
REVISão

Resumo Os autores fizeram uma revisão de literatura acerca da análise doplervelocimétrica 

como ferramenta ultrassonográfica do comportamento biológico da vasculatura uterina e do leiomioma uterino, 

e procuraram averiguar, por meio de revisão da literatura, se o Doppler poderia diferenciar o leiomioma do 

leiomiossarcoma e avaliar a resposta ao tratamento clínico com agonistas do GnRH, moduladores seletivos de 

receptores de progesterona e procedimentos minimamente invasivos destes tumores. Outros tipos de tratamento 

não foram avaliados. Apesar do restrito número de estudos e da baixa casuística de cada pesquisa isoladamente, 

observou-se que há uma mudança no índice de resistência dos parâmetros doplervelocimétricos após o tratamento 

farmacológico e/ou minimamente invasivo do leiomioma uterino; as demais variáveis se comportam de forma 

variável. Concluiu-se, portanto, que a doplervelocimetria parece não se constituir ainda um parâmetro confiável 

para diferenciar o leiomioma do leiomiossarcoma e de avaliação de resposta ao tratamento clínico.

Abstract The authors performed a literature review about Doppler velocimetry as 

the ultrasonographic tool of the biological behavior from uterine and leiomioma vascularization. They also tried 

to ascertain through literature review if Doppler could differ between leiomioma to leiomyossarcoma and assess 

response to clinical treatment with GnRH agonists, selective modulators of progesterone receptors and minimally 

invasive procedures of these tumors. Other types of treatment were not evaluated. Despite the restrict number 

of studies and low sampling of each research, there was a change on resistant index from Doppler velocimetry 

patterns after pharmacological and/or minimally invasive treatment of uterine leiomioma; other indices behaved 

diversely. Therefore, we concluded that Doppler velocimetry does not constitute a good pattern to differ uterine 

leiomioma from leiomyossarcoma and of response assessment to clinical treatment.
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Introdução

O leiomioma uterino é o tumor ginecológico mais frequente 

em mulheres no menacme (70 a 80%), sendo uma das causas mais 

frequentes de histerectomias em todo o mundo. Atualmente, existe 

uma variedade de opções terapêuticas para o seu manejo: tratamentos 

clínicos hormonais (progestágenos, agonistas e antagonistas do GnRH, 

moduladores seletivos e antagonistas do receptor da progesterona), 

não-hormonais (antifibrinolíticos para sangramento uterino e anti-

inflamatórios para dor pélvica causada pelo mesmo) e minimamente 

invasivos (embolização de artérias uterinas, oclusão temporária das 

artérias uterinas ou ilíacas internas, criomiólise, ultrassom focado 

guiado por ressonância). Alguns tratamentos ainda estão em fase 

de experimentação (inibidores de aromatase), mas apresentam bons 

resultados no controle dos seus sintomas principais. Contudo, não 

há nenhum dispositivo que identifique precocemente o sucesso ou 

fracasso do tratamento1.

Esta neoplasia apresenta comportamento biológico heterogêneo, 

e possui baixo risco de evolução para o leiomiossarcoma. Ainda não 

há nenhum parâmetro de avaliação fidedigno que venha a predizer 

este risco e, portanto, os médicos se guiam apenas pelos critérios 

clínicos (rápida velocidade de crescimento e dor pélvica) que possam 

sugerir leiomiossarcoma1.

A avaliação da direção e velocidade de fluxo em um vaso, uti-

lizando a ultrassonografia (Doppler), é um procedimento que tem 

permitido a análise do suporte sanguíneo em vários órgãos. Na 

área ginecológica, tem sido utilizado para avaliação de neoplasias 

ovarianas, tumores benignos e malignos do útero. Em relação ao 

leiomioma uterino, permite mostrar o modo de distribuição da 

vasculatura desse tumor de forma adequada, permitindo estudar a 

hemodinâmica dos vasos próprios e artérias uterinas que nutrem 

o mesmo2 (B).

