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RESUMO

Resumo

Seragioli, R. Comparação entre a frequência de detecção dos ligamentos denteados na
coluna cervical por meio de sequência volumétrica entre os equipamentos de ressonância
magnética de 1,5 Tesla e 3,0 Tesla. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015.

Introdução: Os ligamentos denteados são extensões da pia-máter em cada lado da medula
espinhal, totalizando cerca de 20 a 21 pares de estruturas fibrosas que se conectam com a duramáter, ancorando a medula espinhal. Esses ligamentos são importantes referências anatômicas
para cirurgias envolvendo estruturas no interior do canal vertebral e, portanto, muito bem
conhecidos por cirurgiões que abordam o canal vertebral. No entanto, não encontramos a
descrição deste ligamento em estudos de ressonância magnética (RM). Objetivo: Nosso
objetivo foi avaliar a detecção dos ligamentos denteados na coluna cervical por meio de
imagens de RM em sequências de aquisição volumétrica e com alta resolução espacial, e
comparar a frequência de detecção desses ligamentos nos equipamentos de 1,5 Tesla e 3,0
Tesla. Resultados: Foram avaliados 116 exames de ressonância magnética da coluna cervical,
sendo observada alta frequência de detecção dos ligamentos denteados na coluna cervical
utilizando sequência volumétrica 3D COSMIC, tanto no equipamento de 1,5 Tesla quanto no
equipamento de 3,0 Tesla. Não houve diferença estatisticamente significativa quando
comparamos a frequência de detecção dos ligamentos entre os equipamentos de RM de 1,5T e
3,0 T.

Palavras chave: ligamento denteado; ressonância magnética; 3D COSMIC.

ABSTRACT

Abstract

Seragioli, R. Comparison between the frequency of detection of the dentate ligament in
cervical spine by means of volumetric sequence between the magnetic resonance
equipment of 1,5 Tesla and 3,0 Tesla. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2015.

Introduction: Denticulate ligaments are extensions of the pia mater on each side of the spinal
cord, totaling about 20 to 21 pairs of fibrous structures that connect with the dura mater,
anchoring the spinal cord. These ligaments are important anatomical references for surgeries
involving structures inside the spinal canal and therefore well known to surgeons who approach
the spinal canal. To our knowledge, there is no previous study on the feasibility to detect the
denticulate ligaments using MRI. Objective: Our aim was to evaluate the detection of
denticulate ligaments in the cervical spine using high resolution magnetic resonance imaging
(MRI), and to compare the frequency of detection of these ligaments in 1.5 Tesla and 3.0 Tesla
equipment. Results: We evaluated 116 MRI scans of the cervical spine and observed high
frequency of detection of the denticulate ligaments in the cervical spine using the volumetric
sequence 3D COSMIC on both the 1,5 Tesla and 3,0 Tesla MR equipments. There was no
statistically significant difference in the frequency of detection of the ligaments between the
MRI equipments.

