de correlação intraclasse 

(i), enquanto para as variáveis categóricas foi utilizado a estatística kappa (). 

Resultados: Foram avaliadas 35 pacientes, com idade variando entre 26 e 73 anos, 

totalizando 61 leiomiomas. A concordância obtida para os observadores experientes e 

inexperientes na avaliação dos volumes uterinos (i de 0,895 e 0,927) e dos leiomiomas 

(i de 0,993 e 0,994), dos mantos interno (i de 0,925 e 0,848) e externo (i de 0,835 e 

0,862) foi excelente para ambos os grupos de observadores. A concordância para a 

classificação FIGO e vascularização foi boa para os observadores experientes ( de 

0,767 e 0,643) e moderada e fraca para os inexperientes ( de 0,609 e 0,282), 

respectivamente. A caracterização da degeneração foi moderada para os inexperientes 

( de 0,582) e fraca para os experientes ( de 0,398).  

Conclusão: Para variáveis quantitativas/numéricas, como o cálculo dos volumes e 

avaliação dos mantos interno e externo houve pouca diferença entre observadores 

experientes e inexperientes, tendo uma excelente concordância para ambos. Para 

algumas das variáveis qualitativas/categóricas, como classificação FIGO e 

vascularização, os avaliadores experientes obtiveram uma maior concordância. Por 

outro lado, na avaliação da presença de degeneração ambos os observadores 
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obtiveram uma baixa concordância, com os examinadores menos experientes tendo 

uma concordância superior. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Leiomiomas uterinos (LU), também conhecidos como miomas ou fibromas, são 

considerados os tumores mais comuns do sistema reprodutor feminino, com 

prevalência de 23,3%, podendo chegar a até 38% nas mulheres à partir dos 45 anos de 

idade (1). São tumores benignos compostos predominantemente por células 

musculares lisas alongadas, quantidades variáveis de tecido conectivo e uma margem 

bem definida com o tecido miometrial normal. Seu volume pode suplantar a 

vascularização disponível na medida em que crescem, resultando em diversos tipos de 

degeneração, sendo as mais comuns: hialina, cística (figura 1), mixoide (figura 2) e 

hemorrágica/vermelha (figura 3) (2, 3). 

 

Figura 1 – Leiomioma uterino com degeneração cística 

 

Leiomioma uterino com degeneração cística (setas vermelhas). Esquerda: imagem ponderada em T2 

demonstrando leiomioma com áreas internas de alto sinal. Direita: imagem ponderada em T1 após a 

administração do meio de contraste endovenoso demonstrando a área correspondente com ausência de 

realce. 
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Figura 2 - Leiomioma uterino com degeneração mixoide 

 

Imagem sagital ponderada em T2 demonstrando leiomioma uterino com hiperssinal. 

 

Figura 3 - Leiomioma uterino com degeneração hemorrágica/vermelha. 

 

Esquerda: imagem ponderada em T2 demonstrando leiomioma com moderado/alto sinal (seta vermelha). 

Direita: imagem ponderada em T1 com saturação de gordura demonstrando hiperssinal do leiomioma 

(seta vermelha). 

 

Os LU frequentemente causam sintomas, como menorragia, dor pélvica e 

infertilidade, que variam a depender de características como sua localização, 

dimensões e quantidade (4). O manejo das pacientes e a escolha do tratamento mais 

apropriado se baseia tanto em fatores clínicos, como intensidade dos sintomas, idade e 
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desejo de gestações futuras, quanto características próprias dos miomas, como 

tamanho, localização e presença ou não de degeneração (3, 5-7). Por estas razões, o 

radiologista exerce papel fundamental não somente na confirmação diagnóstica mas 

também no manejo das pacientes, uma vez que a conduta se baseia, entre outros 

fatores, na adequada caracterização da lesão. 

 Dentro deste contexto, entre as modalidades diagnósticas disponíveis a 

Ressonância Magnética (RM) surge com papel de destaque. A avaliação da 

intensidade de sinal nas imagens ponderadas em T1 (T1WI), T2 (T2W1) e o padrão de 

realce ao meio de contraste (MDC) podem ser utilizados na avaliação da presença ou 

não de degeneração e ajudar a pré-selecionar os LU com menor probabilidade de 

apresentarem desfechos desfavoráveis a propostas terapêuticas menos invasivas, 

como a embolização da artéria uterina ou administração de análogos do hormônio 

liberador de gonadotrofina (GnRH)(8, 9).  

 Uma adequada caracterização do volume dos miomas e sua relação com as 

superfícies serosa e mucosa do útero é relevante e influencia no planejamento 

terapêutico. O sistema de classificação proposto por Munro et al.(12) e adotado pela 

Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) objetiva auxiliar nessa 

avaliação. Informar a distância da superfície do mioma para a serosa uterina (manto 

externo) e para a cavidade uterina (manto interno) também pode auxiliar o médico 

assistente no planejamento cirúrgico. 

