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RESUMO

Brandão AT. A contribuição da ultrassonografia na avaliação de ligamentos de
cotovelo: estudo comparativo com imagem de ressonância magnética [tese]. São
Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 201 .
A ressonância magnética (RM) é o exame de escolha para avaliar os ligamentos do
cotovelo. Os dados da literatura que relatam o uso da ultrassonografia (US)
avaliando os ligamentos do cotovelo são escassos. A maioria dos estudos de US
avalia apenas alguns aspectos dos ligamentos do cotovelo, principalmente
relacionados a tendões, espaços articulares e, eventualmente, lesões ligamentares.
O objetivo é avaliar o desempenho do US em demonstrar todos ligamentos do
cotovelo em comparação com os resultados da MRI. Realizamos análises
qualitativas e quantitativas das imagens do ligamento do cotovelo obtidas pelo US e
RM em indivíduos assintomáticos. Na abordagem qualitativa, os dados de RM e US
foram analisados por quatro radiologistas especializados em sistema
musculoesquelético: dois para US e dois para RM. Cada médico realizou de forma
independente e individualmente usando um relatório estruturado. A abordagem
quantitativa incluiu medidas da espessura das fibras anteriores do ligamento
colateral ulnar mediano e os locais exatos dessas medidas, realizados por
radiologistas treinados para a avaliação quantitativa. Todos os ligamentos foram
identificados pelos examinadores e houve alta concordância entre os métodos nas
análises qualitativas e quantitativas: ecogenicidade e espessura do ligamento em
imagens de US e espessura do ligamento e sinal em imagens de RM. A medida de
concordância das espessuras dos ligamentos entre os examinadores da US foi
superior a 97,8%. Entre os examinadores da RM, esta medida foi superior a 99,0%.
A média da diferença entre as medidas de US e de RM foi de 0,08 mm (entre 0,04
mm e 0,12 mm). Não houve diferenças estatísticas entre os 2 métodos nas medidas
de concordância e espessura dos ligamentos. Concluímos que a US é capaz de
identificar ligamentos íntegros em adultos com a mesma facilidade e especificidade
que a RM. Acreditamos que esses resultados, juntamente com as características já
conhecidas do US (avaliação dinâmica da integridade do ligamento, menos
contraindicações e baixo custo) têm potencial para adicionar um valor importante ao
diagnóstico musculoesquelético da doença do cotovelo em um cenário mais
difundido.
Descritores: Imagem por ressonância magnética; Articulação do cotovelo;
Ultrassonografia; Ligamentos; Sistema musculoesquelético; Estudo comparativo;
Cotovelo/diagnóstico por imagem; Articulação do cotovelo/diagnóstico por imagem.

ABSTRACT

Brandão AT. The contribution of ultrasonography in the evaluation of elbow
ligaments: a comparative study with magnetic resonance imaging [thesis]. Sao
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”;
.
Magnetic resonance imaging (MRI) is the exam of choice for assessing elbow
ligaments. The literature data reporting the use of Ultrasonography (US) evaluating
elbow ligaments is scarce. Most US studies evaluate only a few aspects of the elbow
ligaments, mostly related to tendons, joint spaces and, eventually, ligament lesions.
The main goal is to assess US performance to demonstrate elbow ligaments
compared to MRI performance. We have conducted qualitative and quantitative
analysis of the elbow ligaments images obtained by the US and MRI in healthy
volunteers. In the qualitative approach, MRI and US data was analyzed by four
radiologists specialized in musculoskeletal system: two for US and two for MRI. Each
physician analyzed the images independently and individually using a structured
report. The quantitative approach included measurements of the thickness of the
anterior fibers of the medial ulnar collateral ligament and all measures was performed
by trained radiologists for quantitative assessment. All ligaments were identified by
the radiologists and there was high agreement between the methods in the
qualitative and quantitative analyzes: echogenicity and thickness of the ligament in
US images and ligament thickness and signal in MRI images. The concordance in
the measurements of the thicknesses of the ligaments between the examiners of the
US was superior to 97.8%. Among the MRI examiners, it was higher than 99.0%. The
mean difference between the US and MRI measurements was 0.08 mm (between
0.04 mm and 0.12 mm). There was no statistical difference either in concordance or
ligament thickness between US and MRI measures. We conclude that
ultrasonography is capable of identifying healthy ligaments in adults with the same
usability and specificity as magnetic resonance imaging. We believe these results,
together with US already known characteristics (dynamic evaluation of ligament
integrity, fewer contra-indications and low cost) has potential to add an important
value to musculoskeletal diagnosis of elbow disease.
Descriptors: Magnetic resonance imaging; Elbow joint; Ultrasonography; Ligaments;
Musculoskeletal system; Comparative study; Elbow/diagnostic imaging; Elbow
joint/diagnostic imaging.

INTRODUÇÃO

Introdução

1.1 Articulação do cotovelo

1.1.1 Anatomia

O cotovelo é uma articulação sinovial complexa em gínglimo, entre o
úmero, a ulna e radio. Sua estabilidade articular é mantida por uma
combinação de estruturas ósseas, ligamentares e tecidos moles estabilizadores
(cápsula articular, tendões e músculos). Suas estruturas ligamentares são
constituídas pelos complexos medial e lateral - .
O complexo medial é constituído pelos ligamentos (Figura

:

1) Fibras anteriores do ligamento colateral ulnar medial: inserem-se no
epicôndilo medial e na região anterior da face medial do olecrano;
2) Fibras posteriores do ligamento colateral ulnar medial: inserem-se no
epicôndilo medial e na região anteroposterior da face medial do
olécrano.

Figura 1 - Face medial do cotovelo
direito
mostrando
as
fibras
anteriores do ligamento colateral
ulnar medial (vermelho) e as fibras
posteriores do ligamento colateral
ulnar medial (verde). Ilustração:
própria
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O complexo lateral é constituído pelos ligamentos:
1) Ligamento anular: suas fibras ficam ao redor da cabeça do rádio,
envolvendo-a em suas faces medial, anterior e lateral, fixando-se nas regiões
medial e lateral do olécrano. Há trocas de fibras e inserção em conjunto com o
ligamento colateral radial lateral na face lateral do olécrano.
2) Ligamento colateral radial lateral: a sua inserção proximal é no
epicôndilo lateral. A sua inserção distal é caracterizada por trocas de
fibras/fusão de fibras com a face lateral do ligamento anular. Há variações
anatômicas em que algumas fibras do ligamento colateral radial se
fundem/trocam fibras com a região insercional distal do músculo supinador.
3) Ligamento colateral ulnar lateral: insere-se no epicôndilo lateral e na
região lateral do olécrano.

Figura 2 - Face lateral do cotovelo direito mostrando o ligamento anular (rosa) e o ligamento
colateral radial lateral (azul). Há trocas de fibras entre o ligamento anular e o ligamento
colateral radial lateral na região insercional ulnar na face lateral do olécrano. Ilustração: própria
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Figura 3 - Face volar do cotovelo direito mostrando o ligamento anular (rosa). Ilustração:
própria

Figura
- Face dorsal do cotovelo direito mostrando o ligamento colateral ulnar lateral
(marrom). Ilustração: própria
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Os ligamentos são constituídos por feixes paralelos de fibras colágenas
predominantemente do tipo I, associadas às fibras do tipo III (feixes primários).
Os feixes primários formam conjuntos de fibras paralelas (feixes secundários)
envolvidos por tecido conjuntivo frouxo, constituído por fibras colágenas do tipo
IV, que contém vasos sanguíneos

, ,

.

Os feixes secundários são estruturas submilimétricas dispostas em
paralelo, firmemente unidas por fibras conectivas colágenas (do tipo I
associadas ao tipo III) , .
Os ligamentos podem ser diferenciados dos tendões por suas inserções.
Os tendões inserem os músculos nos ossos. Os ligamentos do sistema
locomotor têm suas inserções apenas em ossos. Geralmente se inserem nas
bordas articulares, no espaço extrassinovial. Eles aproximam e estabilizam as
superfícies articulares

, ,

.

A espessura ligamentar pode apresentar variação entre os indivíduos,
variando entre 1 mm e 3 mm conforme o biótipo, sexo e idade, de tal forma que
os indivíduos com maiores dimensões corporais, os homens e os adultos têm
espessura maior; os com menores dimensões corporais, as mulheres e as
crianças/adolescentes, espessura menor

, , , -

.

1.2 Ultrassonografia

Nos exames de US é possível identificar os ligamentos como estruturas
lineares, de contornos regulares, com morfologia, ecogenicidade e ecotextura
semelhantes às dos tendões

-

. Os feixes secundários dos ligamentos podem

ser identificados pela US como estruturas lineares compactas, com espessuras
submilimétricas dispostas em paralelo, determinando um tecido com alta
densidade e com pouca hidratação

,

,

. Os feixes secundários podem ser

discriminados em cada ligamento, pois há como identificar as suas interfaces .
As fibras secundárias e as interfaces formam, à US, uma alternância de faixas
submilimétricas .

Essa

alternância

é

caracterizada

por

uma

faixa

discretamente hiperecogênica (fibras secundárias) seguida por uma faixa
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discretamente hipoecogênica (interface). A imagem ultrassonográfica que
permite essa visibilização é a que mostra o eixo longitudinal do ligamento .
Portanto, os ligamentos visibilizados à US são estruturas lineares, de contornos
,

regulares, com ecotextura homogênea

,

,

,

-

UM

.

UL

Figura 5 - Fibras posteriores do ligamento colateral ulnar medial (setas verdes). Alternância
entre faixas hiperecogênicas e hipoecogênicas, representando o paralelismo das fibras de
colágeno. Imagem do cotovelo esquerdo do indivíduo 44, obtida pelo examinador B. Na figura,
“UM” identifica o úmero; “UL”, a ulna

A capacidade do aparelho de US identificar as fibras do ligamento está
diretamente relacionada à frequência do transdutor. Quanto maior a frequência,
maior a resolução. Quanto maior a resolução, maior é a capacidade de se
,

discriminar as fibras dos ligamentos

,

,

,

-

.

Durante a análise pela US é possível realizar manobras de estresse
ligamentar para se testar a integralidade funcional de cada um dos ligamentos
associado à visibilização direita pelo ultrassom, constituindo-se, assim, as
manobras dinâmicas e multiplanares, uma etapa da avaliação que é importante
e exclusiva desse método

-

,

-

,

,

.

Acreditamos que a US permitirá a individualização de cada ligamento do
cotovelo, pois apresenta:
1) Alta resolução espacial;
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2) Grande sensibilidade e especificidade;
3) Facilidade de posicionamento do indivíduo;
4) Possibilidade de se realizar manobras dinâmicas durante o exame;
5) Fácil reprodutibilidade após domínio da anatomia e da técnica
adequada;
6) Fácil acesso a todos os ligamentos do cotovelo.

Técnica ultrassonográfica
Nos exames de US é possível identificar os ligamentos como estruturas
lineares. Para melhor avaliação dos ligamentos do cotovelo, o indivíduo deve
ficar sentado em uma cadeira e com o braço estendido, em supinação, em
cima da maca

,

,

.

Avaliação do complexo medial:
1) Fibras anteriores do ligamento colateral ulnar medial. O transdutor
deve permanecer no mesmo plano de visibilização do tendão comum dos
flexores para que a visibilização seja completa.

Figura 6 - Fibras anteriores do ligamento colateral ulnar
medial (vermelho), abaixo do transdutor (preto)

2) Fibras posteriores do ligamento colateral ulnar medial. O transdutor
deve permanecer em um plano de visibilização entre
comum dos flexores para que a visibilização seja completa.

e 90do tendão
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Figura 7 - Fibras posteriores do ligamento colateral ulnar
medial (verde), abaixo do transdutor (preto)

Avaliação do complexo lateral:
1) Ligamento anular. O transdutor deve percorrer todo o segmento de
circunferência, desde a inserção medial até a lateral, para que a visibilização
seja completa.

Figura 8 - Ligamento anular (rosa), abaixo do
transdutor (preto)

2) Ligamento colateral radial lateral. O transdutor deve estar orientado
em paralelo com o tendão comum dos extensores.

Figura 9 - Ligamento colateral radial lateral (azul),
abaixo do transdutor (preto)

3) Ligamento colateral ulnar lateral. O transdutor deve permanecer em
um plano oblíquo na região olecraniana para que a visibilização seja completa.
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Figura 10 - Ligamento colateral ulnar lateral
(marrom), abaixo do transdutor (preto)

Ressonância magnética
A Ressonância Magnética (RM) é o método de imagem utilizado
atualmente na avaliação dos ligamentos do cotovelo

-

. O motivo é a sua alta

resolução espacial, detalhamento anatômico preciso e resolução de contraste
para o sistema musculoesquelético, permitindo determinar a integridade das
estruturas ósseas, tendíneas, ligamentares, musculares e demais partes
moles

,

,

.

Portanto,

os

ligamentos

individualizados em imagens de RM

,

são

facilmente

identificados

e

. Quando íntegros, eles se apresentam

como estruturas lineares, de contornos regulares e com espessura e sinal
,

homogêneos

. A intensidade do sinal sempre é inferior em relação aos

ventres musculares (hipossinal). O hipossinal é homogêneo em todas as
sequências

,

. A bobina deve ser específica para exames de cotovelo (em

nosso trabalho foram utilizadas bobinas específicas para a avaliação de
extremidades, incluindo a avaliação do cotovelo, com abas flexíveis).
Em 1997, Stoller , em seu livro “Ressonância Magnética em Ortopedia
& Medicina Esportiva”, descreve, no capítulo 10, o exame de RM dos
ligamentos do cotovelo. Como técnica de exame, explica que deve ser usada
bobina específica de superfície. Dentre as sequências, as que melhor avaliam
os ligamentos são as sequências ponderadas em T2 e em Densidade de
Prótons (DP). A imagem obtida é uma banda com espessura constante (2 a 3
mm de espessura) e hipossinal sinal homogêneo, com regiões insercionais nas
bordas articulares do cotovelo .
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Em

2003,

Kaplan ,

em

seu

livro

“Ressonância

Magnética

Musculoesquelética”, reforça os conceitos de técnica de exame e as descrições
das imagens dos ligamentos dos cotovelos. As sequências ponderadas em T2
e em DP continuam sendo as que melhor avaliam os ligamentos, que são
identificados como estruturas constituídas por feixes paralelos de fibras de
hipossinal medindo entre 2 e 3 mm, inseridas nas bordas articulares. As
sequências ponderadas em T1 auxiliam na avaliação óssea .