Keywords: denticulate ligament; magnetic resonance imaging; 3D COSMIC.
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Ligamentos denteados são extensões da superfície lateral da pia-máter da medula
espinhal, com formato triangular, cujos ápices se inserem na dura-máter lateralmente. Em
posição mediana dentro do canal vertebral, entre as raízes anterior e posterior dos nervos
espinhais, dividem o canal vertebral em compartimentos anterior e posterior(4).
Existem cerca de 20 a 21 pares de ligamentos distribuídos pela medula espinhal, nos
níveis cervical, torácico e lombar(15), até o nível de L1-L2. Estudos em cadáveres não
identificaram ligamentos denteados abaixo do nível de L1-L2(1).
O primeiro ligamento denteado tem origem ao nível da junção cervico-medular, com
inserção lateral no côndilo occipital ao nível da articulação atlanto-occipital. O último
ligamento denteado é encontrado ao nível de L1-L2, sendo mais espesso que os demais,
direcionando-se caudalmente para juntar-se ao filum terminale.
A distribuição desses ligamentos pode não obedecer um padrão regular e uniforme. Há
estudos em cadáveres demonstrando que pode acorrer em indivíduos, em determinado nível
vertebral, ausência de ligamentos ou então ausência de ligamento homólogo contralateral ou
mesmo duplicações ligamentares(1).
Os ligamentos denteados são compostos por fibras colágenas, recobertos por pia-mater e
aracnóide. No nível cervical os ligamentos apresentam formato triangular, apresentando
prolongamentos fibrosos na região do ápice ligamentar que o inserem à dura-mater. Além disso,
na região cervical, os ligamentos apresentam projeções intramedulares, possibilitando melhor
ancoramento medular(4). No nível torácico há alguma divergência na literatura quanto ao
formato dos ligamentos denteados, com estudos em cadáveres descrevendo formato triangular
e outros descrevendo formato em Y(1), ligados medialmente à medular por tecido conectivo
frouxo, sem projeções intramedular, inserindo-se diretamente na dura-mater lateralmente(4).
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Atualmente, acredita-se que a principal função dos ligamentos denteados esteja
relacionada à estabilização da medula espinhal dentro do canal medular, restringindo os
movimentos principalmente no eixo crânio-caudal, contrapondo a teoria vigente durante anos
de que a mielopatia espondilótica fosse decorrente da fixação da medula e restrição dos
movimentos no eixo antero-posterior, visto que foi demonstrado que não há restrição
significativa do deslocamento antero-posterior da medula espinhal(14). Hoje, a grande
importância clinica dos ligamentos denteados consiste em servir como pontos de reparo
anatômico para cirurgias envolvendo a medula espinhal e o canal vertebral(2) (7). Há, ainda,
relatos de torcicolo espasmódico secundário a compressão do nervo espinhal acessório pelo
ligamento denteado(9).
Não encontramos estudos publicados nas línguas inglesa ou portuguesa dedicados a
descrever estes ligamentos nas imagens de RM.

2. OBJETIVOS

Objetivos

2.1.
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Objetivo Primário

O estudo tem como objetivo principal comparar, de modo retrospectivo, a frequência de
detecção dos ligamentos denteados na coluna cervical entre equipamentos de ressonância
magnética de 1,5 Tesla e 3,0 Tesla, utilizando uma sequência volumétrica para aquisição de
imagens, no caso, a sequência 3D COSMIC.

2.2.

Objetivo secundário

Como objetivo secundário vamos avaliar a concordância interobservador na detecção dos
ligamentos denteados.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Materiais e Métodos

3.1.
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Em relação aos exames selecionados

Foram rastreados no arquivo digital da clínica radiológica CEDIRP os exames de RM de
coluna cervical, realizados sequencialmente nos períodos entre 01 de janeiro de 2011 a 31 de
janeiro de 2011 e entre 01 de janeiro de 2012 a 31 de janeiro de 2012.
Critérios de inclusão: foram incluídos no estudo os pacientes com exame de ressonância
magnética da coluna cervical realizado no período pré-estabelecido e que continham a
sequência 3D COSMIC da coluna vertebral cervical no protocolo do exame.
Critérios de exclusão: foram excluídos da pesquisa os pacientes cujas imagens de RM
evidenciaram sinais de cirurgia prévia ou tumores envolvendo a coluna vertebral cervical;
pacientes cujas imagens apresentavam má qualidade técnica como por exemplo artefatos de
movimento ou de susceptibilidade magnética com prejuízo da avaliação do exame; pacientes
cujos exames de RM não continham a sequência 3D COSMIC disponível para avaliação.

3.2.