 Entretanto, apesar de representar uma condição com grande prevalência na 

população feminina, frequentemente associada a sintomas e onde o radiologista exerce 

importante papel no manejo das pacientes, existem poucos estudos na literatura que 

mediram a precisão dos métodos de diagnósticos por imagem (isto é, a concordância 

interobservador) na avaliação e classificação dos leiomiomas uterinos. 

 Em nossa revisão da literatura identificamos apenas um estudo que analisou a 

concordância interobservador em exames de RM, tendo como base apenas a 

classificação adotada pela FIGO, demostrando uma diferença na classificação em 86% 

dos casos, sendo que em mais de um terço das pacientes estas diferenças 

acarretariam um possível impacto no planejamento cirúrgico (13). 
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 São ainda necessários estudos que abordem outras características de imagem 

dos LU rotineiramente avaliadas, bem como o impacto da experiência dos 

observadores nessa avaliação.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Avaliar a concordância interobservador na interpretação de diferentes 

características dos leiomiomas uterinos através de exames de ressonância magnética 

em função da experiência dos observadores. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo retrospectivo, transversal e observacional, aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal 

de São Paulo e tendo sido dispensada a utilização do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

Foram incluídas no estudo pacientes com pelo menos um leiomioma uterino 

detectado através de exames de RM, com dimensão maior que 1,0 cm, por um dos 

autores do estudo e que não participou da análise dos exames (L.A.M.). Os critérios de 

exclusão consistiram em pacientes submetidas a qualquer tipo de tratamento prévio 

dos leiomiomas ou que apresentassem exames de qualidade insatisfatória. 

 

2.1 EXAMINADORES 

 

As imagens de RM foram interpretadas de maneira independente por quatro 

examinadores, sem que tivessem acesso às informações clínicas das pacientes. Dos 

quatro examinadores, dois eram radiologistas do programa de especialização em 

Diagnóstico por Imagem do Abdome da instituição, considerados os observadores 

inexperientes (G.P.R) e (L.F.B), e dois eram especialistas em radiologia abdominal com 

mais de 10 anos de experiência em RM de pelve, considerados os observadores 

experientes (G.L.N) e (L.R.F).  

 Antes do início da interpretação dos exames, houve uma reunião entre os 

observadores para uniformização das características avaliadas. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS AVALIADAS 

 

 Foram avaliados de um a três LU por paciente. No caso de pacientes com 

múltiplos miomas, um quinto radiologista não envolvido na avaliação (L.A.M) 

selecionou previamente os três principais, nomeando como “A” o maior deles e “B” e 

“C” os subsequentes. 
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 Cada LU foi avaliado de acordo com as seguintes características: 

avaliação do maior diâmetro e cálculo do seu volume; medida dos mantos interno e 

externo; classificação FIGO; vascularização (quando realizada a administração 

endovenosa do agente de contraste paramagnético) e avaliação da presença ou não 

de degeneração do LU. Por fim foram avaliados ainda as dimensões uterinas e 

calculado o seu volume.   

A forma de avaliação de cada uma das características está descrita a seguir. 

 

2.2.1 Dimensões e volume uterinos e dos leiomiomas 

 

 As medidas uterinas foram adquiridas a partir do seu comprimento, medido com 

a inclusão do colo uterino, e os maiores diâmetros nos eixos anteroposterior e 

transverso obtidas nas diversas sequências do exame de RM (figura 4) (14, 15). 

 

Figura 4 – Medidas das dimensões uterinas 

 

Imagens ponderadas em T2 demonstrando um útero em anteversoflexão. Esquerda: imagem sagital com 

as medidas do comprimento (linha tracejada). Direita: imagem axial ao maior eixo uterino com a medida 

do seu diâmetro transverso (linha pontilhada) e anteroposterior (linha sólida).  

 

 As medidas dos miomas foram adquiridas a partir do seu maior diâmetro (figura 

5) e as outras duas maiores medidas obtidas nos planos ortogonais ao primeiro. 
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 Os volumes tanto dos leiomiomas quanto do útero foram calculados aplicando as 

medidas obtidas na fórmula para o volume de uma elipse (volume aproximado = π × 

(d1 × d2 × d3)/6))(16, 17). 

 

Figura 5 – Medida do maior diâmetro do leiomioma 

 

Imagem sagital ponderada em T2 demonstrando útero em retroflexão com um leiomioma submucoso na 

região fúndica com seu maior diâmetro (linha tracejada). 

 

2.2.2 Classificação FIGO 

 

A avaliação dos leiomiomas a partir da classificação FIGO foi baseada na 

publicação de Munro et al.(12), que descreve os miomas de acordo com sua relação 

com a serosa uterina e o endométrio, conforme exemplificado na figura 6 e na tabela 1. 
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Figura 6 – Classificação dos leiomiomas segundo a FIGO 

 

 

Tabela 1 - Classificação dos leiomiomas segundo a FIGO 

Classificação Descrição 

0 Submucoso pedunculado 

1 Submucoso <50% intramural 

2 Submucoso ≥50% intramural 

3 Contato com endométrio, 100% intramural 

4 100% intramural 

5 Subseroso ≥50% intramural 

6 Subseroso < 50% intramural 

7 Suberoso Pedunculado 

8 Outro (cervical, parasita...) 

2-5 Mioma híbrido 

 

Lesões intracavitárias que estão conectadas ao endométrio por um pedículo são 

classificadas como 0, enquanto os tipos 1 e 2 devem apresentar pelo menos uma parte 

da lesão intramural, sendo o tipo 1 menor que 50% e o tipo 2 igual ou maior que 50%. 