2 OBJETIVOS

Objetivos
Geral
O objetivo geral deste estudo é avaliar a capacidade da US em
demonstrar os ligamentos do cotovelo, de indivíduos assintomáticos,
identificados em exame de RM.

Específicos

Principais

1) Verificar se há concordância entre os níveis de visibilização de
exames de US e RM para cada ligamento do cotovelo.

2) Verificar se há concordância entre as medidas das espessuras das
fibras anteriores do ligamento colateral ulnar medial do cotovelo entre
os exames de US e RM.

Secundários

1) Analisar a reprodutibilidade da identificação dos ligamentos do
cotovelo entre dois observadores em exames de US, utilizando-se
como parâmetro o nível de visibilização para cada ligamento.

2) Verificar se há reprodutibilidade na medida das espessuras das fibras
anteriores do ligamento colateral ulnar medial do cotovelo entre dois
observadores em exames de US.

3 REVISÃO DA LITERATURA

Revisão da literatura
A avaliação dos ligamentos do cotovelo por meio dos exames de
imagem é predominantemente realizada pelo exame de RM. É o exame de
escolha, uma vez que oferece ótima resolução espacial dos ligamentos do
,

cotovelo e alta reprodutibilidade na análise

-

,

-

. Estas propriedades

serão abordadas ao longo da tese.
A US é um exame pouco solicitado para se avaliar os ligamentos de
cotovelo. Também não há muitas publicações sobre a avaliação US dos
ligamentos do cotovelo
Habitualmente

,

a

-

.
US

é

requisitada

na

avaliação

do

sistema

musculoesquelético quando as suspeitas clínicas são derrames articulares,
tendinopatias, lesões musculares ou bursites

-

. Também apresenta grande

utilidade para se guiar procedimentos intervencionistas, especialmente as
aspirações e infiltrações nos espaços articulares, nas bainhas tendíneas e nas
bursas

-

.

Em 1995, Hergan et al.

estudaram lesões traumáticas no ligamento

colateral ulnar metacarpofalangiano do polegar em 17 pacientes adultos que
seriam submetidos a cirurgia. Em seu estudo, Hergan et al.

também fez 21

exames de RM em indivíduos assintomáticos. Todos foram examinados por US
e da RM. A RM identificou todas as lesões. A US foi capaz de identificar as
lesões em apenas 15 pacientes. Em um dos pacientes a US não foi capaz de
encontrar a lesão. Em um paciente a US identificou estiramento de fibras,
porém a RM identificou um estiramento sem retração de fibras. Todas as
lesões identificadas pela RM foram confirmadas no procedimento cirúrgico.
Assim, em seu trabalho, Hergan et al.

expôs em sua discussão que a RM

apresentou 100% de sensibilidade e de especificidade para identificar lesões
traumáticas no ligamento colateral ulnar metacarpofalangiano do polegar.
Em fevereiro de 2017, Karbach et al. , em seu artigo “Elbow Instability:
Anatomy, Biomechanics Maneuvers, and Testing”, descreveu que os traumas e
os movimentos que promovem uso excessivo da articulação são os principais
responsáveis pelas instabilidades no cotovelo. Pode-se classificar essas
instabilidades em 3 tipos: Instabilidade em valgo (lesão no complexo ligamentar
medial), instabilidade rotatória posterolateral (lesão no complexo ligamentar
lateral) e instabilidade rotatória posteromedial em valgo (lesão no complexo
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ligamentar lateral) . A investigação clínica dessas instabilidades é realizada
por meio de algumas manobras:
1) Instabilidade em valgo (em todas as manobras o antebraço deve ficar
na posição supina): teste de estresse em valgo (antebraço em flexão de 20° ao
se aplicar o estresse em valgo), manobra de ordenha (antebraço em flexão
superior a 90° ao se aplicar o estresse em valgo), manobra de ordenha
modificada (antebraço em flexão de 70° enquanto o polegar e tracionado) e o
teste do estresse de movimento em valgo (ombro abduzido e com rotação
máxima enquanto o cotovelo é flexionado em estresse em varo);
2) Instabilidade rotatória posterolateral (em todas as manobras o
antebraço deve ficar na posição supina): teste de mudança de pivô (paciente
em posição supina, com braço elevado acima da cabeça e o cotovelo em
flexão enquanto se aplica força no sentido do maior eixo do antebraço), teste
flexão sobre a cadeira (paciente levanta da cadeira empurrando o assento com
as mãos e com o cotovelo em 90°), teste de flexão com o paciente em
pronação (paciente em pronação no chão levanta empurrando com as mãos e
o cotovelo em 90°), teste de empurrar a mesa – primeiro componente (paciente
em frete à mesa empurra a borda com as mãos com os cotovelos flexionados),
teste de empurrar a mesa – segundo componente (paciente em frete à mesa
agarra a borda com as mãos e aplica a força peso do próprio corpo no maior
do antebraço com os cotovelos flexionados) e teste de empurrar a mesa –
terceiro componente (paciente em frete à mesa agarra a borda com as mãos e
aplica a força peso do próprio corpo no maior do antebraço com os cotovelos
flexionados, porém sem usar os polegares);
3) Instabilidade rotatória posteromedial em Varo (em todas as manobras
o antebraço deve ficar na posição supina): teste de estresse por varo assistido
por gravidade: braço abduzido em 90° em rotação neutra enquanto o paciente
estende e flexiona o cotovelo, permitindo que a gravidade exerça estresse em
varo.
Em 1996, Resnick , em seu livro “Bone and Joint Imaging”, descreve as
lesões traumáticas articulares em cotovelo por radiografia convencional (Rx). O
mecanismo de trauma está sempre baseado no estresse ligamentar ao haver a
ação de forças que resultam em aumentar o espaço articular, promovendo
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estiramento com ou sem retração de fibras. O autor demonstra que o
diagnóstico de lesões ligamentares ao Rx se faz de forma indireta, observandose o aumento do espaço articular, com ou sem avulsões ósseas associadas
nas inserções ligamentares .
Em 1991, Ho et al. , em seu trabalho “Magnetic Resonance Imaging of
Elbow”, concluiu que a RM é superior à radiografia convencional como técnica
inicial de escaneamento de lesões no cotovelo. Em 1996, Fritz et al. , em seu
trabalho “Magnetic Resonance Imaging of the Musculoskeletal System”, chegou
à mesma conclusão. Em 1994, Stoller , em seu trabalho “Magnetic Resonance
Imaging in Orthopaedics & Sports Medicine”, estudou as lesões ortopédicas em
atletas e concluiu que a RM é o melhor exame na avaliação de ossos,
ligamentos, tendões e músculos. Em 1996, Fritz et al.

estudaram as

estruturas do cotovelo por meio de imagens de RM. Ele concluiu que a RM
oferece informações clinicamente úteis e melhores que quaisquer outros
métodos de imagem na análise de ossos, cartilagens, tendões, músculos,
ligamentos, vasos, nervos e demais partes moles. Em 2004, Kaplan et al. , em
seu trabalho “MR Imaging of Ligament Injuries to the Elbow”, estudou as lesões
ligamentares dos cotovelos e também concluiu que a RM é o exame de eleição
na avaliação dos ligamentos do cotovelo. Em um estudo semelhante e com a
mesma conclusão, Wenzke et al. , em seu trabalho “MR Imaging of the Elbow
in the Injured Athlete”, ratificou o conceito da superioridade da RM ao se
estudar ligamentos.
Em 1987, Hentz , em seu trabalho “Imaging Studies of Cadaver Hand
Using Transmission Ultrasound”, estudou as mãos de cadáveres com a US e
depois comparou as imagens com as peças anatômicas obtidas por meio de
cortes seriados dessas mãos. Hentz concluiu que o US apresenta potencial
para a avaliação de partes moles. Em 2004, Finlay , em seu trabalho
“Ultrasound of the Elbow”, estudou a US na avaliação do cotovelo,
descrevendo o método e a facilidade em se avaliar derrames articulares,
corpos livres, bursas e estruturas para-articulares, principalmente os tendões e
ligamentos e concluiu que é um método útil na avaliação de partes moles,
incluindo os ligamentos. Em 2007, Martinoli et al. , em seu trabalho “Pedriatic
Musculoskeletal Ultrasound”, descreveu a utilização da US na avaliação do
cotovelo de crianças, sendo útil na pesquisa de derrames articulares e partes
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moles, incluindo músculos, tendões, ligamentos e ligamentos. Em 2008, Sofka
et al. , em seu trabalho “Acute Elbow Trauma in Children Role of
Ultrasonography”, estudou o papel da ultrassonografia em crianças vítimas de
trauma agudo no cotovelo sem diagnóstico de fratura ao Rx, porém seu estudo
se limitou a avaliar apenas derrames articulares pela US. Em 2015, Ciccotti ,
em seu trabalho “Ultrasound Imaging of Ulnar Collateral Ligament Injury”,
estudou lesões do ligamento colateral ulnar em atletas, utilizando a RM e a US
para cada caso e, depois, comparou as imagens obtidas e concluiu que a US é
um método complementar na análise em relação à RM. Em 2016, van Duijn ,
em seu trabalho “Ultrasound Imaging of Ulnar Collateral Ligament Injury”,
realizou um relato de caso de lesão completa do ligamento colateral ulnar
diagnosticada pela US e confirmada pela RM.
Em 2010, Husarik, em seu trabalho ”Ligaments and Plicae of the Elbow:
Normal Rm Imaging Variability in 60 Asymptomatic Subjects”

estudou os

ligamentos do cotovelo de 60 indivíduos assintomáticos por meio da RM. Após
a identificação, realizou as medidas das espessuras dos ligamentos. A
porcentagem de visibilização dos ligamentos variou entre 85% (ligamento
colateral ulnar lateral) e 98% (ligamento anular). A mediana das medidas e
percentil 90 foram, respectivamente, 2,5 mm e 3,5 mm, para as fibras
anteriores do ligamento colateral ulnar medial, 1,0mm e 1,7 mm para as fibras
posteriores do ligamento colateral ulnar medial, 1,9 mm e 2,8 mm para o
ligamento colateral radial lateral, 2,3 mm e 3,8 mm para o ligamento colateral
ulnar lateral e 1,0 mm e 1,3 mm para o ligamento anular. Após os estudos,
Husarik concluiu que os ligamentos do cotovelo são consistentemente visíveis
em imagens de RM e a espessura dos ligamentos normais é menor que 4,0
mm.
Em 2013, Konin, em seu trabalho “US of Elbow: Indications, Technique,
Normal

Anatomy,

and

Pathologic

Conditions” ,

detalhou

a

técnica

ultrassonográfica na avaliação do cotovelo e ilustrou com algumas condições
patológicas, sem citar quantos pessoas foram avaliadas. Apesar de apontar
para o uso de transdutores lineares de alta frequência, não indicou qual o
equipamento utilizado. Concluiu que o método é uma importante ferramenta
diagnóstica para partes moles.
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Em 2015, Tagliafico, em seu trabalho “Elbow US: Anatomy, Variants,
and Scanning Technique”,

detalha a técnica da avaliação ultrassonográfica

do cotovelo. Também não discriminou quantas pessoas foram avaliadas.
Apesar de ilustrar com figuras o uso de transdutores lineares, não oferece
detalhes sobre a frequência a ser utilizada ou sobre o equipamento.
Em 2016, Bucknor, em seu trabalho “Elbow Imaging in Sport: Sports
Imaging Series” , detalhou a utilização dos métodos de imagem na avaliação
do trauma de cotovelo, sendo a Radiografia (RX) e a Tomografia
Computadorizada (TC) recomendadas para pesquisar fraturas; a US, para
partes moles e a RM para ossos e partes moles, sendo o exames de eleição
para a avaliação de traumas de cotovelo. Apesar de citar estatísticas de
trabalhos anteriores, não relata quantos pacientes foram avaliados ou quais
equipamento foram utilizados.
Até o momento da escrita desta tese não fomos capazes de identificar
na literatura científica publicações que estudem por meio de métodos
qualitativos e quantitativos o desempenho da US em relação à RM na
avaliação ligamentar do cotovelo.

Ultrassonografia
A US é muito utilizada em diagnósticos por imagem do sistema
musculoesquelético, permitindo-se avaliar, em tempo real, as estruturas
tendíneas, ligamentares e musculares

,

,

. Como vantagens em relação aos

demais exames radiológicos incluem-se o baixo custo, ampla difusão em
clínicas e centros hospitalares, rápida execução, versatilidade, maior interação
entre

o

médico

e

o

paciente,

livre

de

radiações

ionizantes,

sem

contraindicações, não invasivo, aquisição de imagens em praticamente
qualquer orientação espacial e a oportunidade de se realizar avaliações
dinâmicas

-

.

Apesar da frequência dos transdutores variar entre 2 MHz e 20 MHz, a
avaliação do sistema musculoesquelético é, em geral, realizada com a
utilização de transdutores de maior frequência, devido à proximidade entre o
transdutor e a estruturas analisada

-

,

. Na área musculoesquelética, a US
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inicialmente foi utilizada em 1972, quando Mcdonald

publicou um estudo que

utilizava o ultrassom para se diferenciar o cisto de Baker de tromboflebite. Em
1978, Cooperberg

publicou a primeira demonstração ultrassonográfica de

sinovite em pacientes com artrite reumatoide. A partir de então, a utilização da
US ganhou importância avaliação das artrites, especialmente na artrite
reumatoide, e se expandiu para as demais avaliações musculoesqueléticas,
como demonstrado por Patil .
A utilização da US na avaliação do sistema musculoesquelético ganhou
grande importância no diagnóstico de lesões por esforços repetitivos (LER),
principalmente às relacionadas com doença ocupacional

-

,

,

,

-

. Além da

avaliação das tendinites, o ultrassom também passou a ter grande utilidade na
avaliação em tempo real dos traumas mecânicos, dos ligamentos, das
infecções, das doenças reumatológicas, da musculatura, displasias de quadris
e dos cistos e nódulos de partes moles

,

,

,

,

,

,

,

,

-

.