Inicialmente, os primeiros trabalhos descreviam os miomas 

como tumores com ou sem fluxo sanguíneo, o que provavelmente 

se devia à limitação técnica de aparelhos1, com menor acurácia. 

Depois verificou-se que as artérias uterinas que irrigam o leiomioma 

têm a resistência ao fluxo vascular diminuída3 (B). Posteriormente, 

outro estudo mostrou que os parâmetros doplervelocimétricos 

apresentam variações conforme o tamanho e a localização do leio-

mioma, assim como o estado hormonal da paciente4 (B). Sabe-se 

que causas anatômicas e fisiológicas, como diâmetro da parede 

vascular, viscosidade sanguínea, área do leito distal vascular e fases 

do ciclo menstrual, podem influenciar nos resultados5 (B). Porém, 

mulheres com leiomiomas sintomáticos com sangramento uterino 

não apresentam correlação com alterações de velocimetria5 (B), o 

que não permite correlacionar o Doppler com a clínica da paciente. 

Com a melhor utilização do Doppler e a evolução da aparelhagem 

ultrassonográfica, ainda persistem dúvidas se a doplervelocimetria 

constitui um exame adequado para diferenciar o leiomioma do 

leiomiossarcoma como também a sua função em avaliar a resposta 

ao tratamento clínico hormonal. Portanto, o objetivo deste artigo 

foi rever o valor da doplervelocimetria na diferenciação entre o 

leiomioma e o leiomiossarcoma e na resposta ao tratamento clínico 

do leiomioma. 

Metodologia

Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados PubMed e 

SciELO, com os seguintes descritores (em português e inglês) 

para a revisão bibliográfica: leiomioma uterino/uterine leiomyoma; 

fibroides/fibroids; ultrassom/ultrasound; doplervelocimetria/Doppler, 

velocimetry; pico de velocidade sistólica/peak velocity systolic; índice de 

resistência/resistance index; índice de pulsatilidade/pulsatility index; 

Doppler colorido/color Doppler; sarcoma; levonorgestrel; desoges-

trel; etonorgestrel; embolização das artérias uterinas/uterine artery 

embolization; criomiólise/cryomyolysis; análogo de GnRH/GnRH 

analog; gosserrelina/gosereline; leuprolide; antagonistas de GnRH/

GnRH antagonists; oclusão temporária das artérias uterinas/temporary 

occlusion of uterine arteries; ultrassom focado guiado por ressonância/

high intensity focused ultrasound. Nenhum trabalho foi encontrado 

no banco de dados SciELO; no PubMed, foram encontrados 177 

trabalhos, porém após as revisões de literatura ser excluídas, trabalhos 

em outros idiomas, que não o inglês e o português e resumos de 

trabalhos publicados em suplementos de periódicos, permaneceram 

21 artigos. Os critérios de inclusão foram trabalhos que avaliassem 

o comportamento doplervelocimétrico do índice de resistência (IR), 

índice de pulsatilidade (IP), pico de velocidade sistólica (PVS) das 

artérias uterinas (e, caso houvesse, do maior leiomioma em caso 

de múltiplos tumores) após tratamento clínico e minimamente 

invasivo, assim como possíveis valores na sua diferenciação com o 

leiomiossarcoma. Procurou-se avaliar, como objetivo secundário, se 

houve redução do volume uterino após o tratamento. Observou-se 

uma escassez de literatura recente acerca deste assunto, assim como 

pesquisas publicadas nos últimos quatro anos; a maioria dos trabalhos 

são com baixa casuística, prospectivos e não-randomizados.