As lesões do tipo 3 são intramurais, mas tocam o endométrio. No tipo 4, as lesões 

estão contidas totalmente dentro do miométrio. As lesões subserosas, do tipo 5 ao 7, 

são a imagem em espelho dos miomas submucosos, com tipo 5 sendo igual ou maior 

que 50% intramural, o tipo 6 menor que 50% de componente intramural e o tipo 7 uma 

lesão subserosa pedunculada. As lesões transmurais podem ser classificadas de 

acordo com sua relação endometrial e serosa, sendo que a relação com o endométrio 
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deve ser anotada antes, seguida pela relação com a serosa e separadas por um hífen. 

Os miomas do tipo 8 são uma categoria adicional, com lesões que não se relacionam 

com o miométrio, incluindo as lesões cervicais, as que ocorrem nos ligamentos uterinos 

e os chamados miomas “parasitas”. 

 

2.2.3 Mantos interno e externo 

 

 A espessura dos mantos externo e interno foram medidos usando como 

referência a menor distância obtida da superfície externa do mioma até a serosa e da 

superfície interna do mioma até o endométrio, respectivamente (figura 7). 

 

Figura 7 – Medida dos mantos interno e externo 

 

Útero em anteversoflexão com mioma intramural (seta) apresentando as medidas do seu manto interno 

(linha sólida) e manto externo (linha tracejada). Nota-se ainda mioma subseroso (ponta de seta). 

 

2.2.4 Vascularização 

 

 A vascularização dos miomas foi avaliada em T1WI após a administração do 

MDC, na fase de equilíbrio ou fase mais tardia disponível, e feita a comparação com o 
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tecido miometrial adjacente. Foram considerados três padrões de vascularização: 

avascular (quando não houve realce visível ao meio de contraste), pouco vascularizado 

(quando o realce foi menor que o do miométrio adjacente) e bem vascularizado, 

(quando o realce foi igual ou maior do que o observado no miométrio adjacente (figura 

8).  

 

Figura 8 – Leiomioma bem vascularizado 

 

Imagem ponderada em T2 (esquerda) e T1 após a administração do meio de contraste endovenoso 

(direita) demonstrando leiomioma uterino (setas vermelhas) com realce semelhante ao miométrio 

adjacente. 

 

2.2.5 Avaliação da degeneração 

 

 A intensidade de sinal dos miomas em T1WI e T2WI foi comparada ao o sinal do 

miométrio normal adjacente. Com base nas características de sinal e o padrão de 

vascularização presente, os leiomiomas foram classificados como miomas típicos ou 

apresentando alguma forma de degeneração, com os principais subtipos de 

degeneração caracterizados na tabela 2.  
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Tabela 2 – Características de imagem dos leiomiomas degenerados 

Degeneração T1WI T2WI Vascularização 

Cística Isointenso  Áreas hiperintensas Áreas correspondentes sem 

realce. 

Hialina Isointenso Hipointenso Realce diminuído (em relação 

aos miomas não 

degenerados). 

Mixoide Hipointenso Áreas hiperintensas periféricas Aparência laminar. 

Hemorrágica Áreas hiperintensas. Moderado-hiperintenso.  Variável. 

FONTE: Adaptado de Arleo, Elizabeth Kagan et al. (2015). 

 

Miomas típicos (não degenerados) têm a aparência característica de nódulo bem 

delimitado, com sinal baixo e homogêneo em T2WI e intermediário em T1WI (6, 18, 

19). Por sua vez, os miomas degenerados apresentam diferentes aspectos de imagem 

em T1WI, T2WI e após a administração do MDC, variando a depender do tipo de 

degeneração presente. 

Na degeneração cística, são observadas áreas bem delimitadas com alto sinal 

em T2WI e baixo sinal em T1WI, não apresentando realce ao meio de contraste nessas 

regiões. Na degeneração hialina o aspecto em T2WI e T1WI é semelhante ao dos 

miomas não degenerados, entretanto apresentam um realce ao MDC menor em 

comparação aos miomas típicos. Hipersinal em T2WI e um mínimo realce ao meio de 

contraste por vezes de aspecto laminar são características dos leiomiomas com 

degeneração mixoide. Por fim, na degeneração vermelha, ocorre um infarto do mioma 

por obstrução das veias de drenagem na periferia da lesão, resultando tipicamente em 

um alto sinal em T1WI (8, 19). 