Com a melhora tecnológica nos equipamentos de ultrassom, a partir da
década de 1990, tornou-se possível aperfeiçoar a análise à custa das
inovações tecnológicas incorporadas ao método e do acréscimo de
transdutores lineares de alta frequência (15 MHz e 17 MHz) ao arsenal já
existente (9 MHz, 12 MHz), houve significativo incremento na avaliação
musculoesquelética e a US do cotovelo faz parte deste contexto e da evolução
desse processo investigativo.
Como vantagem em relação aos demais exames radiológicos inclui-se o
baixo custo, ampla difusão em clínicas e centros hospitalares, rápida execução,
versatilidade, maior interação entre o médico e o paciente, livre de radiações
ionizantes, sem contraindicações, não invasivo, aquisição de imagens em
praticamente qualquer orientação espacial e a oportunidade de se realizar
avaliações dinâmicas

-

,

,

. Como desvantagem, a US é examinador

dependente e aparelho dependente, havendo necessidade de especialização e
prática, o que pode comprometer a reprodutibilidade do método

-

.

Como contraindicações à realização de exames de US, temos a
impossibilidade de posicionamento das pessoas examinadas de maneira
adequada para a US ou impossibilidade de acesso as articulações devido a
fixações externas não removíveis.
Parágrafo de US repetido: Vou perguntar para o Laércio.
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Ligamentos na ultrassonografia
A US é capaz de identificar ligamentos em diversas articulações e
avaliar a integridade funcional por meio das manobras dinâmicas
Em 2001, van Holsbeeck

,

-

,

,

.

descreve, no Capítulo 6 de seu livro

“Musculoskeletal Ultrasound”, o exame ultrassonográfico dos ligamentos. Neste
capítulo, van Holsbeeck

explica que a US e a RM são os únicos métodos de

imagem que oferecem uma avaliação adequada dos ligamentos. Como técnica
de exame, explica que a avaliação ultrassonográfica deve ser realizada com
transdutor linear, de alta frequência, posicionado paralelamente ao maior eixo
do ligamento. A imagem obtida é de um feixe de fibras paralelas formando uma
banda com espessura constante (2 a 3 mm de espessura). A ecogenicidade é
homogênea, com regiões insercionais nas bordas articulares do cotovelo .
Em 2009, Sernik , em seu livro “Ultrassonografia do Sistema
Musculoesquelético – Correlação com Ressonância Magnética”, detalha a
técnica de exame ultrassonográfico e demonstra as imagens dos ligamentos
obtidas pela US e pela RM e as compara com peças anatômicas. A técnica de
exame consiste em utilização de transdutor linear, de alta frequência,
posicionado paralelamente ao maior eixo do ligamento. Para cada ligamento
tem-se uma imagem obtida pela US, uma imagem obtida pela RM e uma foto
da peça anatômica correspondente .

Ressonância magnética
A RM é um método de imagem que utiliza campos magnéticos e ondas
de rádio para obtenção das imagens. Portanto não utilizada radiação
ionizante

,

. O exame de RM é muito utilizado em diagnósticos por imagem

do sistema musculoesquelético, permitindo-se visualizar, as estruturas ósseas,
tendíneas, ligamentares, musculares e demais partes moles

,

.

A utilização da RM na avaliação do sistema musculoesquelético, assim
como ocorreu com a US, ganhou grande importância no diagnóstico das
tendinites, dos traumas mecânicos, dos ligamentos, das infecções, das
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doenças reumatológicas, da musculatura, displasias de quadris e dos cistos e
nódulos de partes moles

-

,

.

Em 1986, Daffner et al. , em seu trabalho “Magnetic Ressonance
Imaging in Acute Tendon Ruptures”, estudou as roturas agudas em tendões no
joelho e no calcâneo de atletas por RM, sem citar quanto pacientes foram
avaliados ou quais equipamentos foram utilizados. Ele concluiu que o método é
eficiente para diagnosticar lesões em partes moles e que as lesões em tendões
são menos frequentes que as lesões em ossos e em ligamentos .
Em 2011, Stein , em seu trabalho “Normal and Variant Anatomy of the
Elbow on Magnetic Resonance Imaging”, estudou a anatomia normal do
cotovelo e suas variações anatômicas por meio de exames de RM em
indivíduos. O objetivo do estudo foi estudar os ossos, tendões, músculos,
feixes vasculonervosos e ligamentos. Em seu estudo, concluiu que a RM
oferece excelente resolução para a análise dessas estruturas .
Em 2013, Wenzke et al. , em seu trabalho “MR Imaging of the Elbow in
the Injured Athlete”, estudou lesões em ligamentos de cotovelos de atletas por
meio de imagens de RM e concluiu que o método é essencial no diagnóstico.
Com a melhoria tecnológica nos equipamentos e o surgimento de
bobinas específicas de extremidades, destacando-se as de cotovelo de
mão/punho, a partir da década de 1990, tornou-se possível aperfeiçoar a
análise .
Como vantagem em relação aos demais exames radiológicos inclui-se a
propriedade de se realizar imagens seccionais de alta resolução espacial,
indolor, livre de radiações ionizantes, diversos tipos de sequências com
propriedades físicas diferentes, porém complementares e a opção do uso de
bobinas específicas e do meio de contraste endovenoso

,

,

,

. Como

desvantagem, a RM não permite tão facilmente a avaliação funcional da
integridade do ligamento

,

.

Como contraindicações à realização de exames de RM, temos pacientes
com uso de bombas de infusão, cápsula endoscópica, monitor de medida de
pH, cateter de Swan-Ganz, qualquer outro cateter com eletrodos ou dispositivo
eletrônico, grampo carotídeo do tipo Poppen-Blaylock, clipes ferromagnéticos
de aneurisma cerebral, desfibrilador implantável, fios guias intravasculares, fios
metálicos de localização pré-cirúrgica mamária não compatíveis, fixadores
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ortopédicos externos metálicos não-removíveis, halos cranianos, Holter,
implantes dentários magnéticos, marcapassos cardíacos não compatíveis,
monitor de pressão intracraniana, neuroestimuladores e neuromoduladores,
prótese coclear metálica, implantes otológicos e aparelhos auditivos não
removíveis, próteses internas ortopédicas em pacientes anestesiados, com
rebaixamento do nível de consciência, ou conscientes com perda de
sensibilidade no local da prótese ou qualquer outra contraindicação formal
indicada pelo guia de boas práticas do Colégio Brasileiro de Radiologia

,

,

-

. Este também é o protocolo institucional do Hospital Albert Einstein, onde os
,

exames de RM foram realizados

,

-

.

Ligamentos na ressonância magnética
A RM é capaz de identificar ligamentos em diversas articulações.
Stoller , Kaplan
livros

,

,

e Cady

descreveram as qualidades da RM em seus

. Stoller , em seu livro, descreve que a RM, dentre os exames de

imagens, é o método que tem o melhor detalhamento dos ligamentos do
cotovelo. Kaplan , em seu livro, descreve como a RM é capaz de avaliar os
ligamentos do cotovelo devido ao seu contraste tissular nas sequências
, em seu livro “Fundamentals of Clinical

ponderadas em T2 e DP. Cady

Magnetic Resonance”, descreve que a RM é o melhor método de imagem para
a análise dos ligamentos. Steinbach , em seu livro “Magnetic Resonance
Imaging of the Elbow”, e Kijowski

,

, em seu livro “Magnetic Resonance

Imaging of the Elbow” (Part I e Part II), descrevem que as imagens dos
ligamentos do cotovelo são facilmente identificadas pela RM

-

.

Um ligamento íntegro identificado por RM apresenta sempre as mesmas
características de imagem. São estruturas lineares que apresentam:
1) Contornos regulares

,

,

. Stoller , em seu livro, descreve os

ligamentos como estruturas lineares, de contornos regulares e com hipossinal
homogêneo. Kaplan et al. , em seu livro, descreve os ligamentos de forma
semelhante, reforçando a regularidades de seus contornos. Helms , em seu
estudo “Magnetic Resonance Imaging in Acute Tendon Ruptures”, descreveu a
perda da regularidade dos contornos dos ligamentos do tornozelo após lesão.
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2) Espessura constante

,

,

. Stoller

descreve os ligamentos do

cotovelo como bandas com espessura constante. Kaplan
feixe de fibras paralelas. Helms

descreve como

descreve o espessamento de fibras com

lesões, com perda do formato original das fibras.
3) Hipossinal homogêneo em relação aos ventres musculares

,

,

,

.

No entanto as suas respectivas regiões insercionais apresentam discreto
espraiamento e eventuais reforços de suas fibras, o que pode determinar
discretas alterações na espessura

, ,

,

,

,

. Moore , em seu livro “Clinically

Oriented Anatomy”, descreve as regiões insercionais como transições entre os
ligamentos e os ossos, onde pode haver espraiamento das fibras e reforços,
oblíquos e transversais, constituídos de fibras secundárias. Sobotta , em seu
livro, mostra a anatomia das regiões em ilustrações. Kijowski

,

, em seus

livros, descreve os espraiamentos e as fusões de algumas fibras ligamentares
nas regiões insercionais, aumentando a sua resistência. Stoller

descreve as

regiões insercionais como fibras que se unem firmemente aos ossos, sendo
capazes de suportar o estresse da força de tração, devido a reforços de mais
fibras que se sobrepõem sobre as fibras principais.

MÉTODOS

Métodos
Amostra
Neste estudo participaram 50 indivíduos (29 homens e 21 mulheres) que
realizaram exames de US e RM, com idade entre 26 e 42 anos (média de
idade: 34,1 anos), sem histórico de alterações ligamentares e sem queixas
clínicas no cotovelo. Estes indivíduos, em sua grande maioria, são funcionários
do Serviço de Radiologia do Hospital Israelita Albert Einstein que foram
convidados e se dispuseram prontamente a colaborar com este trabalho, sem
haver qualquer tipo de coação, constrangimento ou ameaça e sem haver
distinção de idade e sexo, previamente orientados sobre o objetivo dos exames
e após o esclarecimento dos riscos envolvidos durante todo o processo de
avaliação e do sigilo individual das informações obtidas (número do parecer:
691.072. Data de relatoria: 10/06/2014. CAAE: 23800913.

.

Para todos os indivíduos foi apresentado documento no qual constava
explicação clara e simples dos procedimentos a serem realizados neste
experimento, incluindo os riscos e contraindicações, além de termo de
consentimento, que foi assinado e devidamente arquivado.
Critérios de inclusão: indivíduos sem suspeita clínica de lesões
ligamentares, sem restrição de idade, sexo ou ocupação.
Critérios

de

exclusão:

as

contraindicações

da

US

e

as

contraindicações da RM.
Os

critérios

de

integridade

ligamentar

foram

estabelecidos:

a

identificação do ligamento e suas regiões insercionais, espessura constante e
homogeneidade de suas fibras no eixo longitudinal.

Imagens de ultrassom
Todos os exames foram realizados em equipamento de US IU22 da
PHILIPS, fabricado nos Estados Unidos da América, com transdutor linear
L17-5 MHZ. Este é um aparelho de alta qualidade

-

, que apresenta

programação específica e transdutores dedicados para a realização de exames
do sistema musculoesquelético. Por isso ele é capaz de realizar exames com

Métodos
alto grau de resolução espacial, permitindo que se obtenham imagens
confiáveis para se realizar avaliações radiológicas resolutivas.
Cada exame foi realizado com o mesmo protocolo: com XRES (“X”
Resolution) e SonoCT (Sonography Computerized). Este protocolo é o sugerido
pela PHILIPS para a realização do exame

.

O XRES é um recurso do equipamento IU22. Ele fornece um
processamento adaptativo da imagem. Há uma melhora da imagem em tempo
real por meio de um algoritmo que reduz os artefatos de espículas,
esfumaçamentos e desorganizações por descontinuidade da imagem. A
capacidade de processamento é de 350 milhões de cálculos em cada imagem,
com capacidade adaptativa para cada pixel da imagem

.

O SonoCT é um recurso do equipamento IU22. Ele oferece uma
composição espacial da imagem em tempo real. Reduz artefatos de imagem,
melhora a resolução de contraste, a distinção das bordas e as interfaces de
margens. Age no processamento das estruturas perpendiculares ao feixe de
ultrassom Nessa situação pode haver artefatos de imagem “sem eco” ou com
“pouco eco”, simulando descontinuidade da estrutura analisada. O SonoCT
proporciona vários feixes simultâneos em tempo real e com angulações
diferentes, suprimindo esses artefatos e melhorando a qualidade da imagem

.

Os exames de US foram realizados por 2 radiologistas experientes e
especialistas em sistema musculoesquelético (examinador A e examinador B).
O examinador A (A.T.B.) está formado há 17 anos, com 14 anos de experiência
em exames do sistema musculoesquelético; possui título de especialista em
radiologia e em diagnósticos por imagem do sistema musculoesquelético. O
examinador B (R.M.T.) está formado há 20 anos, com 17 anos de experiência
em exames do sistema musculoesquelético; possui título de especialista em
radiologia e em diagnósticos por imagem do sistema musculoesquelético. Cada
radiologista fez imagens dos ligamentos do cotovelo direito e do cotovelo
esquerdo de cada um dos 30 indivíduos, resultando em 60 exames realizados
por cada radiologista. Ao todo foram 120 exames de US.