Em relação à aquisição de imagens

Os exames de ressonância magnética foram realizados utilizando-se da sequência
volumétrica tridimensional 3D COSMIC (Coherent Oscillatory State Acquisition for the
Manipulation of Imaging Contrast) em equipamentos de ressonância magnética modelo GE
Medical Systems Sigma de 1,5 Tesla (TR: 5,7 ms; TE: 2,8 ms ; FOV: 18x16 cm; espessura: 2,0
mm ; tempo de aquisição: 2 min 20 seg ; matriz: 288 x 224 ; NEX: 0,7) e modelo GE Medical

Materiais e Métodos
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Systems Discovery de 3,0 Tesla (TR: 5,0 ms; TE: 1,4 ms; FOV: 18x18 cm ; espessura: 2,0 mm;
tempo de aquisição: 2 min 12 seg ; matriz: 288 x 256 ; NEX: 0,7).
Os pacientes realizaram exames no equipamento de 1,5 Tesla ou 3,0 Tesla de maneira
randômica, independente de idade, sexo, indicação do exame ou quaisquer outros critérios.

3.3. Em relação à avaliação dos exames

A avaliação retrospectiva dos exames foi realizada de maneira isolada e independente por
dois radiologistas, um deles com 18 meses de experiência e outro com 17 anos de experiência
na avaliação da coluna vertebral pelo método de ressonância magnética.
Os ligamentos denteados foram avaliados em cada nível cervical entre C2 e C7, de cada
lado da medula espinhal (direito e esquerdo), no plano axial junto à emergência das raízes
neurais.
A caracterização do ligamento denteado foi definida como a estrutura linear de baixo sinal
visualizada entre a emergência das raízes neurais, com origem no equador da medula espinhal.
Para considerar a detecção de um ligamento denteado, foi considerada essencial a
caracterização da emergência das raízes neurais e a visualização do ligamento localizado na sua
topografia habitual entre as raízes neurais anterior e posterior da medula espinhal (Figura 1).
Foram considerados não detectados os ligamentos não visualizados e os ligamentos em níveis
cervicais cuja a caracterização inequívoca do ligamento entre as raízes neurais não foi
satisfatória ( Figura 2).
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Figura 1. Imagem 3D COSMIC em
RM de 1,5 T, evidenciando as
raízes neurais ventrais (setas
brancas) e dorsais (setas pretas),
com o ligamento denteado (pontas
de seta) interposto, caracterizando
a identificação dos ligamentos
bilateralmente.

Figura 2. Imagem 3D COSMIC em
RM de 3,0 T, evidenciando hérnia
discal extrusa paramediana à
esquerda (seta), reduzindo as
dimensões do canal vertebral e
recesso
lateral
esquerdo,
dificultando a nítida caracterização
das
raízes
neurais
e,
consequentemente, a identificação
dos ligamentos denteados.

Materiais e Métodos
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Em relação à avaliação estatística

Para a avaliação estatística foi utilizado o software de avaliação estatística SAS
(Statistical Analysis System version 9.2).
Foram calculadas as frequências de detecção dos ligamentos denteados em cada nível
cervical para cada equipamento. Foram comparadas as amostras de exames realizados no
equipamento de 1,5 Tesla com as realizadas no equipamento de 3,0 Tesla. Com o intuito de
testar a hipótese de alterações degenerativas da coluna cervical e consequente estreitamento do
canal vertebral influenciarem na avaliação dos ligamentos denteados, as amostras foram, ainda,
divididas em faixas etárias (inferior a 50 anos e superior a 50 anos) e realizada a comparação
da frequência de detecção entre os equipamentos para essas faixas etárias. Comparou-se
também a frequência de detecção entre os diferentes níveis cervicais no mesmo aparelho de
ressonância magnética.
Foi utilizado o teste exato de Fisher para determinar significância estatística na relação
da frequência de detecção entre os equipamentos e o teste de Cohen kappa para determinar
concordância entre os observadores.