 

2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 No estudo da concordância interobservador para as variáveis numéricas, como 

os volumes uterinos e dos miomas e avaliação dos mantos interno e externo, foi 

utilizada a metodologia de Bland-Altman e a estimação do coeficiente de correlação 

intraclasse (i) (20) (tabela 3). 
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Na análise da concordância interobservador das variáveis categóricas, como a 

classificação FIGO, vascularização e presença ou não de degeneração foi utilizada a 

estatística kappa () (21) (tabela 4). 

As análises foram realizadas com os programas JASP versão 0.9 e R versão 

3.4.3 para Windows, utilizando os pacotes base, ggplot2, blandr e epiR. Em todas as 

conclusões obtidas através das análises inferenciais foi utilizado o nível de significância 

de 5% (p ≤ 0,05). 

 

 

Tabela 3 – Coeficiente de Correlação Intraclasse 

i Força de concordância 

<0,40 Fraca 

0,40 - 0,75 Satisfatória 

>0,75 Excelente 

 

Tabela 4 - Kappa 

Kappa () Força de Concordância 

< 0,00 Ausência total de concordância 

0,00 – 0,20 Ruim 

0,21 – 0,40 Fraca 

0,41 – 0,60 Moderada 

0,61 – 0,80 Boa 

0,81 – 1,0 Excelente 
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3 RESULTADOS 

 

 Foram avaliados um total de 35 pacientes, das quais 14 apresentavam apenas 1 

mioma,16 apresentavam 2 miomas e 5 pacientes apresentavam 3 miomas, totalizando 

61 LU avaliados. 

A média de idade das pacientes foi de 42 anos, variando entre 26 e 73 anos.  

 

3.1 AVALIAÇÃO DAS DIMENSÕES E VOLUMES UTERINOS E DOS LEIOMIOMAS 

 

 Os dados descritivos em relação às medidas do maior diâmetro e volume dos 

leiomiomas e das medidas e volume uterinos obtidos pelos observadores estão 

representados abaixo (tabela 5 e 6). 

Os valores da concordância e correção dos volumes uterinos e dos leiomiomas 

para os observadores experientes e inexperientes estão demonstrados na tabela 7 e 

nas figuras 9 e 10 para os volumes uterinos e figuras 11 e 12 para os volumes dos 

leiomiomas.  

 Como resultado, foi obtido um coeficiente de correlação intraclasse excelente 

para os observadores experientes e inexperientes tanto na avaliação dos volumes dos 

leiomiomas (i de 0,993 e 0,994, respectivamente) quanto do volume uterino (i de 

0,895 e 0,927, respectivamente).  

 

Tabela 5 – Dados descritivos dos miomas: maior diâmetro e volume 

 Maior Diâmetro (cm) Volume (cm³) 

 OI-1 OI-2 OE-1 OE-2 OI-1 OI-2 OE-1 OE-2 

Média  3,27  3,23  3,30 3,26 30,97 30,40 27,22 30,03 

Mediana  2,70  2,50 2,70  2,60 6,50 5,96 6,40 6,60 

Desvio Padrão 2,00 2,02 1,87  2,01 72,17 71,81  58,41 68,50 

Mínimo 1,400  1,20 1,30  1,10 0,70 0,46  0,50 0,50  

Máximo 11,00  10,80 9,70 10,20 446,43 424,90 314,20 400,00 
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OI-1: Observador Inexperiente 1.  OE-1: Observador Experiente 1. 
 
OI-2: Observador Inexperiente 2.  OE-2: Observador Experiente 2. 
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Tabela 6 – Dados descritivos uterinos: medidas e volume 

 Longitudinal (cm) Anteroposterior (cm) Transverso (cm) Volume uterino (cm³) 

 
OI-1 OE-1 OE-2 OI-2 OI-1 OE-1 OE-2 OI-2 OI-1 OE-1 OE-2 OI-2 OI-1 OE-1 OE-2 OI-2 

Média  9,12 9,37 9,16 9,03 5,48 5,77 5,64 5,32 6,38 6,22 5,92 6,03 185,72 198,29 175,75 167,59 

Desvio Padrão  1,78 1,83 1,62 1,62 1,41 1,52 1,4 1,36 1,46 1,45 1,2 1,53 127,06 137,74 107,28 114,52 

Mínimo  6,70 6,8 6,3 6,7 3,2 3,5 4,0 3,1 4,3 4,3 4,1 3,8 69,56 58,11 55,75 49,27 

Máximo  14,0 14,4 12,7 13,5 9,5 9,2 9,0 8,5 10,7 10,5 8,3 10,1 556,25 616,81 476,63 591,88 

OI-1: Observador Inexperiente 1.  OE-1: Observador Experiente 1. 
 
OI-2: Observador Inexperiente 2.  OE-2: Observador Experiente 2. 
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Tabela 7 – Concordância e correlação dos volumes uterinos e dos miomas 

Volume (ml) Observadores Inexperientes Observadores Experientes 

 Concordância a Correlação b Concordância a Correlação b 

Útero 18,13 [111,68; -
75,42] 

0,927 [0,859; 0,963] 22,54 [147,04; -
101,95] 

0,895 [0,800; 0,946] 

Miomas 1,04 [16,32; -14,24] 0,994 [0,990; 0,997] -2,81 [21,6; -27,19] 0,993 [0,989; 0,996] 

a valores do viés central de concordância, seguidos dos valores superior e inferior de concordância entre 
colchetes. 
b coeficiente de correlação intraclasse e respectivo IC 95% entre colchetes. 