Imagens de ressonância magnética

Métodos
Todos os exames de RM foram realizados em sistema de

Teslas (Tim-

Trio – Siemens, Erlanger, Alemanha), com bobina dedicada para cotovelo com
imagens axiais, coronais e sagitais, obtidas com espessura de 3,0mm, em
sequências ponderadas em Densidade de Prótons (TR=

ms; TE=

ms),

com Matriz de 640 x 640 e FOV de 1817 x 902, com saturação de gordura e
sem contraste intravenoso. Todos exames foram realizados com bobina
dedicada para região do cotovelo, com a articulação posicionada em sua
localização central.
Os exames de RM foram analisados por dois radiologistas experientes e
especialistas em sistema musculoesquelético (examinador C e examinador D).
Na época da análise, o examinador C (D.C.B.S.) acumulava 20 anos de sua
graduação, 17 anos de experiência em exames do sistema musculoesquelético
e título de especialista em radiologia e em diagnósticos por imagem do sistema
musculoesquelético. O examinador D (F.C.M.) contava com 7 anos desde sua
graduação, 4 anos de experiência em exames do sistema musculoesquelético
e título de especialista em radiologia e em diagnósticos por imagem do sistema
musculoesquelético. Cada radiologista realizou a análise dos ligamentos do
cotovelo direito e do cotovelo esquerdo de cada um dos 30 indivíduos,
resultando em 60 exames analisados perfazendo 120 análises de RM.

Avaliação qualitativa
Antes de iniciar as medidas, todos observadores foram instruídos a
respeito dos critérios a serem utilizados neste trabalho - descritos abaixo. Além
disto, todos examinadores aplicaram estes conceitos em três casos distintos
separadamente e fizeram a análise conjunta do resultado da aplicação dos
critérios estipulados para certificar que houvessem compreendido da mesma
forma as instruções definidas.
A avaliação individual de cada ligamento foi realizada de maneira
independente temporal e espacialmente.
O primeiro passo da análise qualitativa foi a avaliação segundo a
visibilização do ligamento.

Métodos
Cada examinador, em sua análise subjetiva de cada um dos ligamentos
incluídos no estudo, preencheu uma planilha seguindo os critérios abaixo.
Cada ligamento foi classificado em uma escala de notas que variam de zero a
cinco, onde:
1) O “zero” corresponde ligamento não identificado;
2) O “um” corresponde à visibilização de < 50% do ligamento;
3) O “dois” corresponde à visibilização de
4) O “três” corresponde à visibilização de >

% do ligamento;
% do ligamento;

5) O “quatro” corresponde à visibilização de todo o ligamento, porém
sem haver individualização das regiões insercionais;

6) O “cinco” corresponde à visibilização de todo o ligamento, incluindo
as regiões insercionais.

Avaliação qualitativa das imagens de ultrassonografia
Nas imagens de US os ligamentos identificados foram avaliados da
seguinte forma:
1. Visibilização de suas fibras e de suas regiões insercionais, com
atribuição de notas segundo a planilha de dados objetivos;
2. Espessura;
3. Ecogenicidade.
Os ligamentos, e suas regiões insercionais, foram identificados pelos
examinadores.
Consideramos íntegros os ligamentos visibilizados e classificados com
nota 5, espessura constante e ecogenicidade homogênea.
Todos os ligamentos foram identificados pelos examinadores à US. Os
ligamentos foram analisados e receberam nota 5, segundo a tabela
estabelecida neste trabalho, quanto à sua visibilização.

Métodos
Avaliação qualitativa das imagens de ressonância magnética
Nas imagens de RM os ligamentos identificados foram avaliados da
seguinte forma:
1. Visibilização de suas fibras e de suas regiões insercionais, com
atribuição de notas segundo a planilha de dados objetivos;
2. Espessura;
3. Sinal.
Os ligamentos, e suas regiões insercionais, foram identificados pelos
examinadores.
Consideramos íntegros os ligamentos visibilizados e classificados com
nota 5, espessura constante e sinal homogêneo.
Todos os ligamentos foram identificados pelos examinadores à RM. Os
ligamentos foram analisados e receberam nota 5, segundo a tabela
estabelecida neste trabalho, quanto à sua visibilização.

Avaliação quantitativa
As medidas foram realizadas no programa Osirix (v. 4.1, Pixmeo SARL,
Benex, Suíça). A avaliação individual de cada ligamento foi realizada de
maneira independente.
Os examinadores não sofreram influência dos demais médicos durante
suas respectivas análises que pudessem alterar as suas avaliações. O primeiro
passo da análise qualitativa foi a avaliação segundo a visibilização do
ligamento. Para a análise foi o colateral ulnar medial – fibras anteriores. O terço
médio do ligamento foi mais uma vez identificado dentro de um retângulo e
subdividido em três secções para as medidas de espessura nos níveis 1/4, 2/4
e 3/4.

Métodos
Avaliação quantitativa das imagens da ultrassonografia
Os ligamentos foram avaliados da seguinte forma:
Medidas as espessuras dos ligamentos. As medidas foram realizadas
pelo examinador (A) e pelo examinador (B). O ligamento escolhido foi o ulnar
medial – fibras anteriores. O segmento escolhido para a análise foi o terço
médio do ligamento. As medidas de espessura foram feitas nos níveis 1/4, 2/4
e 3/4 desse segmento. A avaliação individual de cada foi realizada de maneira
independente. As análises foram feitas de maneira estruturada pelos dois
radiologistas, com mesmas escalas de análise padronizada.

Avaliação quantitativa das imagens da ressonância magnética
Os ligamentos foram avaliados da seguinte forma:
Medidas as espessuras dos ligamentos. As medidas foram realizadas
pelo examinador (C) e pelo examinador (D). O ligamento escolhido foi ulnar
medial – fibras anteriores. O segmento escolhido para a análise foi o terço
médio do ligamento. As medidas de espessura foram feitas nos níveis 1/4, 2/4
e 3/4 desse segmento. A avaliação individual de cada foi realizada de maneira
independente. As análises foram feitas de maneira estruturada pelos dois
radiologistas, com mesmas escalas de análise padronizada.

Análise estatística
As análises foram realizadas com o auxílio programa SPSS Statistical
Package for Social Sciences (v.

, SPSS, Chicago, EUA) e considerando

nível de significância 5%.
A amostra analisada foi composta por mensurações de espessura
realizadas por dois avaliadores em três locais distintos (a cerca de 1/4, 2/4 e
3/4 de distância longitudinal da área demarcada previamente na imagem) em
imagens obtidas por US e por RM nos cotovelos direitos e esquerdos de 30
indivíduos. Todas as mensurações das imagens de US foram realizadas pelos

Métodos
examinadores A e B. Todas as mensurações das imagens de RM foram
realizadas pelos examinadores C e D.
As médias das medidas foram discriminadas por examinador, por lado e
por níveis.
Os testes estatísticos foram realizados por dois estatísticos experientes.
Foram realizados estudos comparativos entre as imagens de US e de RM na
determinação da anatomia e da integridade dos ligamentos do cotovelo

-

.

Os objetivos da análise estatística foram:
1) Determinar se há reprodutibilidade nas medidas dos ligamentos dos
cotovelos em imagens de US;
2) Determinar se há reprodutibilidade nas medidas dos ligamentos dos
cotovelos em imagens de RM;
3) Determinar se há correspondência entre as medidas da US e da RM.
Para analisar a reprodutibilidade nas medidas dos ligamentos dos
cotovelos em imagens de US e a reprodutibilidade nas medidas dos ligamentos
dos cotovelos em imagens de RM utilizamos gráficos de dispersão, coeficientes
de correlação intraclasse e gráficos de Bland-Altman, para os seguintes pares
de medidas: USAD x USBD, USAE x USBE, RMCD x RMDD e RMCE x
RMDE

-

.

Para analisar a correspondência entre as medidas da US e da RM,
testamos a hipótese de equivalência entre as medidas do US e da RM,
agrupando os dados dos avaliadores A e B e dos avaliadores C e D, além dos
lados direito e esquerdo, com o uso de um modelo misto. A margem de
equivalência considerada será de 0,5

-

.

A concordância entre as medidas de espessura obtidas pelos diferentes
examinadores, separadamente por aparelho, por lado e por local, foi avaliada
pelo coeficiente de correlação intraclasse com intervalos de confiança de 95%.
Para cada par de medidas obtidas por dois examinadores foram construídos
gráficos de dispersão e de Bland-Altman

-

.

Para avaliar a equivalência entre as medidas obtidas pelos aparelhos de
US e RM, construímos um modelo linear misto para a diferença entre as
espessuras obtidas pelos dois aparelhos (espessura obtida por US –
espessura obtida por RM) e os efeitos de examinadores (A e D ou B e C), lado
(direito ou esquerdo), local (1/4, 2/4 ou 3/4) e de interação entre lado e local. A
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margem de equivalência considerada foi de 0,5 por ser um valor clinicamente
-

relevante informado pelos pesquisadores

.

Para investigar a reprodutibilidade das medidas de espessura obtidas
pelos examinadores A e B a partir de imagens de ultrassom foram construídos
gráficos de dispersão, coeficientes de correlação intraclasse e gráficos de
Bland-Altman

-

.

Para investigar a reprodutibilidade das medidas de espessura obtidas
pelos examinadores C e D a partir de imagens de ressonância magnética foram
construídos gráficos de dispersão, coeficientes de correlação intraclasse e
-

gráficos de Bland-Altman

.

As diferenças entre as medidas obtidas por Ultrassom (US) e por
Ressonância

Magnética

(RM)

foram

calculadas

para

investigar

a

correspondência entre as imagens dos aparelhos (Anexo B - Tabela ).
Para cada um dos exames tínhamos duas mensurações realizadas por
examinadores distintos e o pareamento entre as medidas obtidas pelos
examinadores A e B pelo US com os examinadores C e D pela RM foi
determinada por sorteio. Lembrando que as medidas dos examinadores
puderam

ser

agrupadas

uma

vez

que

observamos

nos

resultados

apresentados nos itens acima, evidências de reprodutibilidade entre as
medidas realizadas por dois examinadores distintos em imagens obtidas por
meio de US e por RM

-

.

Para testar a hipótese de equivalência entre as medidas obtidas pelos
dois aparelhos foi construído um modelo linear misto para a variável resposta
diferença entre as espessuras obtidas por US e por RM e os efeitos de
examinadores (A e D ou B e C), lado (direito ou esquerdo), local (1/4, 2/4 ou
3/4) e de interação entre lado e local. A margem de equivalência considerada
foi de 0,5 por ser um valor clinicamente relevante informado pelos
pesquisadores

-

.

5 RESULTADOS

Resultados
Amostra
Para o nosso trabalho recrutamos

indivíduos, dos quais 30 foram

selecionados. Dessa forma, a amostra analisada neste trabalho é composta de
30 indivíduos.
Os motivos da exclusão foram:
1) 7 desistiram durante a realização dos exames de RM por algum grau
de incômodo relacionado ao posicionamento;
2) 13 imagens de RM não puderam ser gravadas a tempo de serem
excluídas do sistema de arquivo disponível na época da coleta dos
dados.
Em relação à distribuição de sexo, esta amostra é comporta por 17
homens e 13 mulheres. Os homens com idade entre
anos; desvio padrão:

e 46 anos (média: 33,8

, . As mulheres com idade de 23 e 34 anos (média:

29,3 anos; desvio padrão: 3, ). Cada um dos 30 indivíduos realizou exames de
RM e US.

Imagens de ultrassom
Todos os ligamentos foram identificados e considerados íntegros pelos
dois examinadores das imagens do ultrassom.
A seguir apresentamos imagens ilustrativas obtidas pelo exame de US
dos ligamentos do cotovelo, listados nesta ordem:
Ligamento anular (Figuras 11, 12, 13, 14, 15A-D, 6A-D).

RA

Figura 11 - Região insercional medial do
ligamento anular (setas vermelhas) na região
medial do olécrano. Imagem do cotovelo
direito do indivíduo 42, obtida pelo
examinador B. Na figura, “RA” identifica o
rádio

RA

Figura 12 - Segmento medial e região
insercional medial (setas vermelhas) do
ligamento anular. Imagem do cotovelo
direito do indivíduo 13, obtida pelo
examinador A. Na figura, “RA” identifica o
rádio

Resultados

RA
RA

Figura 13 - Segmento médio do ligamento
anular (setas vermelhas). Imagem do
cotovelo esquerdo do indivíduo 28, obtida
pelo examinador A Na figura, “RA”
identifica o rádio

RA

UL

Figura 14 - Segmento lateral do ligamento
anular (setas vermelhas). Imagem do cotovelo
direito do indivíduo 46, obtida pelo examinador
A Na figura, “RA” identifica o rádio

RA

UL

Figura 15A-B - Região insercional lateral do ligamento anular (setas vermelhas), caracterizada
por trocas de fibras com o ligamento colateral radial lateral. Nesta imagem predominam as
fibras do ligamento anular. Ao lado de cada foto há o desenho esquemático com a
representação do posicionamento do transdutor. Imagem do cotovelo esquerdo do indivíduo 4,
obtida pelo examinador B. Na figura, “RA” identifica o rádio; “UL”, a ulna

RA

UL

Figura 15C - Região insercional lateral
do ligamento anular, caracterizada por
trocas de fibras com o ligamento
colateral radial lateral (cabeças de
setas azuis). Na figura, “RA” identifica
o rádio; “UL”, a ulna

RA

UL

Figura 15D - ligamento anular (linha
vermelha) e ligamento colateral radial lateral
(linha azul). Na figura, “RA” identifica o
rádio; “UL”, a ulna

Resultados

RA

UL

RA

UL

Figura 16A-B - Região insercional lateral do ligamento anular (setas vermelhas),
caracterizada por trocas de fibras com o ligamento colateral radial lateral. Nesta imagem
predominam as fibras do ligamento colateral radial lateral. Imagem do cotovelo direito do
indivíduo 45, obtida pelo examinador B Na figura, “RA” identifica o rádio; “UL”, a ulna

RA

UL

Figura 16C - Fibras do ligamento
colateral radial lateral (setas azuis). Na
figura, “RA” identifica o rádio; “UL”, a
ulna

RA

Figura 16D - Ligamento anular (linha vermelha), e
ligamento colateral radial lateral (linha azul). Na
figura, “RA” identifica o rádio; “UL”, a ulna

Ligamento colateral radial lateral (Figuras 17A-B e

RA

UM

UL

RA

A-B).

