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OBJETIVOS

• Anatomia da próstata

• Técnica de exame e como interpretá-lo:

Prostate Imaging – Reporting and Data System

Versão 2 – 2015

PI-RADS 2.0 



PIRADS – V2

• Parâmetros técnicos mínimos aceitáveis

• Padronização de laudos para melhor comunicação entre radiologistas 
e clínicos, urologistas e oncologistas

• Categorias de avaliação que representam os níveis de suspeição de 
uma neoplasia prostática clinicamente significativa para triar os 
pacientes para a terapêutica adequada



ANÁLISE MULTIPARAMÉTRICA

• T2 FSE em planos ortogonais – cortes finos (3 mm)

• T1 SE axial

• T1 retroperitôneo – body coil

• Difusão – alto b value

• Perfusão volumétrica

• Espectroscopia multivoxel

Sequências 
MORFOLÓGICAS

Sequências 
FUNCIONAIS
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PERFUSÃO

POSITIVA

x

NEGATIVA



PERFUSÃO

• Próstata operada

• Recidiva bioquímica



• Linfonodos 

• Metástases ósseas
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PREPARO DO PACIENTE:

• 3 semanas pós-biópsia (6 sem)

• Dieta líquida (sem café/gás)

• Minilax supositório 12h antes do exame

• Buscopam IV 1h antes

ANÁLISE MULTIPARAMÉTRICA



BOBINA ENDORRETAL



BOBINA ENDORRETAL

1,5T   x   3T



ANATOMIA



ANATOMIA DA PRÓSTATA



ANATOMIA DA PRÓSTATA





IDADE DO PACIENTE

39 ANOS

75 ANOS





ZONA 

PERIFÉRICA

DWI/ADC



ZONA 

PERIFÉRICA

DWI/ADC



PIRADS – V2

ZONA DE

TRANSIÇÃO

T2



ZONA DE

TRANSIÇÃO

T2



PERFUSÃO

NEGATIVA



PERFUSÃO

POSITIVA



67 anos
Elevação do PSA
Nunca fez biópsia

CASO 1



PI-RADS ?

• Anormalidade de sinal focal não circunscrita 1,1 cm

• Zona periférica: Discreta restrição à DWI-ADC

• Posteromedial do ápice direito

• Hipointensa T2

• Perfusão negativa

•PI-RADS 3



CASO 2

• 72 anos

• PSA 6.3 ng/mL

• Nódulo palpável
ao toque retal



PI-RADS ?

• Nódulo circunscrito com halo de hipossinal (encapsulado) insinuando
da zona de transição para o terço médio da zona periférica

• Características do nódulo são consistentes com nódulo de hiperplasia
prostática benigna (HPB)

•PI-RADS 2 

• Independente dos achados na DWI-ADC e na perfusão



• 65 anos

• Nódulo 
palpável ao 
toque retal

• PSA 5,3

CASO 3



PI-RADS ?

• Zona periférica: DWI-ADC

• Imagem nodular posteromedial esquerda no ápice prostático de 1,0 
cm

• PI-RADS 4

• BX por fusão MR/US: Gleason score 4 + 3



• 62 anos

• CA de próstata Gleason 4 + 4

• Diagnóstico em BX guiada por 
US transrretal

• MR multiparamétrica para 
estadiamento

CASO 4



PI-RADS ?

• Lesão focal hipointensa em T2 e no ADC no aspecto
posterolateral e anterior do terço médio da zona periférica, 
medindo 2,3 cm

• Parâmetro dominante DWI-ADC 

• Margens irregulares, com interface tumor-cápsula maior que 1 
cm, achado consistente com extensão extraprostática

•PI-RADS 5



• Achados na MP-RM tem alta correlação com a presença de
câncer de próstata nas biópsias com fusão MR/US.

• MP-RM é uma modalidade clinicamente útil na avaliação e
detecção do câncer de próstata, especialmente em pacientes
portadores de doença de alto grau.
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