 

 

Figura 9 – Média e diferença dos volumes uterinos para os observadores inexperientes (OB-Is) 
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Figura 10 – Média e diferença dos volumes uterinos para os observadores experientes (OB-Es) 

 

 

Figura 11 – Média e diferença dos volumes dos leiomiomas para os observadores inexperientes (OB-Is) 
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Figura 12 – Média e diferença dos volumes dos leiomiomas para os observadores experientes (OB-Es) 

 

 

3.2 AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FIGO, VASCULARIZAÇÃO E DEGENERAÇÃO 

 

 Os dados obtidos pelos observadores estão caracterizados abaixo para a 

classificação FIGO (tabela 8), vascularização (tabela 9) e avaliação para a presença ou 

não de degeneração (tabela 10). Em relação aos valores de Kappa para a 

concordância entre os observadores, os resultados obtidos estão demonstrados a 

seguir (tabela 11).  

De maneira geral obtivemos uma concordância mais baixa para essas 

características, notando-se também uma maior discrepância entre os observadores 

com maior e menor experiencia. 

 Para a classificação FIGO, a concordância obtida foi moderada ( de 0,609) para 

os observadores inexperientes e boa ( de 0,767) para os experientes.  

 Para a avaliação da vascularização, a concordância obtida foi fraca ( de 0,282) 

para os observadores inexperientes e boa ( de 0,643) para os experientes.  

 Por fim, na avaliação da presença ou não de degeneração houve uma baixa 

concordância para ambas as classes de observadores, sendo obtida uma concordância 
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apenas moderada ( de 0,582) para os inexperientes e fraca ( de 0,398) para os 

experientes.  
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Tabela 8 – Dados descritivos para a classificação FIGO 

 OI-1 OI-2 OE-1 OE-2 

Classificação FIGO  Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

0: Intracavitário pedunculado 1 1,63 0 0,00 1 1,63 1 1,63 

1: Submucoso < 50% intramural 1 1,63 3 4,91 0 0,00 0 0,00 

2: Submucoso > 50% intramural 1 1,63 4 6,55 2 3,27 1 1,63 

3: Intramural tocando o endométrio 6 9,83 1 1,63 2 3,27 3 4,91 

4: Totalmente intramural 25 40,98 22 36,06 32 52,45 34 55,73 

5: Subseroso > 50% intramural 10 16,39 8 13,11 8 13,11 7 11,47 

6: Subseroso < 50% intramural 13 21,31 15 24,59 12 19,67 6 9,83 

7:Subseroso pedunculado 2 3,27 2 3,27 3 4,91 8 13,11 

8: Outro 0 0,00 1 1,63 0 0,00 0 0,00 

Mioma híbrido 2 3,27 5 8,19 1 1,63 1 1,63 

OI-1: Observador Inexperiente 1.  OE-1: Observador Experiente 1. 

OI-2: Observador Inexperiente 2.  OE-2: Observador Experiente 2. 

Freq.: Frequência. 
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Tabela 9 – Dados descritivos para a vascularização 

 OI-1 OI-2 OE-1 OE-2 

Vascularização Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Avascular 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,63 

Bem vascularizado 36 59,01 37 60,65 39 63,93 38 62,29 

Pouco vascularizado 18 29,50 17 27,86 15 24,59 15 24,59 

Não avaliável* 7 11,47 7 11,47 7 11,47 7 11,47 

OI-1: Observador Inexperiente 1.  OE-1: Observador Experiente 1. 
OI-2: Observador Inexperiente 2.  OE-2: Observador Experiente 2. 
Freq.: Frequência. 
*: Exame realizado sem a administração do meio de contraste endovenoso.  

 

 

Tabela 10 – Dados descritivos para a avaliação da presença de degeneração 

 OI-1 OI-2 OE-1 OE-2 

Degeneração Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Cística 2 3,27 6 9,83 5 8,19 2 3,27 

Mixoide 0 0,00 0 0,00 1 1,63 0 0,00 

Vermelha 0 0,00 0 0,00 1 1,63 0 0,00 

Típico 58 95,08 54 88,52 44 72,13 46 75,41 

Outro 1 1,63 1 1,63 10 16,39 13 21,31 

OI-1: Observador Inexperiente 1.  OE-1: Observador Experiente 1. 
OI-2: Observador Inexperiente 2.  OE-2: Observador Experiente 2. 
Freq.: Frequência.   
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Tabela 11 – Valores de kappa para a concordância na avaliação da classificação FIGO, vascularização e 

degeneração 

Parâmetros Observadores Inexperientes Observadores Experientes 

 kappa p kappa p 

FIGO 0,609 [0,443; 0,775] <0,001 0,767 [0,675; 0,859] <0,001 

Vascularização 0,282 [0,013; 0,551] 0,027 0,643 [0,414; 0,871] <0,001 

Degeneração 0,582 [0,216; 0,948] 0,001 0,398 [0,154; 0,643] 0,021 

 

 

3.3 AVALIAÇÃO DOS MANTOS INTERNO E EXTERNO 

 

Os dados descritivos para as medidas obtidas pelos observadores na avaliação 

dos mantos interno e externo, assim como a concordância para os observadores 

experiente e inexperientes estão caracterizados a seguir (tabela 12 e 13). 