UM

Figura 17A-B - Ligamento colateral radial lateral (setas azuis claras) e suas inserções no
epicôndilo lateral (cabeças de setas azuis) e na face lateral do ligamento anular (setas curvas
azuis escuras). Imagem do cotovelo direito do indivíduo 19, obtida pelo examinador A. Na
figura, “RA” identifica o rádio; “UM”, o úmero

Resultados

UL
RA

UM

UL

RA

UM

Figura 18A-B - Ligamento colateral radial lateral (setas azuis) e suas inserções no epicôndilo
lateral (cabeças de setas azuis) e na face lateral do ligamento anular (setas curvas azuis
escuras). Imagem do cotovelo direito do indivíduo 17, obtida pelo examinador A Na figura, “RA”
identifica o rádio; “UM”, o úmero e “UL”, a ulna

Ligamento colateral ulnar medial – fibras anteriores (Figura 9A-B).

UM

UM
M
UL

UL

Figura 19A-B - Fibras anteriores do ligamento colateral ulnar medial (setas laranjas) e suas
inserções no epicôndilo medial (setas laranjas curvas) e na região anterolateral da face medial
do olécrano (cabeças de setas laranjas). Imagem do cotovelo esquerdo do indivíduo 34, obtida
pelo examinador A Na figura, “UM” identifica o úmero; “UL”, a ulna

Ligamento colateral ulnar medial – fibras posteriores (Figura 20A-B).

UL

UM

UM

UL

Figura 20A-B - Fibras posteriores do ligamento colateral ulnar medial (setas verdes) e suas inserções
na região posteromedial da face medial do olécrano e no epicôndilo medial. Imagem do cotovelo
esquerdo do indivíduo 44, obtida pelo examinador B Na figura, “UM” identifica o úmero; “UL”, a ulna

Ligamento colateral ulnar lateral (Figura

A-G).

Resultados

RA
UM

RA
UL

UM
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Figura 21A-B - Ligamento colateral ulnar lateral (setas marrons), com ênfase em sua inserção no
epicôndilo medial. Imagem do cotovelo esquerdo do indivíduo 44, obtida pelo examinador A. Na figura,
“RA” identifica o rádio; “UM”, o úmero e “UL”, a ulna
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UM
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Figura 21D-E - Ligamento colateral ulnar lateral (setas marrons). Imagem do cotovelo direito do
indivíduo 60, obtida pelo examinador A Na figura, “RA” identifica o rádio; “UM”, o úmero e “UL”, a ulna

UM

RA

UL

UM

RA

UL

Figura 21F-G - Ligamento colateral ulnar lateral (setas marrons) e suas regiões insercionais na face
lateral do olécrano e no epicôndilo lateral. Imagem do cotovelo direito do indivíduo 47, obtida pelo
examinador A Na figura, “RA” identifica o rádio; “UM”, o úmero e “UL”, a ulna

Imagens de ressonância magnética
Todos os ligamentos foram identificados e considerados íntegros pelos
dois examinadores das imagens da ressonância magnética.
Como resultados adicionais, encontramos:
1) Tendinopatia sem roturas à direita e à esquerda no tendão comum
dos extensores no indivíduo número 5. Estas alterações também
foram identificadas pela US;

Resultados
2) Cisto ósseo de 0,3 cm na região subcortical do epicôndilo lateral à
direita no indivíduo

Esta alteração não foi identificada pela US.

A seguir apresentamos imagens ilustrativas obtidas pelo exame de RM
dos ligamentos do cotovelo, listados nesta ordem:
Ligamento anular (Figura 22A-B).

Figura 22A-B - Ligamento anular (setas vermelhas) e suas regiões insercionais nas faces medial e
lateral do olécrano. Imagem do cotovelo esquerdo do indivíduo

Ligamento colateral radial lateral (Figura 23A-B).

Figura 23A-B - Terço médio e região insercional distal (no ligamento anular) do ligamento colateral radial
lateral (setas azuis). Imagem do cotovelo direito do paciente 1

Ligamento colateral ulnar medial – fibras anteriores (Figura 24A-B).

Resultados

Figura 24A-B - Fibras anteriores do ligamento colateral ulnar medial (setas laranjas). Imagem do
cotovelo direito do paciente 1

Ligamento colateral ulnar medial – fibras posteriores (Figura

A-B).

Figura 25A-B - Fibras posteriores do ligamento colateral ulnar medial (setas verdes). Imagem do
cotovelo direito do paciente 2

Ligamento colateral ulnar lateral (Figura

A-H).

Figura 26A-B - Ligamento colateral ulnar lateral (setas laranjas). Imagem do cotovelo direito do paciente

Resultados

Figura 26C-D - Ligamento colateral ulnar lateral (setas laranjas). Imagem do cotovelo direito do paciente 10

Figura 26E-F - Ligamento colateral ulnar lateral (setas laranjas). Imagem do cotovelo esquerdo do
paciente 7

Figura 26G-H - Ligamento colateral ulnar lateral (setas laranjas). Imagem do cotovelo esquerdo do
paciente 8

Resultados
Avaliação qualitativa
Avaliação qualitativa das imagens de ultrassonografia
Todos os ligamentos foram identificados pelos examinadores à US. Os
ligamentos foram analisados e receberam notas 4 ou 5, segundo a tabela
estabelecida neste trabalho, quanto à sua visibilização. Todos os ligamentos
foram interpretados como ligamentos íntegros pelos dois examinadores do
ultrassom.
Foram feitas 600 análises de ligamentos em 120 exames de US, sendo
300 análises em 60 exames realizados pelo examinador A e outras 300
análises em 60 exames pelo examinador B. Destas 600 análises, 590 foram
classificadas com a nota 5. Apenas 10 foram classificadas com nota 4.
O examinador A atribuiu nota 4 para o ligamento anular à direita e à
esquerda do indivíduo
O examinador B atribuiu nota 4 para quatro indivíduos: indivíduo 1
(ligamento anular à direita e à esquerda), indivíduo 17 (ligamento colateral
ulnar lateral à direita e à esquerda), indivíduo 21 (ligamento colateral ulnar
lateral à direita e à esquerda) e indivíduo 24 (ligamento anular à direita e à
esquerda) (Quadro 1).
Quadro 1. Notas atribuídas aos ligamentos pelos examinadores A e B durante a análise
qualitativa
Examinador A

Examinador B

Total

Nota 5
Nota 4

Avaliação qualitativa das imagens de ressonância magnética
Todos os ligamentos foram identificados pelos examinadores à RM. Os
ligamentos foram analisados e receberam nota 5, segundo a tabela
estabelecida neste trabalho, quanto à sua visibilização. Todos os ligamentos
das 600 análises foram interpretados como ligamentos íntegros pelos outros
dois examinadores da ressonância.

Resultados
Avaliação quantitativa
Avaliação quantitativa das imagens de ultrassonografia
As medidas das espessuras das fibras anteriores do ligamento colateral
ulnar medial pela US variaram entre 0,8 mm e 2,46 mm à direita e entre 0,85
mm e 2,88 mm à esquerda. A média das espessuras foi de 1,57 mm à direita e
1,71 mm à esquerda. A diferença entre as medidas foi menor que 0,03 mm à
direita e menor que 0,04 mm à esquerda.

Avaliação quantitativa das imagens de ressonância magnética

As medidas das espessuras dos ligamentos das fibras anteriores do
ligamento colateral ulnar medial pela RM variaram entre 0,93 mm e 2,63 mm à
direita e entre 0,89 mm e 2,94 mm à esquerda. A média das espessuras foi de
2,0 mm à direita e 1,96 mm à esquerda. A diferença entre as medidas foi
menor que 0,03 mm à direita e menor que 0,03 mm à esquerda.
O gráfico das medias das espessuras dos ligamentos dos cotovelos,
com separação por método e por lado (Figura 27).

Medida das Espessuras das fibras anterioes do ligamento colateral ulnar
medial dos Cotovelos: US e RM
3,5

Espessura (mm)

3
2,5
2

2,00
1,57

1,5

1,96

1,71

1
0,5
0

USG - Dir

USG - Esq

RM - Dir

RM - Esq

Figura 27: Média das medidas das espessuras das fibras anteriores do ligamento colateral
ulnar medial nas imagens de US e de RM, separadas por lado (direito e esquerdo). As barras
representam os valores máximos e mínimos mensurados

Resultados
Comparações avaliações quantitativas entre as imagens de
ultrassonografia e as imagens de ressonância magnética
Na Tabela 1 foram resumidas as medidas de espessura obtidas pelos
examinadores A e B e para as diferenças observadas entre eles (A-B). As
medidas foram obtidas por meio de imagens de ultrassom em três locais
distintos dos cotovelos direitos e esquerdos dos indivíduos.
Tabela 1. Medidas de espessura das fibras anteriores do ligamento colateral ulnar medial
obtidas pelos examinadores A e B por meio de imagens de ultrassom em três
locais distintos nos cotovelos direitos e esquerdos de 30 indivíduos
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Dados expressos por média (desvio padrão), [valor mínimos; valor máximo]

Utilizando as medidas obtidas pelos examinadores A e B a partir de
imagens de ultrassom foram construídos gráficos de dispersão separadamente
por lado e por local avaliados (Gráficos 1 a

do Anexo C, p.7 -

). Nos

gráficos, a linha diagonal representa a igualdade entre as medidas obtidas
pelos dois examinadores (Gráficos 1 a 6 do Anexo C, p.7 -

).

Foram calculados os coeficientes de correlação intraclasse (CCI) para a
avaliação de concordância entre os examinadores A e B das medidas de
espessura obtidas por ultrassom, separadamente por lado e por local (Tabela
2). O menor valor observado de CCI foi de 0,978 (IC 95%: 0,954 a 0,997) para

Resultados
a espessura no local a cerca de 3/4 da distância no lado esquerdo, indicando
excelente concordância entre os avaliadores nessa e nas demais medidas
(Tabela

do Anexo B, p.7 ).

Foram construídos gráficos de Bland-Altman para avaliar a concordância
entre as medidas dos examinadores A e B, separadamente por lado e por local
(Gráficos 7 a 8 do Anexo C, p.

). Nesses gráficos a linha horizontal

representa a média das diferenças observadas entre as medidas obtidas pelos
examinadores e as linhas pontilhadas representam os limites de concordância
(limite superior: média+2xDP; limite inferior: média–2xDP). Podemos observar
apenas um (3,3%) ponto fora dos limites de concordância nos gráficos
(Gráficos 1, 2, 3 e 6 do Anexo C, p.

-

), sendo nesse último a maior

distância encontrada em relação aos limites de concordância (Gráficos 7 a
do Anexo C, p.

-

).

Nesses gráficos a linha horizontal representa a média das diferenças
observadas entre as medidas das fibras anteriores do ligamento colateral ulnar
medial obtidas pelos examinadores e as linhas pontilhadas representam os
limites de concordância (limite superior: média+2xDP; limite inferior: média–
2xDP).
No Gráfico

temos as diferenças das médias das medidas de

espessura obtidas em imagens de US no local 1/4 dos ligamentos, no lado
direito, pelos examinadores A e B.
No Gráfico 2 temos as diferenças das médias das medidas de
espessura obtidas em imagens de US no local 2/4 dos ligamentos, no lado
direito, pelos examinadores A e B.
No Gráfico 3 temos as diferenças das médias das medidas de
espessura obtidas em imagens de US no local 3/4 dos ligamentos, no lado
direito, pelos examinadores A e B.
No Gráfico 4 temos as diferenças das médias das medidas de
espessura obtidas em imagens de US no local 1/4 dos ligamentos, no lado
esquerdo, pelos examinadores A e B.
No Gráfico 5 temos as diferenças das médias das medidas de
espessura obtidas em imagens de US no local 2/4 dos ligamentos, no lado
esquerdo, pelos examinadores A e B.

Resultados
No Gráfico 6 temos as diferenças das médias das medidas de
espessura das fibras anteriores do ligamento colateral ulnar medial obtidas em
imagens de US no local 3/4 dos ligamentos, no lado esquerdo, pelos
examinadores A e B.

Gráfico 1. Diferenças em relação às médias das
medidas de espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral ulnar medial obtidas por Ultrassom
no local 1/4 dos ligamentos, no lado direito, pelos
examinadores A e B

Gráfico 2. Diferenças em relação às médias das
medidas de espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral ulnar medial obtidas por
ultrassom a no local 2/4 dos ligamentos, no lado
direito, pelos examinadores A e B

Gráfico 3. Diferenças em relação às médias das
medidas de espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral ulnar medial obtidas por ultrassom
no local 3/4 dos ligamentos, no lado direito, pelos
examinadores A e B

Gráfico 4. Diferenças em relação às médias das
medidas de espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral ulnar medial obtidas por
ultrassom no local 1/4 dos ligamentos, no lado
esquerdo, pelos examinadores A e B

Resultados
Gráfico
Diferenças em relação às médias das
medidas de espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral ulnar medial obtidas por ultrassom
no local 2/4 dos ligamentos, no lado esquerdo, pelos
examinadores A e B

Na Tabela

Gráfico 6. Diferenças em relação às médias das
medidas de espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral ulnar medial obtidas por
ultrassom no local 3/4 dos ligamentos, no lado
esquerdo, pelos examinadores A e B

foram resumidas as medidas de espessura das fibras

anteriores do ligamento colateral medial obtidas pelos examinadores C e D e
para as diferenças observadas entre eles (C-D). As medidas foram obtidas por
meio de imagens de ressonância magnética em três locais distintos dos
cotovelos direitos e esquerdos dos indivíduos.

Resultados
Tabela

– Medidas de espessura das fibras anteriores do ligamento colateral ulnar medial obtidas
pelos examinadores C e D por meio de imagens de ressonância magnética em três
locais distintos nos cotovelos direitos e esquerdos
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Dados expressos por média (desvio padrão), [valor mínimo; valor máximo]

Utilizando as medidas obtidas pelos examinadores C e D a partir de
imagens de ressonância magnética foram construídos gráficos de dispersão
separadamente por lado e por local avaliados (Gráficos 13 a 18 do Anexo C,
p.

-

). Nos gráficos, a linha diagonal representa a igualdade entre as

medidas obtidas pelos dois examinadores (Gráficos 3 a 18 do Anexo C, p.