Doppler como instrumento de diferenciação 
entre leiomioma e leiomiossarcoma

Não existem estudos controlados e randomizados com grandes 

casuísticas para avaliar se existe uma correlação entre os parâme-

tros doplervelocimétricos entre o leiomioma e o leiomiossarcoma; 

porém, trabalhos retrospectivos ou prospectivos não-randomizados 

estão disponíveis para análise entre tumores benignos e malignos 
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do útero. Em um estudo retrospectivo, comparando 117 pacientes 

com leiomioma e 12 com sarcoma, os IR e IP foram mais baixos 

e o maior PVS foi no grupo com leiomiossarcoma em relação aos 

leiomiomas, exceto nos casos de leiomiomas com alterações dege-

nerativas/necróticas ou de grande tamanho. Também foi verificado 

que um ponto de corte de 0.5 para o IR levava a uma detecção 

de 67% de sarcomas, e uma taxa de falso-positivos de 11,8%6 

(B). Outro trabalho observou apenas o PVS alto como sendo um 

marcador preditor de sarcoma7 (B). Um trabalho recente teve re-

sultados mais confusos; o IR dos leiomiomas foi mais alto do que 

o de tumores mesodérmicos mistos malignos e estatisticamente 

igual ao de leiomiossarcomas8 (B), que, ao correlacioná-los com o 

parâmetro histológico, não foi possível comparar o IR como índice 

de gradação.

Também sabe-se que não existe correlação entre os parâmetros 

doplervelocimétricos e a proliferação celular do leiomioma. Um estudo 

mostrou que não houve associação do Doppler com a citometria 

de fluxo de leiomiomas analisados após cirurgia, exceto correlação 

negativa entre o IR e o volume do leiomioma9 (B).

Doppler como fator preditor de resposta a 
tratamentos clínicos

O Doppler tem sido utilizado como fator preditor de boa ou 

má resposta aos tratamentos clínicos utilizados para o leiomioma. 

Não foi encontrado nenhum trabalho analisando o uso de proges-

tágenos e o seu impacto nos parâmetros de Doppler. A terapia mais 

avaliada em influenciar a vascularização das artérias uterinas e do 

leiomioma é o análogo agonista de GnRH. Como esta droga age 

no eixo gonadal, bloqueando a produção hormonal de estrogênios, 

acredita-se que deva influenciar na anatomofisiologia dos vasos nu-

tridores do útero e mioma. A maioria dos trabalhos vem apontando 

um aumento no IR e diminuição do PVS das artérias uterinas e/

ou do leiomioma, associado a uma redução volumétrica do útero 

e/ou mioma, indicando redução do fluxo naquela região durante o 

tratamento com agonista do GnRH10-14 (Tabela 1). 

Com relação aos antagonistas do GnRH, nenhum trabalho analisou 

a função do Doppler em predizer resposta ao seu uso, apenas dois 

trabalhos verificaram redução do volume uterino após a utilização 

de Cetrorelix e Ganirelix15,16. Além dos agonistas de GnRH, o uso 

de moduladores seletivos de receptores de progesterona (Asoprisnil) 

já foi avaliado em pacientes portadoras de leiomioma uterino, ao 

comparar-se com um Grupo Placebo em um estudo controlado e 

randomizado. Não foi encontrada nenhuma diferença quanto ao IR 

nos dois grupos. Houve aumento do IR basal do Asoprisnil após 

12 semanas, assim como aumento do IP17 (A).

Doppler como fator preditor de resposta a 
tratamentos minimamente invasivos

O Doppler foi avaliado antes e depois da realização da em-

bolização das artérias uterinas, um procedimento minimamente 

invasivo que vem aumentando seu uso nos últimos anos. Um 

trabalho com 188 pacientes encontrou uma correlação positiva 

entre o PVS inicial e o tamanho e a redução dos leiomiomas e do 

volume uterino, além de estar associado ao tamanho e à carga das 

partículas embolizadoras. O alto PVS foi um preditor significante 

de falha do método. O PVS pós-embolização foi significativamente 

menor que o pré e não esteve associado com variáveis relacionadas 

à embolização do mioma18 (B). Outro trabalho mostrou uma 

redução na ecogenicidade e no tamanho uterino, sem, contudo, 

encontrar qualquer variável com valor preditivo de sucesso antes 

do procedimento19 (B). Outra pesquisa também encontrou uma 

redução de 48,9 e 75,5%, respectivamente, no volume do útero 

Autor Fármaco Nível de 
evidência

n Tipo de 
estudo

Parâmetro do Doppler Volume 
uterino

Volume do 
leiomioma

Associação Doppler versus volume 
uterino e mioma

Matta et al.10 Buserelina C 8 Prospectivo 
(piloto)

Aumento do IR nas 
artérias uterinas em 16 
semanas.