Assim como na avaliação dos volumes uterinos e dos leiomiomas, os 

observadores experientes e inexperientes obtiveram uma correlação excelente tanto 

para o manto interno (i de 0,925 e 0,848, respectivamente) quanto para o manto 

externo (i de 0,835 e 0,862, respectivamente).  
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Tabela 12 – Dados descritivos para os mantos interno e externo 

 Manto Interno (cm) Manto Externo (cm) 

 OI-1 OI-2 OE-1 OE-2 OI-1 OI-2 OE-1 OE-2 

Média  0,92  0,83 0,74 0,77 0,21  0,19  0,16  0,15 

Mediana  0,70  0,70 0,60  0,50 0,10  0,00  0,10  0,00  

Desvio Padrão 1,15  0,81 0,93  0,84 0,31  0,28  0,20  0,27  

Mínimo 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 

Máximo 6,70 5,10 5,40 5,20 2,00 1,30 1,00 1,50 

OI-1: Observador Inexperiente 1.  OE-1: Observador Experiente 1. 
 
OI-2: Observador Inexperiente 2.  OE-2: Observador Experiente 2. 

 

 

Tabela 13 - Concordância e correlação na avaliação dos mantos interno e externo 

Espessura (cm) Observadores Inexperientes Observadores Experientes 

 Concordância a Correlação b Concordância a Correlação b 

Manto Externo 0,015 [0,332; -
0,382] 

0,862 [0,915; 
0,779] 

0,013 [0,307; -
0,281] 

0,835 [0,898; 
0,739] 

Manto Interno 0,089 [1,329; -
1,151] 

0,848 [0,906; 
0,758] 

0,026 [0,673; -
0,726] 

0,925 [0,954; 
0,877] 

a valores do viés central de concordância, seguidos dos valores superior e inferior de concordância entre 
colchetes 
b coeficiente de correlação intraclasse e respectivo IC 95% entre colchetes 
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4 DISCUSSÃO 

 

Apesar da sua alta prevalência na população e do importante papel do 

radiologista no manejo das pacientes, até o presente momento poucos estudos na 

literatura avaliaram a concordância entre observadores na avaliação dos leiomiomas 

através de exames de imagem. Em nossa revisão da literatura, identificamos apenas 

um trabalho que avaliou a concordância interobservadores na caracterização dos 

miomas através da RM a partir da classificação proposta pela FIGO (13). Entretanto, 

não identificamos nenhum estudo em que a precisão de outras características 

rotineiramente avaliadas nos exames de imagem fosse estudada. Tampouco 

encontramos trabalhos em que o papel da experiencia do observador na concordância 

fosse levado em consideração.  

No nosso estudo foi possível verificar que existe uma concordância excelente 

tanto para os observadores experientes quanto para os inexperientes no cálculo dos 

volumes uterinos (i de 0,895 e 0,927) e dos leiomiomas (i de 0,993 e 0,994) e na 

avaliação dos mantos interno (i de 0,925 e 0,848) e externo (i de 0,835 e 0,862). Por 

outro lado, a concordância obtida para a classificação FIGO e vascularização foi boa 

para os observadores experientes ( de 0,767 e 0,643), mas apenas moderada e fraca 

para os inexperientes ( de 0,609 e 0,282), respectivamente. A avaliação da 

degeneração por sua vez foi moderada para os inexperientes ( de 0,582) e fraca para 

os experientes ( de 0,398).  

A heterogeneidade de concordância obtida pelos observadores nas diferentes 

características estudadas pode, de maneira geral, ser dividida em dois grandes grupos 

de variáveis: as quantitativas/numéricas (volumes uterinos e dos miomas e mantos 

interno e externo) e as qualitativas/categóricas (classificação FIGO, avaliação da 

vascularização e degeneração).  

O coeficiente de correlação intraclasse foi excelente para todas as 

características quantitativas avaliadas, tanto para os observadores experientes quanto 

para os avaliados inexperientes. Nessas características que dependem 

primordialmente da realização de medidas e não da interpretação qualitativa de 
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achados de imagem a experiencia do observador parece ter um papel menos 

importante na concordância, sendo excelente para todos os observadores. 

Por outro lado, para as variáveis qualitativas registramos uma maior variação 

nos valores da força de concordância, que de maneira geral foi menor do que as 

obtidas para as variáveis quantitativas.  