4. RESULTADOS

Resultados
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Foram identificados no arquivo digital da clínica radiológica referida um total de 169
pacientes que realizaram exame de ressonância magnética da coluna cervical realizados nos
períodos entre 01 de janeiro de 2011 a 31 de janeiro de 2011 e entre 01 de janeiro de 2012 a 31
de janeiro de 2012. Deste total, 116 pacientes foram incluídos no estudo. Foram excluídos do
trabalho 53 pacientes, sendo que 40 deles não continham sequência 3D COSMIC nos exames
de imagem, 12 deles apresentavam artefatos que prejudicavam a avaliação adequada do exame
e 1 deles apresentava lesão expansiva no interior do canal vertebral.
Foram identificados entre 83% (observador 1) e 84% (observador 2) do total de
ligamentos possíveis (p<0,0001 , k=0,30 , IC95% 0,23 – 0,38). Observou-se dependência
interobservador nos equipamentos de 1,5 T (p<0,0001 , k=0,37 , IC95% 0,28 – 0,46) e 3,0 T
(p<0,0001 , k=0,30 , IC95% 0,18 – 0,42).
Dos pacientes avaliados, 47 (42,2 %) são do sexo masculino e 69 (57,7 %) são do
sexo feminino. A idade média populacional foi de 49,75 anos, com desvio padrão de 14,6 anos
para mais ou para menos (Tabela 1).
A população avaliada no equipamento de 1,5 Tesla contabilizou 65 pacientes, 31
(47,7%) do sexo masculino e 34 (52,3%) do sexo feminino, sendo a média de idade de 49,47
anos, com desvio padrão de 14,0 anos para mais e para menos (Tabela 1).
A população avaliada no equipamento de 3,0 Tesla contabilizou 51 pacientes, 18
(35,3%) do sexo masculino e 33 (64,7%) do sexo feminino, com idade média de 50,11 anos e
desvio padrão de 15,39 anos para mais e para menos (Tabela 1).
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Tabela 1. Dados demográficos por equipamento
Grupo

Sexo Masculino

Sexo Feminino

Média de Idade

Desvio Padrão

1,5 Tesla

31

34

49,47

14,07

3,0 Tesla

18

33

50,11

15,39

Foram comparadas as frequências de detecção dos ligamentos denteados entre os
equipamentos de 1,5 Tesla e 3,0 Tesla (Tabela 2 e Tabela 3). Ambos os observadores
evidenciaram que, em geral, não há diferença estatística entre os diferentes níveis cervicais
quando comparados os dois equipamentos.
O observador 1 evidenciou diferença estatística entre os equipamentos apenas na
avaliação do ligamento no nível C2 à esquerda enquanto que o observador 2 evidenciou
diferença estatística entre os equipamentos apenas na avaliação do ligamento no nível C2 à
direita. A concordância interobservador foi razoável na avaliação dos ligamentos em ambos os
equipamentos sendo no equipamento de 1,5 Tesla (k=0,3744 ; IC 95% 0,28 – 0,46) e no 3,0
Tesla (k=0,3044 ; IC 95% 0,18 – 0,42).

Tabela 2. Comparação entre a frequência de detecção dos ligamentos denteados por nível
cervical entre os equipamentos de RM de 1,5 Tesla e 3,0 Tesla na avaliação do observador 1.
1,5Tesla

3,0 Tesla

Teste exato Fisher (p)

Direito

Esquerdo

Direito

Esquerdo

Direito

Esquerdo

C2

85%

85%

94%

98%

0,14

0,02

C3

82%

91%

90%

92%

0,29

1,0

C4

91%

82%

82%

86%

0,17

0,79

C5

79%

83%

80%

86%

1,0

0,79

C6

70%

76%

68%

74%

0,84

0,83

C7

83%

85%

74%

74%

0,25

0,16
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Tabela 3. Comparação entre a frequência de detecção dos ligamentos denteados por nível
cervical entre os equipamentos de RM de 1,5 Tesla e 3,0 Tesla na avaliação do observador 2.
1,5 Tesla

3,0 Tesla

Teste exato Fisher (p)

Direito

Esquerdo

Direito

Esquerdo

Direito

Esquerdo

C2

78%

83%

94%

92%

0,03

0,17

C3

87%

92%

90%

92%

0,77

1,0

C4

86%

83%

96%

94%

0,11

0,09

C5

83%

87%

90%

86%

0,41

0,78

C6

75%

75%

76%

80%

1,0

0,65

C7

73%

75%

82%

70%

0,37

0,53

Quando comparada a frequência de detecção dos ligamentos denteados no mesmo
aparelho de ressonância magnética, em relação aos diferentes níveis cervicais (Tabela 4, Tabela
5, Tabela 6 e Tabela 7), ambos os observadores evidenciaram que o equipamento de 1,5 Tesla
não apresenta diferença estatisticamente significativa quando comparados níveis de C2 a C7.
Ambos os observadores, no entanto, verificaram que o equipamento de 3,0 Tesla
apresenta diferença estatisticamente significativa quando comparados os diferentes níveis
cervicais, identificando numa frequência maior os ligamentos cervicais mais altos
comparativamente aos níveis cervicais mais baixos.