-

).
O gráfico das médias das diferenças das medidas entre os observadores
A, B, C e D, com separação por método, por lado e por método. As diferenças
entre as medidas variam entre 0,02 mm e 0,04 mm (Figura 2 ).

Resultados
Diferença de Medidas entre observadores US e RM
0,100

diferença USG 1/4 direita

0,090

diferença USG 2/4 direita

0,080

diferença USG 3/4 direita

0,070

diferença USG 1/4 esquerda
diferença USG 2/4 esquerda

mm

0,060

diferença USG 3/4 esquerda

0,050
diferença RM 1/4 direita

0,040

diferença RM 2/4 direita

0,030

diferença RM 3/4 direita

0,020

diferença RM 1/4 esquerda

0,010

diferença RM 2/4 esquerda

0,000

diferença RM 3/4 esquerda

US

RM

Figura 2 – Gráfico das médias das diferenças das medidas das fibras anteriores do ligamento
colateral ulnar medial entre os examinadores A, B (US), C e D (RM) separadas por segmento e
por lado dos ligamentos

Foram calculados os coeficientes de correlação intraclasse (CCI) para a
avaliação de concordância entre os examinadores C e D das medidas de
espessura obtidas por ressonância magnética, separadamente por lado e por
local (Tabela 2 do Anexo B, p.
,

). Os valores de CCI são todos superiores a

, indicando excelente concordância entre os avaliadores em todas as

medidas de espessura.
Foram construídos gráficos de Bland-Altman utilizando as medidas dos
examinadores C e D, separadamente por lado e por local (Gráficos 19 a 23 do
Anexo C, p.

-

).

No Gráfico

temos as diferenças das médias das medidas de

espessura obtidas em imagens de RM no local 1/4 dos ligamentos, no lado
direito, pelos examinadores C e D. As diferenças entre as medidas variam
menos de 0,1 mm.
No Gráfico 8 temos as diferenças das médias das medidas de
espessura obtidas em imagens de RM no local 2/4 dos ligamentos, no lado
direito, pelos examinadores C e D. As diferenças entre as medidas variam
menos de 0,1 mm.

Resultados
No Gráfico 9 temos as diferenças das médias das medidas de
espessura obtidas em imagens de RM no local 3/4 dos ligamentos, no lado
direito, pelos examinadores C e D. As diferenças entre as medidas variam
menos de 0,1 mm.
No Gráfico 10 temos as diferenças das médias das medidas de
espessura obtidas em imagens de RM no local 1/4 dos ligamentos, no lado
esquerdo, pelos examinadores C e D. As diferenças entre as medidas variam
menos de 0,1 mm.
No Gráfico 11 temos as diferenças das médias das medidas de
espessura obtidas em imagens de RM no local 2/4 dos ligamentos, no lado
esquerdo, pelos examinadores C e D. As diferenças entre as medidas variam
menos de 0,1 mm.
No Gráfico 12 temos as diferenças das médias das medidas de
espessura obtidas em imagens de RM no local 3/4 dos ligamentos, no lado
esquerdo, pelos examinadores C e D. As diferenças entre as medidas variam
menos de 0,1 mm.

Gráfico 7 – Diferenças em relação às médias das

Gráfico 8 – Diferenças em relação às médias das
medidas de espessura das fibras anteriores do

Resultados
medidas de espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral ulnar medial obtidas por
Ressonância Magnética no local 1/4 dos ligamentos, no
lado direito, pelos examinadores C e D

ligamento colateral ulnar medial obtidas por
Ressonância Magnética a cerca de 2/4 dos
ligamentos, no lado direito, pelos examinadores C
eD

Gráfico 9 – Diferenças em relação às médias das
medidas de espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral ulnar medial obtidas por
Ressonância Magnética a cerca de 3/4 dos ligamentos,
no lado direito, pelos examinadores C e D

Gráfico 10 – Diferenças em relação às médias
das medidas espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral ulnar medial obtidas por
Ressonância Magnética a cerca de 1/4 da
distância no lado esquerdo pelos examinadores C
eD

Resultados
Gráfico 11 – Diferenças em relação às médias das
medidas espessura das fibras anteriores do ligamento
colateral ulnar medial obtidas por ressonância
magnética a cerca de 2/4 da distância no lado
esquerdo pelos examinadores C e D

Gráfico 12 – Diferenças em relação às médias
das medidas espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral ulnar medial obtidas por
ressonância magnética a cerca de 3/4 da distância
no lado esquerdo pelos examinadores C e D

Podemos observar um (3,3%) ponto fora dos limites de concordância
nos Gráficos 7, 9 a 11 e dois (6,7%) pontos nos Gráficos 8 e 12.
Não foram encontradas evidências de efeito da interação entre lado e
local (p=0,510), e dos fatores lado (p>0,999), local (p=0,616) e examinadores
(p=0,915).
A média estimada pelo modelo para a diferença entre as medidas de US
e de RM foi de 0,08 mm com intervalo de confiança de 95% variando entre
0,04 mm e 0,12 mm. Como o intervalo [0,04 mm; 0,12 mm] está contido no
intervalo de equivalência [-0,5; 0,5], observamos evidências de que os dois
aparelhos são equivalentes quanto às medidas de espessura das fibras
anteriores do ligamento colateral ulnar medial obtidas nas imagens.

DISCUSSÃO

Discussão
Em nosso estudo fizemos a comparação qualitativas e quantitativas
entre US e RM na avaliação de imagens de ligamentos íntegros dos cotovelos
de indivíduos adultos assintomáticos. Observamos que tanto a US quanto a
RM foram capazes de identificar todos os ligamentos íntegros do cotovelo. Em
especial, a US foi capaz em demonstrar os ligamentos íntegros do cotovelo de
indivíduos assintomáticos identificados em exame de RM com características
semelhantes e sem diferenças significativas nas medidas da espessura das
fibras anteriores do ligamento colateral ulnar medial.
Martinoli et al , em seu livro “Ultrasound of the Joints”, apenas descreve
os ligamentos, sem compará-los com a RM. Da mesma forma, Finlay , em seu
livro “Ultrasound of the Elbow”, Pugliese , em seu livro, também intitulado
“Ultrasound of the Elbow”, Jacobson , em seu livro “Elbow Ultrasound”, e
Beggs , em seu livro “Ultrasound of the Elbow” oferecem as mesmas
informações, sem compararem com a RM.
O mesmo ocorre em outros livros de referência em RM do sistema
musculoesquelético, onde em geral não há comparações com exames de US
em relação aos ligamentos Pesquisamos no livro “Magnetic Resonance
Imaging of the Elbow”, de Steinbach , no livro “Magnetic Resonance Imaging
of the Elbow” (Part I e Part II), de Kijowski

,

, no livro “Ressonância Magnética

Musculoesquelética”, de Kaplan , e no livro “Ressonância Magnética em
Ortopedia & Medicina Desportiva”, de Stoller . Pesquisamos, também nos
artigos de van Duijn , intitulado “Ultrasound Imaging of Ulnar Collateral
Ligament Injury”, de Martinoli et al. , intitulado “Pediatric Musculoskeletal
Ultrasound”, de Ciccotti , intitulado “Ultrasound Imaging of Ulnar Collateral
Ligament Injury”, de Kaplan et al. , intitulado “MR Imaging of Ligament Injuries
to the Elbow” e de Gillespy

, intitulado “Magnetic Resonance Imaging of the

Knee”. Não encontramos estudos comparativos entre US e RM em relação à
análise de ligamentos

,

,

,

,

-

,

,

,

,

.

Apesar de não encontrarmos estudos com desenho semelhante ao
nosso na literatura (avaliação específica de ligamentos do cotovelo em
indivíduos sem lesões, comparando de forma qualitativa e quantitativa os
exames de US e RM), é interessante comparar com trabalhos de autores que
envolveram pacientes com lesões ligamentares do cotovelo ou de outras
articulações.

Discussão
A seguir discutimos os principais tópicos desta tese.

Amostra
A amostra analisada é composta por
tiveram os dois cotovelos analisados

-

,

indivíduos assintomáticos que
., o que perfaz 60 cotovelos. Cada

exame foi examinado por 2 radiologistas pelo Ultrassom, e 2 de Ressonância
Magnética. O total de exames realizados foi de 120 avaliações de cada
método, e com 5 ligamentos em cada um, o número de avaliações de
ligamentos foi de 1.

. Ainda, considerando princípios de auto-correlação e

dependência de variáveis, consideramos o indivíduo a unidade para o cálculo
amostral e o número utilizado neste estudo foi superior a 20 indivíduos, a
quantidade considerada adequada para o tamanho da amostra neste desenho
experimental

,

.

Em relação aos indivíduos recrutados, as principais dificuldades
encontradas na realização deste trabalho foram a seleção de indivíduos
assintomáticos que se submetessem aos exames de US e de RM em sua
rotina de atividades. Por outro lado, tivemos sete desistências ao se realizar os
exames de RM devido a incômodo relacionado ao posicionamento. Esta
observação, acreditamos, é também um dado útil, na medida que mostra uma
dificuldade do método e a importância da US como método equivalente à RM
neste tipo de avaliação. Entretanto, lembrando que estes indivíduos são
voluntários, não podemos afirmar que estas desistências aconteceriam com
pacientes. Há ao menos duas possibilidades que poderiam reduzir a tolerância
ao posicionamento na RM: a) uma vez que existe a necessidade clínica do
exame, isto poderia torná-los mais tolerantes ou b) uma vez que podem estar
com dor local ou limitações por fatores outros (idade, peso) e também possível
que a desistência seja maior em pacientes. Apenas com estudo específico
seria possível afirmar neste sentido.
Ainda, seria interessante estudar também sistematicamente faixas
etárias e indivíduos com ocupações distintas. É possível que em outras
populações as análises comparativas entre US e RM tenha resultados
diferentes. Entretanto, este tipo de abordagem iria acrescentar tempo e
recursos além do escopo desta tese de doutorado.
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Avaliação qualitativa à ultrassonografia
Os ligamentos foram identificados e considerados íntegros pelos
examinadores (A e B).
A avaliação dinâmica da US durante o exame é mais representativa que
a avaliação das fotos que documentam o que foi analisado

,

,

,

,

,

. Isso

permite uma enorme vantagem aos examinadores executores do exame
(examinadores A e B), que têm a oportunidade de documentar as melhores
fotos para a realização das medidas

,

,

.

A identificação dos ligamentos pela US tem sido considerada adequada
por radiologistas treinados e a avaliação de sua integridade pode ser realizada
com grande segurança

,

,

,

,

-

. Em nosso estudo, a diferença quanto às

notas atribuídas pode ser considerada quase negligente na escala utilizada.
Mesmo entre dois radiologistas experientes e especialistas em exames de
sistema musculoesquelético pode haver algum grau de variabilidade durante a
execução do exame e, consequentemente, em sua interpretação

,

,

.

Entretanto, esta pequena diferença relativa ao examinador nos exames de US
pode ser, inclusive, inerente ao momento de realização da documentação do
exame e características posicionais

,

,

.

As dificuldades em se analisar as fotos podem ser explicadas
por

,

,

,

,

 A

,

:
documentação

pode

apresentar

pequenas

imperfeições:

anisotropias e borramento por eventual tremor da imagem no momento em que
se congela a imagem para a aquisição da foto;
 Algum segmento do ligamento pode não estar documentado,
especialmente suas regiões insercionais;
 Eventual dúvida, pelo examinador independente, do grau de
profundidade utilizado ao se adquirir a imagem. Isso pode confundir a
delimitação de algumas fibras superficiais ou profundas;
 Eventual inversão da orientação craniocaudal do transdutor na
documentação. Isso pode induzir o examinador independente a imaginar que
houve erro na nominação do ligamento.
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Inclusive pelos resultados aqui demonstrados, acreditamos que ao
menos em parte, alta reprodutibilidade da avaliação dos ligamentos do cotovelo
pela US se deva aos exames e às análises realizadas por médicos
radiologistas especialistas em exames do sistema musculoesquelético e com
treinamento prático continuado

,

,

,

-

. Ou seja, não sabemos se este

resultado poderá ser atingido sem o treinamento dos observadores.
Assim, os resultados dessa pesquisa demonstraram a eficácia da US em
avaliar corretamente os ligamentos íntegros do cotovelo por radiologistas
especialistas e experientes

, ,

. Acreditamos que os pacientes possam ser

beneficiados com um diagnóstico completo quanto às integridades física e
funcional dos ligamentos do cotovelo. Dessa forma, pode-se afirmar que a US
tem confiabilidade semelhante à da RM

,

-

. Com isso, acreditamos que a

US possa ser uma ótima alternativa à RM e a técnica possa contribuir para o
diagnóstico e o planejamento terapêutico clínico ou cirúrgico

,

,

,

,

.

. Avaliação qualitativa à ressonância magnética
Os ligamentos foram identificados e medidos pelos examinadores (C) e
(D). Diferentemente da US, as documentações das imagens do exame de RM
permitem que a estrutura analisada em toda sua extensão

-

,

. E além disto,

na RM é possível realizar inúmeras reavaliações semelhantes; ou seja, há
maior chance de que haja reprodutibilidade na análise, sem qualquer prejuízo
de conteúdo de informações no que tange a integralidade das imagens obtidas
durante o exame

,

. Ainda, a RM, por suas características físicas, oferece

maior resolução espacial e de contraste ao se analisar os ligamentos do
cotovelo

,

. Por esse motivo tem sido um exame que oferece grande

confiabilidade na avaliação dos ligamentos do cotovelo

,

,

.

Em nosso estudo a reprodutibilidade das medidas de espessura entre
observadores na RM foi bastante alta, reforçando as observações já relatadas
na literatura, conforme estudos citados acima. Assim, um dos resultados deste
trabalho é a reprodução de estudos anteriores, consolidando a afirmação de
que este método tem alta reprodutibilidade.
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.4 Avaliação quantitativa dos exames de ultrassonografia
Os ligamentos foram identificados e medidos pelos examinadores (A e
B). Isso permite concluir que os contornos dos ligamentos são identificados e
podem ser mensurados

,

,

,

,

,

. As medidas apresentam correspondência

com as medidas realizadas nas imagens da RM

,

.