Para a avaliação da classificação FIGO e da vascularização os observadores 

experientes obtiveram uma força de concordância boa em ambas, sendo maior do que 

a observada para os observadores inexperientes, que foi apenas moderada e fraca 

respectivamente. Na avaliação dessas duas características a experiência dos 

observadores parece ter influenciado positivamente na obtenção de uma maior 

concordância.  

Já na caracterização dos miomas como típicos ou apresentando algumas das 

formas de degeneração, a concordância foi de maneira geral mais baixa para ambos os 

grupos de observadores, sendo apenas moderada para os inexperientes e fraca para 

os experientes. Como descrito anteriormente, a avaliação da degeneração depende 

primordialmente da interpretação dos aspectos de imagem em diferentes sequências 

da RM, como a intensidade de sinal em T1WI, T2WI e o realce ao MDC. Talvez essa 

caracterização dependente de um número maior de variáveis leve a uma maior 

frequência de classificações distintas e a consequentemente uma menor concordância 

entre os observadores.  

 Os resultados obtidos vão ao encontro da necessidade do 

estabelecimento de parâmetros objetivos para a avaliação dos leiomiomas através da 

RM, visando um aumento da precisão diagnóstica. Diante da escassez de estudos 

disponíveis na literatura, fica clara a necessidade da elaboração de consensos e 

critérios para avaliação dos LU, com destaque para as características 

qualitativas/categóricas, como a avaliação da vascularização e degeneração, que 

dependem primordialmente da RM como método de imagem para sua caracterização e 

tem importante papel no planejamento terapêutico da paciente.    

Apesar do pequeno número de pacientes e leiomiomas avaliados, em nosso 

conhecimento este estudo é um dos únicos com os objetivos propostos encontrado na 

literatura, sendo aquele com a maior amostra avaliada. 
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Destacamos ainda como limitação o número de observadores por grupo. A 

presença de um maior número de avaliadores poderia ajudar a diminuir um eventual 

impacto de erros de interpretação individuais no grau de concordância do grupo de 

observadores.  

Por fim, não foram correlacionados os aspectos morfológicos dos leiomiomas na 

RM com os achados cirúrgicos e anatomopatológicos, que poderiam ter conferido 

maior robustez aos resultados encontrados e permitido um estudo de acurácia. Este 

será o objetivo de um próximo estudo, ainda em planejamento.   
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5 CONCLUSÃO 

 

A avaliação da maioria dos parâmetros morfológicos dos leiomiomas uterinos 

através da RM apresenta uma elevada precisão, principalmente para aqueles critérios 

quantitativos e objetivos, como por exemplo a medida dos volumes uterinos e dos 

miomas e avaliação dos mantos interno e externo, independentemente do grau de 

experiência dos examinadores.  Por outro lado, a experiência do observador parece ter 

alguma influência no grau de concordância para as variáveis categóricas/qualitativas, 

com os observadores experientes apresentando uma concordância maior na avaliação 

da vascularização e classificação FIGO. Para a avaliação da degeneração dos miomas 

as concordâncias são baixas, para qualquer nível de experiência dos examinadores. 

Com o intuito de conferir maior robustez e reprodutibilidade na análise por 

imagem dos leiomiomas uterinos é necessário investir em treinamento e no 

estabelecimento de critérios consensuais, como aqueles recentemente introduzidos 

pela FIGO e que podem ser estendidos para outros aspectos morfológicos deste grupo 

de tumores uterinos.  

 

 