Resultados

| 33

Tabela 4. Comparação da frequência de detecção dos ligamentos denteados por
nível cervical no equipamento de 1,5 Tesla na avaliação do observador 1.

1,5 T

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C2D C2E

C3D C3E

C4D C4E

C5D C5E

C6D C6E

C7D C7E

85%

85% 82%

91% 91%

82% 79%

83% 70%

76% 83%

85%

Teste exato de Fisher (p = 0,09)

Tabela 5. Comparação da frequência de detecção dos ligamentos denteados por
nível cervical no equipamento de 3,0 Tesla na avaliação do observador 1.

3,0 T

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C2D C2E

C3D C3E

C4D C4E

C5D C5E

C6D C6E

C7D C7E

80%

68%

74%

94%

98% 90%

92% 82%

86%

86%

74%

74%

Teste exato de Fisher (p = 0,0003)

Tabela 6. Comparação da frequência de detecção dos ligamentos denteados por
nível cervical no equipamento de 1,5 Tesla na avaliação do observador 2.

1,5 T

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C2D C2E

C3D C3E

C4D C4E

C5D C5E

C6D C6E

C7D C7E

83%

75%

73%

78%

83% 87%

92% 86%

83%

87%

75%

75%

Teste exato de Fisher (p = 0,09)

Tabela 7. Comparação da frequência de detecção dos ligamentos denteados por
nível cervical no equipamento de 3,0 Tesla na avaliação do observador 2.

3,0 T

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C2D C2E

C3D C3E

C4D C4E

C5D C5E

C6D C6E

C7D C7E

90%

76%

82%

94%

92% 90%

92% 96%

Teste exato de Fisher (p = 0,0008)

94%

86%

80%

70%
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Na comparação de grupos divididos em faixas etárias por equipamento, ambos os
observadores evidenciaram diferenças estatisticamente significativas em múltiplos níveis no
equipamento de 1,5 Tesla (Tabela 8 e Tabela 10). No equipamento de 3,0 Tesla, ambos os
avaliadores, em geral, não evidenciaram diferenças estatísticas na detecção dos ligamentos
entre as faixas etárias (Tabela 9 e Tabela 11).

Tabela 8. Comparação entre a frequência de detecção dos ligamentos denteados
por faixa etária no equipamento de RM de 1,5 Tesla na avaliação do observador 1.
<50 anos (n=36)

≥50 anos (n=29)

Direito

Esquerdo

Direito

Esquerdo

Direito

Esquerdo

C2

95%

95%

71%

71%

0,01

0,01

C3

82%

95%

82%

85%

1,0

0,22

C4

95%

92%

85%

67%

0,22

0,02

C5

90%

92%

64%

71%

0,01

0,04

C6

77%

87%

60%

60%

0,17

0,01

C7

92%

95%

71%

71%

0,04

0,01

1,5 Tesla

Teste exato Fisher (p)

Tabela 9. Comparação entre a frequência de detecção dos ligamentos denteados
por faixa etária no equipamento de RM de 3,0 Tesla na avaliação do observador 1.
<50 anos (n=28)

≥50 anos (n=23)

Direito

Esquerdo

Direito

Esquerdo

C2

96%

96%

92%

100%

0,60

1,0

C3

96%

96%

84%

88%

0,19

0,34

C4

88%

92%

76%

80%

0,29

0,24

C5

84%

92%

76%

80%

0,49

0,24

C6

80%

84%

56%

64%

0,07

0,11

C7

88%

80%

60%

68%

0,02

0,34

3,0 Tesla

Teste exato Fisher (p)
Direito

Esquerdo
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Tabela 10. Comparação entre a frequência de detecção dos ligamentos denteados
por faixa etária no equipamento de RM de 1,5 Tesla na avaliação do observador 2.
1,5 Tesla