Dessa forma, acreditamos que a avaliação quantitativa está em
concordância com a avaliação qualitativa desta técnica, reforçando e
endossando as conclusões de outros autores

,

,

,

,

. O fato das medidas

das espessuras dos ligamentos não apresentarem diferenças significativas em
análises estatísticas demonstra que não há diferenças, também, variações a
documentação dos ligamentos do cotovelo entre observadores na US.

Avaliação quantitativa dos exames de ressonância magnética
Todos ligamentos foram identificados e medidos pelos examinadores (C
e D). Este fato era esperado, e permite inferir que diferenças de espessura
poderiam ser detectadas em casos patológicos - como de fato são. Ainda,
estas medidas apresentaram correspondência com as medidas realizadas nas
imagens da US

Avaliação

,

,

.

quantitativa

das

comparações

entre

imagens

de

ultrassonografia e imagens de ressonância magnética
As medidas dos ligamentos da US nos níveis 1/4, 2/4 e 3/4 nas fibras
anteriores

dos

ligamentos

colaterais

ulnares

mediais

apresentaram

correspondências com as medidas nas mesmas posições dos mesmos
ligamentos na RM. Assim, a US é capaz de gerar imagens nas quais se podem
realizar medidas que são correspondentes às medidas realizadas nos mesmos
locais em imagens de RM

,

,

,

,

,

,

. Desta maneira, podemos supor que

em casos onde as mensurações de espessura ligamentar tenham impacto para
diagnóstico e/ou prognóstico, estes dois métodos possam ser equivalentes
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Como a espessura ligamentar é um dos dois itens para se determinar a
integridade ligamentar, pode-se concluir que os cálculos estatísticos podem ser
considerados úteis e válidos.
Em nosso estudo, não houve diferenças significativas, tanto na US
quanto na RM, entre as medidas dos ligamentos do lado direito e as medidas
dos ligamentos do lado esquerdo. Hergan et al.

fizeram a comparação entre

US e RM realizada para identificar lesões no ligamento colateral ulnar
metacarpofalangiano do polegar em adultos, numa amostra de 17 ligamentos
por meio de analises qualitativas entre os métodos de imagem, sendo os
achados foram comparados com a cirurgia . A US foi capaz de identificar
apenas 15 lesões identificadas na cirurgia. A RM identificou as 17 lesões. No
trabalho de Hergan et al. , não fica claro quantos radiologistas participaram da
análise, e se o fizeram de maneira independente. Este fato pode comprometer
a análise, uma vez que o conhecimento da interpretação de um dos métodos
pode influenciar a interpretação do outro método. Em nosso estudo, fizemos
análises qualitativas estruturadas para se avaliar o grau de visibilização dos
ligamentos do cotovelo. Além disso, fizemos análises quantitativas das
medidas das espessuras desses ligamentos. Estes métodos permitem agregar
valor às análises e aumentar a confiabilidade do estudo em relação ao estudo
de Hergan et al. . Em estudos futuros de pacientes com suspeitas clínicas de
lesões ligamentares no cotovelo, acreditamos ser importante envolver dois
radiologistas realizando análises independentes nas imagens da RM e outros
dois radiologistas também realizado análises independentes nas imagens da
US - o método utilizado em nosso trabalho. Ainda em estudos de lesões
ligamentares, é possível aplicar os conhecimentos documentados por
Resnick

e executar manobras dinâmicas nos exames de US para que o

método seja mais sensível (o qual comentaremos em mais detalhes a seguir).
Estas manobras dinâmicas poderiam nos mostrar, além das lesões com
estiramentos

de

fibras,

as

insuficiências

ligamentares

resultantes

de

estiramentos sem retrações de fibras. Esta diferenciação poderia agregar valor
ao método ultrassonográfico na avaliação de pacientes com suspeita de
lesões, uma vez que as manobras de estresse não são realizadas em exames
de RM.
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Karbach et al.

mostraram que a US não apresenta diferenças

significativas na avaliação dos ligamentos íntegros do cotovelo de adultos em
relação à RM, acreditamos que seria possível executar manobras dinâmicas
guiadas pela US para se testar a instabilidade ligamentar. Assim, pode-se
concluir seria possível analisar lesões ligamentares do cotovelo, comparandose a US com a RM. Nessa pesquisa, apenas estudamos indivíduos sem
queixas relacionadas ao cotovelo. É necessário um desenho experimental com
pacientes e grupo de controles para averiguar qual seria a capacidade da US
avaliar lesões. Neste contexto, poderíamos descobrir se a US seria capaz de
obter resultados semelhantes aos obtidos pela RM nos trabalhos de Ho et al ,
Daffner et al. , Fritz et al.

e Wenzke et al. .

Ainda, considerando possibilidades de desenhos experimentais, seria
possível conduzir um estudo semelhante ao de Hergan et al.

e avaliar, por

meio da US e da RM, pacientes com lesões em ligamentos de cotovelo antes
do procedimento cirúrgico e determinar se os dois métodos têm a mesma
sensibilidade e especificidade. Caso os resultados do US sejam semelhantes
aos da RM, seria possível estender a avaliação para pacientes com
contraindicações para RM, com dificuldades de locomoção, com dificuldades
de posicionamento, crianças e para todos que não têm acesso à RM. E, desta
forma, poderíamos avaliar a possibilidade de ampliar a abrangência do
diagnóstico por imagem e assim verificar a nossa premissa já apresentada em
páginas anteriores deste trabalho.
Em relação ao trabalho de Hentz et al. , que compararam as imagens
de mão de cadáveres com os cortes das respectivas peças anatômicas,
lembramos também do potencial da US em avaliar partes moles. Considerando
esta

capacidade,

a

US

também

é

capaz

de

demonstrar

lesões

extraligamentares, portanto o exame não se configura como estudo específico
dos ligamentos do cotovelo. E da mesma maneira que a RM, a US é capaz de
demonstrar alterações em partes moles, porém é limitada para análise óssea.
Portanto, este poderia ser um ponto-guia para definir fluxograma de
investigação de queixas musculoesqueléticas na região do cotovelo.
Por outro lado, da mesma maneira que Resnick

estudou as lesões

traumáticas de cotovelo utilizando-se de propedêutica radiológica aplicada em
exames de Rx, vislumbramos as mesmas manobras de estresse nas
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avaliações ligamentares do cotovelo aplicada em exames de US. A grande
vantagem em relação aos estudos de Resnick , que podia fazer apenas
diagnósticos indiretos de lesões ligamentares, é a visibilização direta da função
e da integridade ligamentar ao se utilizar a US. Ou seja, além de identificar se
há estiramentos sem ou com retrações de fibras, lesões completas e eventuais
alterações fibrocicatriciais ligamentares, seria possível identificar, por US, a
capacidade do ligamento em manter a interrelação articular durante as
manobras de estresse e, com isso, estabelecer se há ou não funcionalidade do
ligamento. Entretanto, na RM as possibilidades de investigação dinâmica da
articulação do cotovelo são limitadas. Assim, neste aspecto a US mostra uma
capacidade adicional e este poderá ser mais um ponto-guia para orientar um
fluxograma de investigação em pacientes com queixas na região do cotovelo.
Finlay et al. , descreveram a facilidade em se avaliar as partes moles
do cotovelo pela US, incluindo-se os ligamentos, e concluíram que a US é um
método útil na avaliação das partes moles do cotovelo. Acreditamos que
nossos resultados apontem para extensão do papel da US, sendo um exame
útil na avaliação da integridade dos ligamentos do cotovelo. E julgamos que a
US poderá ser uma alternativa real e confiável à RM na investigação de
pacientes com queixas atribuíveis aos ligamentos. Estudos futuros de lesões
ligamentares deverão ser realizados para se determinar se, além de identificar
ligamentos normais em adultos de maneira comparável à RM, a US seria
também comparável à RM para identificação de lesões ligamentares.
Quanto ao trabalho de Martinoli et al. , que descreveram a utilidade da
US na avaliação de partes moles de cotovelos em crianças, incluindo-se os
ligamentos,

acreditamos

que

também

seria

possível

estudar

se

há

concordância entre os níveis de visibilização entre os níveis de visibilização de
exames de US e RM para cada ligamento do cotovelo na faixa pediátrica. Esse
trabalho seria especialmente importante, uma vez que, em muitos casos há a
necessidade de se realizar sedação em crianças para se realizar exames de
RM.
Em relação ao trabalho de Sofka et al. , que estudaram a utilização da
US na avaliação do trauma articular agudo, porém com análise apenas de
derrames articulares, acreditamos que a US poderia ser ainda mais útil na
avaliação de trauma articular agudo. Isto porque a análise de integridade
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ligamentar depende da capacidade de demonstração de espessura e
características ultrassonográficas dos ligamentos. Como visto aqui, esta
capacidade é bastante semelhante entre a RM e a US. Desta maneira,
podemos também projetar que um desdobramento deste estudo será a
avaliação de lesões ligamentares traumáticas na criança, por exemplo,
realizando a mesma metodologia aplicada para os adultos neste estudo para
comparar a US e RM.
A comparação com o trabalho de Ciccotti et al. , que comparam
imagens de US e RM na avaliação de traumas no ligamento ulnar em atletas, e
concluíram que a US é um método complementar à RM, nos permite afirmar
que a US apresenta grande potencial para se tornar mais que um exame
complementar à RM na avaliação traumática aguda nos ligamentos do
cotovelo. Ao depender de resultados de estudos futuros, seria possível
determinar se, assim como no estudo de ligamentos íntegros, há equivalência
entre os dois métodos.
Um relato de caso isolado de lesão completa do ligamento colateral
ulnar descreveu boa concordância entre US e RM . Em estudos futuros, seria
importante utilizar amostra maior para que seja possível tratamento estatístico.
Eventualmente, a partir de nossos resultados para a análise de ligamentos de
indivíduos assintomáticos, é possível que amostras de 30 indivíduos, sejam
suficientes.
Em relação ao trabalho de Husarik , que estudou os ligamentos do
cotovelo de 60 indivíduos assintomáticos por RM, a porcentagem de
visibilização dos ligamentos variou entre 85% e 98%. Em nosso estudo, a
visibilização dos ligamentos do cotovelo pela RM foi de 100%. Quanto ao
cálculo das medidas das espessuras dos ligamentos, Husarik utilizou a
mediana. As medidas de mediana e percentil 90 foram, respectivamente, 2,5
mm e 3,5 mm. Em nosso estudo, utilizamos a média, das medidas das fibras
anteriores do ligamento colateral ulnar medial, com percentil 90 de 3,4 mm,
muito próximo aos resultados de Husarik. Em seu estudo, concluiu que os
ligamentos do cotovelo são consistentemente visíveis em imagens de RM. Em
nosso estudo, todos os ligamentos foram visibilizados pela RM,
No artigo de Konin , que estudou a aplicação da US na avaliação de
condições patológicas do cotovelo e concluiu que o método é uma importante
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ferramenta diagnóstica para partes moles. Em nosso trabalho, a US foi capaz
de identificar os ligamentos íntegros do cotovelo de maneira equivalente à RM,
no entanto, não estudamos as lesões ligamentares.
Em relação à publicação de Tagliafico , que detalha a técnica da
avaliação ultrassonográfica do cotovelo, houve confirmação dos registros da
literatura. Estas técnicas de execução dos exames de US em cotovelo também
foram utilizadas em nosso estudo.
Em ao estudo de Bucknor , que detalhou a utilização dos métodos de
imagem na avaliação do trauma de cotovelo, concluímos que a US também
pode se equiparar à RM para avaliar os ligamentos íntegros do cotovelo. No
entanto, nós não realizamos estudos de lesões ligamentares neste trabalho.
Outra observação de nosso estudo é que há concordância entre as
medidas das espessuras entre os exames de US e RM para cada ligamento do
cotovelo. As comparações entre a US e a RM na avaliação dos ligamentos
íntegros do cotovelo de adultos não demostraram diferenças significativas
entre os métodos. Este resultado nos fornece informações objetivas a respeito
dos ligamentos. Diferentemente das análises qualitativas, as análises
quantitativas nos permitem maior amplitude para realizar cálculos estatísticos
conferindo maior objetividade e confiabilidade nas informações de leitura de
imagem. Ainda, a direção dos achados quantitativos (que também mostram
concordância entre as técnicas), demonstram que os resultados gerados pela
visibilização das imagens e interpretação das mesmas pelos radiologistas seria
semelhante às medidas independentes do usuário, por exemplo, as que
poderiam ser executadas por algoritmos automatizados. Inclusive, este pode
ser um desdobramento deste estudo, que inclusive permite que estas medidas
possam ser novamente determinadas por outros examinadores independentes.
Em relação aos estudos citados acima, podemos observar que, na
literatura atual, o único autor que fez estudo com desenho mais próximo ao
nosso foi Hergan et al.

. No entanto, 21 anos separam este estudo do estudo

anterior. Neste intervalo de tempo houve melhora na tecnologia dos
equipamentos, nas técnicas de exame e no preparo dos radiologistas. Ao se
estender o nosso estudo para os ligamentos com suspeitas de lesões, é
possível que se possa obter resultados mais próximos aos que conseguimos
neste trabalho em relação aos resultados conseguidos no estudo anterior.
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Não houve diferenças significativas entre as medidas dos ligamentos
dos homens e as medidas dos ligamentos das mulheres. Da mesma forma, as
medidas realizadas também não vaiaram de forma significativa entre os
examinadores A, B, C e D (Gráficos 7 a 12 e 19 a

do Anexo C, p.

-

,

-

); ou seja, não houve diferenças entre as medidas realizadas dentro de um
mesmo método (US x US e RM x RM) e entre as medidas de um método em
relação ao outro (US x RM). Porém houve uma pequena variação quanto ao
biótipo. Os indivíduos com maior biótipo apresentaram espessura mais
próximas a 3 mm. Os indivíduos com menor biótipo, mais próximas a 1 mm. A
média das medidas ficou próxima a 2 mm (Gráficos
C, p.

-

,

-

a 6 e 13 a

do Anexo

).