28 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. Boclin KeL, Faerstein E. Prevalence of self-reported medical diagnosis of uterine 
leiomyomas in a Brazilian population: demographic and socioeconomic patterns in the 
Pro-Saúde Study. Rev Bras Epidemiol. 2013;16(2):301-13. 
2. Robboy SJ, Bentley RC, Butnor K, Anderson MC. Pathology and 
pathophysiology of uterine smooth-muscle tumors. Environ Health Perspect. 2000;108 
Suppl 5:779-84. 
3. Murase E, Siegelman ES, Outwater EK, Perez-Jaffe LA, Tureck RW. Uterine 
leiomyomas: histopathologic features, MR imaging findings, differential diagnosis, and 
treatment. Radiographics. 1999;19(5):1179-97. 
4. Buttram VC, Reiter RC. Uterine leiomyomata: etiology, symptomatology, and 
management. Fertil Steril. 1981;36(4):433-45. 
5. Sabry M, Al-Hendy A. Innovative oral treatments of uterine leiomyoma. Obstet 
Gynecol Int. 2012;2012:943635. 
6. Yamashita Y, Torashima M, Takahashi M, Tanaka N, Katabuchi H, Miyazaki K, et 
al. Hyperintense uterine leiomyoma at T2-weighted MR imaging: differentiation with 
dynamic enhanced MR imaging and clinical implications. Radiology. 1993;189(3):721-5. 
7. Parker WH. Etiology, symptomatology, and diagnosis of uterine myomas. Fertil 
Steril. 2007;87(4):725-36. 
8. Deshmukh SP, Gonsalves CF, Guglielmo FF, Mitchell DG. Role of MR imaging of 
uterine leiomyomas before and after embolization. Radiographics. 2012;32(6):E251-81. 
9. Han SC, Kim MD, Jung DC, Lee M, Lee MS, Park SI, et al. Degeneration of 
leiomyoma in patients referred for uterine fibroid embolization: incidence, imaging 
features and clinical characteristics. Yonsei Med J. 2013;54(1):215-9. 
10. Thomassin-Naggara I, Dechoux S, Bonneau C, Morel A, Rouzier R, Carette MF, 
et al. How to differentiate benign from malignant myometrial tumours using MR imaging. 
Eur Radiol. 2013;23(8):2306-14. 
11. Tasaki A, Asatani MO, Umezu H, Kashima K, Enomoto T, Yoshimura N, et al. 
Differential diagnosis of uterine smooth muscle tumors using diffusion-weighted 
imaging: correlations with the apparent diffusion coefficient and cell density. Abdom 
Imaging. 2015;40(6):1742-52. 
12. Munro MG, Critchley HO, Broder MS, Fraser IS, Disorders FWGoM. FIGO 
classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding in 
nongravid women of reproductive age. Int J Gynaecol Obstet. 2011;113(1):3-13. 
13. Laughlin-Tommaso SK, Hesley GK, Hopkins MR, Brandt KR, Zhu Y, Stewart EA. 
Clinical limitations of the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) 
classification of uterine fibroids. Int J Gynaecol Obstet. 2017;139(2):143-8. 
14. Stoelinga B, Huirne J, Heymans MW, Reekers JA, Ankum WM, Hehenkamp WJ. 
The estimated volume of the fibroid uterus: a comparison of ultrasound and bimanual 
examination versus volume at MRI or hysterectomy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 
2015;184:89-96. 
15. Stoelinga B, Hehenkamp WJK, Nieuwenhuis LL, Conijn MMA, van Waesberghe 
JHTM, Brölmann HAM, et al. Accuracy and Reproducibility of Sonoelastography for the 
Assessment of Fibroids and Adenomyosis, with Magnetic Resonance Imaging as 
Reference Standard. Ultrasound Med Biol. 2018;44(8):1654-63. 



29 

 

 

16. Levens ED, Wesley R, Premkumar A, Blocker W, Nieman LK. Magnetic 
resonance imaging and transvaginal ultrasound for determining fibroid burden: 
implications for research and clinical care. Am J Obstet Gynecol. 2009;200(5):537.e1-7. 
17. Broekmans FJ, Heitbrink MA, Hompes PG, Schoute E, Falke T, Schoemaker J. 
Quantitative MRI of uterine leiomyomas during triptorelin treatment: reproducibility of 
volume assessment and predictability of treatment response. Magn Reson Imaging. 
1996;14(10):1127-35. 
18. Hricak H, Tscholakoff D, Heinrichs L, Fisher MR, Dooms GC, Reinhold C, et al. 
Uterine leiomyomas: correlation of MR, histopathologic findings, and symptoms. 
Radiology. 1986;158(2):385-91. 
19. Ueda H, Togashi K, Konishi I, Kataoka ML, Koyama T, Fujiwara T, et al. Unusual 
appearances of uterine leiomyomas: MR imaging findings and their histopathologic 
backgrounds. Radiographics. 1999;19 Spec No:S131-45. 
20. Fleiss JL, Levin B, Paik MC. Statistical methods for rates and proportions. 3rd ed. 
Hoboken, N.J.: J. Wiley; 2003. xxvii, 760 p. p. 
21. Altman DG. Practical statistics for medical research. 1st ed. London ; New York: 
Chapman and Hall; 1991. xii, 611 p. p. 

 

 



30 

 

 

ANEXO 1 –TABELA DE PACIENTES AVALIADAS 

 

Paciente Idade (anos) Quantidade de miomas 

Paciente 1 46 3 

Paciente 2 46 1 

Paciente 3 39 1 

Paciente 4  32 2 

Paciente 5  37 1 

Paciente 6  49 1 

Paciente 7  38 2 

Paciente 8  54 3 

Paciente 9  40 2 

Paciente 10 42 2 

Paciente 11 39 2 

Paciente 12 34 2 

Paciente 13 73 3 

Paciente 14 31 1 

Paciente 15 36 2 

Paciente 16 49 1 

Paciente 17 37 1 

Paciente 18  48 1 

Paciente 19 36 1 

Paciente 20 40 1 

Paciente 21  47 2 

Paciente 22 50 2 

Paciente 23  51 3 
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Paciente 24 43 2 

Paciente 25 26 2 

Paciente 26 43 2 

Paciente 27 41 1 

Paciente 28  40 1 

Paciente 29  39 3 

Paciente 30 48 1 

Paciente 31 43 2 

Paciente 32 40 2 

Paciente 33 31 1 

Paciente 34 50 2 

Paciente 35 41 2 
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ANEXO 2 – TRECHO DO PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA 

EM PESQUISA COM APROVAÇÃO DO PROJETO E DISPENSA DO TCLE 

 

 

 

 

 