<50 anos (n=36)
Direito

Esquerdo

C2

89%

87%

C3

100%

C4

≥50 anos (n=29)
Direito

Teste exato Fisher (p)

Esquerdo

Direito

Esquerdo

61%

76%

0,01

0,32

97%

69%

84%

0,0002

0,14

92%

89%

76%

73%

0,13

0,09

C5

89%

92%

73%

80%

0,09

0,24

C6

76%

76%

73%

73%

0,77

0,77

C7

74%

76%

73%

73%

1,0

0,77

Tabela 11. Comparação entre a frequência de detecção dos ligamentos denteados
por faixa etária no equipamento de RM de 3,0 Tesla na avaliação do observador 2.
<50 anos (n=28)

≥50 anos (n=23)

Direito

Esquerdo

Direito

C2

96%

88%

C3

88%

C4

3,0 Tesla

Teste exato Fisher (p)

Esquerdo

Direito

Esquerdo

92%

96%

1,0

0,60

88%

92%

96%

1,0

0,60

100%

92%

92%

96%

0,48

1,0

C5

92%

88%

88%

84%

1,0

1,0

C6

76%

76%

76%

84%

1,0

0,72

C7

72%

80%

92%

60%

0,13

0,21

5. DISCUSSÃO
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Os ligamentos denteados são estruturas fibrosas com função primordial de estabilizar
a medula espinhal no interior do canal vertebral. Estudos em cadáveres evidenciam um par de
ligamentos para cada nível vertebral, desde a transição cervico-medular até o nível de L1, com
poucas variações da normalidade(1).
Na literatura radiológica, observam-se estudos mielográficos (Teng P, 1960) e estudos
cinemielográficos (Epstein BS, 1967), ambos realizados na década de 1960. Não identificamos
estudos dedicados à avaliação destes ligamentos desde o período supracitado. Entretanto, é
crescente o número de publicações relacionadas à avaliação anatômica e funcional dos
ligamentos denteados, citando a aplicação da dentatotomia em diversas abordagens cirúrgicas
do canal vertebral e também testando hipóteses do envolvimento destas estruturas em doenças
como mielopatia espondilótica e torcicolo espasmódico(3) (7) (9) (10) (11).
O nosso estudo visou abordar os ligamentos denteados por ressonância magnética,
como forma de realizar uma atualização técnica ao estudo radiológico destes ligamentos, bem
como atentar aos médicos radiologistas a existência desses ligamentos e evitar confusões com
raízes neurais. As sequências convencionais de exames de rotina da coluna vertebral nos
equipamentos de uso clínico disponíveis na maioria dos serviços radiológicos não permite boa
visualização desses ligamentos como as sequência volumétricas ou imagens de equipamentos
de 7,0 Tesla(8). Optamos por utilizar a sequência volumétrica 3D COSMIC, pois dentre as
sequências volumétricas disponíveis realizadas na rotina do serviço, é a que possui melhor
relação sinal-ruído e contraste-ruído no compartimento intradural, permitindo melhor
visualização de raízes neurais(16) e, consequentemente, dos ligamentos denteados.
Observamos os ligamentos denteados como estruturas lineares de baixo sinal com
localização e orientação constante entre as raízes neurais no interior do saco dural, refletindo a
sua configuração histoanatômica.
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A comparação entre os dois equipamentos de ressonância magnética (Tabela 2 e
Tabela 3), em geral, não evidenciou superioridade na identificação dos ligamentos denteados
por parte de nenhum dos equipamentos (Figura 3). Houve diferença estatística na detecção dos
ligamentos apenas no nível C2, porem neste nível, não houve concordância entre os
observadores. O observador 1 evidenciou superioridade do equipamento de 1,5 Tesla na
avaliação do ligamento esquerdo de C2 enquanto que o observador 2 evidenciou superioridade
do equipamento de 1,5 Tesla na avaliação do ligamento direito de C2.