Redução (não-
informado o 
percentual)

Redução (não-
informado o 
percentual)

Houve correlação positiva entre a redução 
do volume do leiomioma e do útero após 4 
meses de uso com o aumento do IR.

Creighton 
et al.11

Goserelina B 15 Prospectivo, 
observacional

Decréscimo do PVS do 
mioma e das artérias 
uterinas em 32 e 45%, 
respectivamente.

Não-avaliado Redução de 
53%

Não-pesquisado

Aleem et al.12 Leuprolide B 23 Prospectivo, 
observacional

Aumento do IR nas 
artérias uterinas em 3 
meses.

Redução de 
42%

Redução de 
55%

Não houve correlação entre o Doppler 
e a redução dos volumes uterino e do 
leiomioma.

Kanekoupoulos 
et al.13

Triptorelina B 35 Prospectivo, 
observacional

Aumento do IR nas 
artérias uterinas em 3 
meses.

Redução de 
34%

Redução de 
27%

Houve correlação positiva entre a redução 
do volume do leiomioma após 6 meses de 
uso com o aumento do IR médio das artérias 
uterinas com 3 meses.

Chia et al.14 Leuprolide B 25 Prospectivo, 
observacional

Sem alteração do IR 
das artérias uterinas 
após 8 semanas.

Redução de 
21,8%

Redução de 
26,5%

Não-pesquisado

Tabela 1 - Avaliação doplervelocimétrica após uso de agonistas do GnRH no tratamento do leiomioma uterino
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e do mioma, sem encontrar diferenças nos parâmetros de Doppler 

em um ano20 (B).

Em relação à oclusão temporária das artérias uterinas (OTAU), 

encontrou-se uma redução de 53,3% no IP após quatro meses 

da sua realização em um estudo prospectivo com 14 mulheres21 

(B). Outro trabalho comparou a OTAU com a miomectomia 

laparoscópica em um estudo observacional comparativo, e en-

controu uma diminuição do IR em ambos os grupos, porém 

sem diferença estatisticamente significativa entre eles22 (B). Uma 

pesquisa randomizada e duplo-cega realizou análise ultrassonográ-

fica com Power-Doppler de acordo com duas técnicas diferentes 

de ligadura da artéria ilíaca interna (Grupo 1 – ramo anterior; 

Grupo 2 – próximo à bifurcação), antes de uma miomectomia 

extensa e encontrou uma diminuição da IR e velocidade arterial 

média em ambas as artérias uterinas no Grupo 1, sem o mesmo 

resultado no Grupo 223 (A). 

Quanto à variação doplervelocimétrica na realização da criomi-

ólise no tratamento dos leiomiomas, um estudo com dez mulheres 

pré-menopausadas observou uma redução significante no fluxo 

sanguíneo central do mioma, porém sem diferença em relação 

aos parâmetros de Doppler24 (B). Em relação a outros tratamentos 

mais recentes para o leiomioma uterino (por exemplo, HiFU – high 

intensity focused ultrasound), não foi encontrado nenhum trabalho 

direcionado para os parâmetros em Doppler.

Conclusões

O Doppler ainda não se constitui um parâmetro confiável para 

diferenciar o leiomioma do leiomiossarcoma como também para 

avaliar a resposta aos diversos tratamentos existentes para o leio-

mioma uterino; o IR foi a variável que mais apresentou resultados 

divergentes, com aumento ou diminuição do seu valor na maioria 

dos trabalhos. Existe uma tendência para predição de sucesso com 

os tratamentos clínicos hormonais, mas os trabalhos apresentam 

baixa casuística. Faz-se necessário estudos com maiores casuísticas, 

de melhor desenho metodológico, para se considerar tais parâmetros 

marcadores de predição a uma boa ou má resposta ao tratamento 

desses tumores.