A
Figura 3. Imagens 3D COSMIC em RM de 3,0 T (A) e 1,5 T (B) do mesmo nível cervical
C4. Os ligamentos denteados são bem visíveis em ambos os equipamentos.

Nosso estudo também demonstrou que na avaliação dos diferentes níveis cervicais no
equipamento de 1,5 Tesla (Tabela 4 e Tabela 6) não há diferença estatística. Quando realizada
a mesma avaliação no equipamento de 3,0 Tesla (Tabela 5 e Tabela 7), observou-se diferença
estatística na avaliação dos ligamentos nos níveis C6 e C7, sendo visualizados com menor
frequência em relação aos demais níveis. Embora o estudo não se propusesse a avaliar os
motivos dessa diferença estatística, a principal hipótese para o ocorrido é que nas imagens da
transição cervico-torácica dos exames realizados no equipamento de 3,0 Tesla havia mais

B
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artefatos localizados nesta topografia, devido provavelmente a movimentos respiratórios
incidindo sobre caixa torácica e cintura escapular, dificultando a avaliação das estruturas
cervicais nestes níveis (Figura 4).
Além dos artefatos nas imagens, outros fatores foram identificados como prejudiciais
à avaliação dos ligamentos denteados. O principal deles é a redução das dimensões do canal
vertebral, principalmente secundário a alterações degenerativas da coluna vertebral. O
estreitamento do canal vertebral reduz o espaço subaracnóide, aproximando e dificultando a
distinção entre as raízes neurais e os ligamentos denteados.

A

B

Figura 4. 3D COSMIC em RM de 3,0 T nos níveis C3 e C7. Observar a imagem no nível
de C3 em (A) e no nível de C7 em (B). Na região cervical alta, emC3, há nitidez de imagem,
facilitando visualização dos ligamentos denteados após ampliação e janelamento adequado
da imagem. Na transição cervico-torácica, em C7, a presença de artefatos na imagem
prejudica a avaliação das estruturas nesta topografia.

Quando comparada a frequência de identificação de ligamentos em faixas etárias
diferentes nos equipamentos de RM, o observador 1 evidencia diferenças estatísticas para
múltiplos níveis no equipamento de 1,5 Tesla (Tabela 8), favorecendo a identificação de
ligamentos na faixa etária inferior a 50 anos porém não houve correspondência com a avaliação
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do observador 2 (Tabela 10). No equipamento de 3,0 Tesla (Tabela 9 e Tabela 11), em geral,
ambos os observadores não evidenciaram diferenças estatísticas para as faixas etárias, com
exceção dos ligamentos no nível C7 à direita na avaliação do observador 1, não havendo
correspondência com a avaliação do observador 2. Deste modo, não foi possível concluir se há
relação, mesmo que indireta, entre o estreitamento do canal vertebral e a redução da frequência
de detecção dos ligamentos denteados, necessitando de estudos adicionais.
O trabalho apresenta outras limitações, como o fato do estudo ter caráter retrospectivo
e não dispor de um exame padrão-ouro para confrontar as avaliações dos observadores. Não foi
possível avaliar o nível C1 e a transição cervico-medular, pois a sequência volumétrica de RM
utilizada não abrange esta topografia no protocolo de exame. Também não tivemos acesso à
história clínica e histórico pregresso dos pacientes, sendo desconhecidos possíveis
traumatismos capazes de lesar os ligamentos denteados. Outra importante limitação do estudo
foi não ter sido possível avaliar uma mesma amostra de pacientes nos dois equipamentos
testados.

6. CONCLUSÃO
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O estudo evidencia a viabilidade de detecção dos ligamentos denteados em todos os
níveis da coluna cervical quando avaliados por sequência volumétrica. Esses ligamentos são
visualizados com a mesma frequência utilizando-se imagens adquiridas nos equipamentos de
RM de 1,5T e 3,0 T nos diversos níveis cervicais.
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