Até o momento da realização deste trabalho, não identificamos qualquer
publicação indexada na literatura, ao se realizar a pesquisa por meio das
ferramentas de busca PubMed e Google Scholar, com o estudo das
espessuras dos ligamentos do cotovelo especificamente comparando de forma
qualitativa e quantitativa as técnicas de RM e US em indivíduos saudáveis. Há
apenas alguns estudos que descrevem espessamentos ligamentares por
análise visual apenas, sem citar quais limites de espessura utilizaram para
afirmar que havia espessamento.
Entretanto, em relação à análise quantitativa, há citação clara sobre a
espessura

dos

ligamentos

do

cotovelo

em

um

capítulo

do

livro:

“Musculoskeletal Ultrasound”, de Holsbeeck . Na página 162, do capítulo 6
(ultrassonografia dos ligamentos), Holsbeeck

descreve os ligamentos como

bandas hiperecogênica e homogêneas com 2 a 3 mm de espessura. Os livros
de histologia , anatomia , ressonância magnética

e outros livros de ultrassom

do sistema musculoesquelético , descrevem os ligamentos sem haver citação
sobre a medida da espessura dos ligamentos. Ainda em relação aos demais
trabalhos da literatura, este é pioneiro na avaliação da espessura dos
ligamentos dos cotovelos em dois métodos diferentes, permitindo que haja um
fator numérico de medida, reforçando dos dados obtidos por meio da leitura
convencional das imagens pelos radiologistas.
Ao se ter um estudo que determine a espessura média dos ligamentos
íntegros de cotovelos, é possível ter uma referência para estudos quantitativos
futuros em pacientes com suspeitas clínica de lesões ligamentares. A utilização
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desta ferramenta nos permite verificar a reprodutibilidade de sensibilidade e
especificidade da análise. Com isso, talvez, possa haver grande contribuição
para se melhorar os resultados obtidos por Hergan et al. em estudos futuros.
Observamos excelente reprodutibilidade na identificação e na medida
das espessuras dos ligamentos do cotovelo entre dois observadores em
exames de US, utilizando-se como parâmetro o nível de visibilização para cada
ligamento. Os resultados de nosso estudo demonstraram que, quando
examinadores diferentes realizam a medida de ligamentos do cotovelo por
meio de ultrassonografia, é possível obter os mesmos resultados. Em trabalhos
como os realizados por Hentz , Finlay , Martinoli et al. , Sofka et al.
Karbach et al.

e

não houve medidas de reprodutibilidade de identificação dos

ligamentos do cotovelo pela US. As comparações sempre foram realizadas
entre os métodos de imagem, especialmente entre a US e a RM.
Como achado adicional, nós também conseguimos determinar que há
reprodutibilidade na identificação e na medida das espessuras dos ligamentos
do cotovelo entre dois observadores em exames de RM, reafirmando este
método como o de eleição, até então, na avaliação dos ligamentos. Isso está
em concordância com os trabalhos de Ho et al. , Fritz et al. , Kaplan ,
Wenzke et al.

e achados descritos nos livros de Stoller

e de Kaplan .

Como consequência de nosso estudo, conseguimos estabelecer que
essa reprodutibilidade observada na US permite que a análise ligamentar dos
cotovelos poderá ser feita de forma ampla e abrangente, aumentado as opções
diagnósticas nos serviços de radiologia. Esse fator pode ter um impacto
econômico significativo, principalmente ao se realizar assistências médicas em
hospitais públicos
O nosso estudo mostrou que há semelhança de resultados de imagem
de US, em avaliar os ligamentos do cotovelo, em relação à RM. Assim, a US
pode ser uma alternativa à RM. Acreditamos que isso foi possível, também,
devido à melhoria dos equipamentos de US, com os recursos do XRES e do
SONOTC, além do transdutor de alta frequência (17 MHz). Além disso, o
melhor

treinamento

do

radiologista

especialista

em

US

do

sistema

musculoesquelético, constituída em estudo da anatomia, correlação com
imagens de RM e domínio dos recursos tecnológicos da US.
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Acreditamos que a US possa contribuir de forma eficiente na triagem da
avaliação dos ligamentos de cotovelos, em termos qualitativos e quantitativos,
pode caracterizar a integridade em indivíduos normais semelhante à RM. Resta
saber se essa capacidade se traduz na mesma acurácia da RM em diferenciar
pacientes

com

e

sem

lesões

ligamentares.

O

estudo

de

sensibilidade/especificidade da US em relação às medidas quantitativas se
mantém como uma opção para investigação futura.
Se assim for, os pacientes com dificuldade de posicionamento, os que
apresentam contraindicações para a realização da RM e as crianças podem ser
beneficiados com o uso e disseminação do método, por ser um exame mais
fácil, mais rápido e acessível.
Ainda, uma contribuição indireta de nosso estudo é mostrar que o
método de análise aplicado poderá ser utilizado para estudo de ligamentos de
outras articulações. Esta abordagem permitirá investigar a correspondência
entre US e RM em outras condições e assim pode ser possível aumentar ainda
mais as opções de exames em alguns pacientes com indicação de exames de
RM

-

.
Aqui optamos por não realizar o tratamento estatístico da integridade

ligamentar (ecogenicidade e sinal em T2, respectivamente, na US e RM). A
razão é que as premissas para comparação entre os métodos requerem que
ambos estejam se referindo à mesma propriedade física do ligamento. E
apesar de haver uma correspondência direta entre os métodos quanto ao
resultado final, não há estratificações dessas características: a ecogenicidade
não guarda correspondência unívoca com sinal de RM. Ainda assim, tanto a
ecogenicidade quanto o sinal podem ser classificados como homogêneos ou
heterogêneos

,

,

,

,

,

,

,

.

Portanto,

ainda

que

ligamento

saudável

apresente ecogenicidade e sinal homogêneos, os determinantes destas
propriedades na ecogenicidade e relaxação T2 são distintos.

Discussão
Limitações dessa pesquisa
Nessa pesquisa, por sua natureza específica, não foi a nossa proposta
estudar lesões ligamentares (sem e com retrações de fibras), insuficiências
ligamentares, alterações fibrocicatriciais e ligamentos em crianças. Assim, a
nossa abordagem foi de um trabalho de base que permita investigações destas
condições mais diretamente relevantes na prática clínica. No futuro estes
temas podem ser estudados e é nosso interesse completar a análise
comparativa entre a US e a RM com intuito de determinar se, conforme
acreditamos, a US tem um papel mais claro no fluxograma de investigação de
lesões ligamentares do cotovelo - e em particular em crianças e indivíduos com
atividades mais propensas a este tipo de lesão.
Ainda, por dificuldades técnicas, alguns dos exames de RM não foram
imediatamente gravados em mídias externas removíveis. Esta dificuldade, não
é mais observada atualmente na instituição onde os dados foram adquiridos:
existe agora um sistema de pesquisa que provê uma identificação para cada
projeto de pesquisa e que garante que as imagens sejam salvas
imediatamente após sua geração e armazenamento seguro de maneira
automática. Contudo, é importante observar que na maior parte dos locais
ainda é feita a cópia de imagens de RM para mídia local destacável.
Infelizmente fatores como este podem resultar em perda importante de dados,
como em nosso caso.
Não fizemos comparações entre os ligamentos dos destros e canhotos
nas avaliações qualitativas ou nas quantitativas. Isso pode ser analisado em
estudo específico com os dados já coletados neste trabalho.

Implicações dessa pesquisa e considerações finais
Atualmente, na literatura, a RM é considerada o método de imagem
mais confiável nessa avaliação

,

,

,

,

. Há, ainda, na literatura, apenas

poucos relatos de casos de identificação de algumas lesões focais
ligamentares pela US. Este trabalho acrescenta informações importantes para
preencher esta lacuna.

Discussão
Dessa forma, este trabalho é o primeiro passo a definir as bases de
interpretação específica das estruturas ligamentares do cotovelo entre os dois
métodos. A partir dos resultados aqui apresentados, é possível caminhar
sistematicamente estabelecendo evidências para que a US possa contribuir
com a prática clínica.
Outra aplicação importante é na área de ensino. A US, dada sua
natureza dinâmica, ausência de exposição ionizante e relativo acesso, pode
contribuir para o ensino da anatomia funcional do cotovelo. O conhecimento
anatômico dos ligamentos do cotovelo, e sua relação com as estruturas ósseas
e musculares torna esta mais uma ferramenta a disposição na transmissão do
conhecimento no ensino médico. Ainda, em especial, dada a complexidade
desta articulação, a US pode ser complementar à outras formas de
visualização das estruturas, podendo ser aplicada como ferramenta de ensino
em tempo real na dissecção radiológica destes tendões.
Entretanto, para que todas as possibilidades acima sejam plenamente
contempladas, há necessidade de capacitação e treinamento do radiologista.
Este desafio, acreditamos, não se caracteriza por dificuldade maior ou menor
que as enfrentadas para o ensino de avaliação ligamentar em outras
articulações. E em relação à educação continuada, a nossa impressão é de
que mesmos médicos radiologistas já treinados em exames do sistema
musculoesquelético não devem ter dificuldade em adicionar este conhecimento
à sua prática. A análise de ligamentos do cotovelo pode ser parte do
treinamento habitual.
Acreditamos que a escassez de pedidos médicos para examinar, por
meio de US, a articulação do cotovelo seja a principal razão de poucas de
treinamento na análise desta articulação. Assim, a simples inclusão da
propedêutica por US de ligamentos do cotovelo especialização de radiologistas
em musculoesquelético poderia ser uma iniciativa importante.

CONCLUSÕES

Conclusões
1) Há concordância entre os níveis de visibilização de exames de US e
RM para cada ligamento do cotovelo.

2) Há concordância entre as medidas das espessuras das fibras
anteriores do ligamento colateral ulnar medial entre os exames de US
e RM para cada ligamento do cotovelo.

3) A reprodutibilidade foi considerada excelente na identificação dos
ligamentos do cotovelo entre dois observadores em exames de US,
utilizando-se como parâmetro o nível de visibilização para cada
ligamento.

4) A reprodutibilidade foi considerada excelente na medida das
espessuras das fibras anteriores do ligamento colateral ulnar medial
do cotovelo entre dois observadores em exames de US.
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ANEXO A – Protocolo de exame da RM
SIEMENS MAGNETOM Prisma_fit syngo MR D13D:
\\USER\Rm Cotovelo\Cotovelo Prisma\Cotovelo\localizer
TA:7.6 s PAT:Off Voxel size:0.9×0.9×6.0 mm Rel. SNR:1.00 :fl

- Properties:
Prio Recon

Off

Load to viewer

On

Inline movie

Off

Auto store image

On

Load to stamp segments

Off

Load images to graphic segments

Off

Auto open inline display

Off

Wait for user to start

Off

Start measurements

single

- Routine:
Nr. of slice groups
Slices
Dist. Fator
Position
Orientation
Phase enc. dir.
AutoAlign
Phase oversampling
FoV read

%
Isocenter
Transversal
A >> P
--%
480 mm
%

FoV phase
Slice thickness

6.0 mm

TR

7.9 ms

TE

3.70 ms

Averages
Concatenations
Filter
Coil elements

Distortion Corr.(2D), Elliptical filter
FS
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- Contrast:
TD
MTC
Magn. preparation

0 ms
Off
None

Flip angle

20 deg

Fat suppr.

None

Water suppr.

None

SWI
Averaging mode

Off
Short term

Measurements
Reconstruction

Magnitude

Multiple series

Off

- Resolution:
Base resolution
Phase resolution

%

Phase partial Fourier

Off

Interpolation

On

PAT mode

None

Image Filter

Off

Distortion Corr.

On

TD

0 ms

Mode

2D

Unfiltered images

Off

Prescan Normalize

Off

Normalize

Off

B1 filter

Off

Raw filter

Off

Elliptical filter

On

Mode

In plane

- Geometry:
Nr. of slice groups
Slices
Dist. factor
Position
Phase enc. dir.
Phase oversampling

%
Isocenter
A >> P
%

Multi-slice mode

Sequential

Series

Interleaved
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Saturation mode

Standard

Nr. of sat. regions
Position mode

L-P-H

Fat suppr.

None

Water suppr.

None

Special sat.

None

Special sat.

None

Table position

P

- System:
Body

Off

FS

On

SP5

Off

SP6

Off

SP7

Off

SP8

Off

SP1

Off

SP2

Off

SP3

Off

SP4

Off

Position mode
Positioning mode

L-P-H
REF

Table position

H

Table position

0 mm

MSMA S-C-T

S-C-T

Sagittal

R >> L

Coronal

A >> P

Transversal

H >> F

Save uncombined
Coil Combine Mode
AutoAlign
Coil Select Mode
B0 Shim mode

Off
Adaptive Combine
--Off - AutoCoilSelect
Tune up

Adjust with body coil

Off

Confirm freq. adjustment

Off

Assume Dominant Fat

Off

Assume Silicone

Off

Adjustment Tolerance
Ref. amplitude 1H
Position

Auto
0.000 V
Isocenter
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Rotation

0.00 deg

R >> L

350 mm

A >> P

263 mm

F >> H

350 mm

Frequency 1H

123.253927 MHz

Correction factor
SRFExcit 1H

42.334 V

Gain

High

Table position

0 mm

Img. Scale. Cor.

- Physio:
1st Signal/Mode

None

Segments
Tagging

None

Magn. Preparation

None

Dark blood

Off

Resp. control

Off

- Inline:
Distortion correction

Off

- Sequence:
Introduction

On

Dimension

2D

Averaging mode

Short term

Multi-slice mode

Sequential

Asymmetric echo

Allowed

Contrasts
Bandwidth

280 Hz/Px

Flow comp.

No

Allowed delay

0s

RF pulse type

Normal

Gradient mode

Fast

Excitation
RF spoiling

Slice-sel.
On

TX/RX delta frequency

0 Hz

TX Nucleus

None

TX delta frequency

0 Hz

Coil elements
Acquisition duration
Mode

FS
0 ms
Off
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- Bold:
Subtract

Off

Liver registration

Off

StdDev

Off

MIP-Sag

Off

MIP-Cor

Off

MIP-Tra

Off

MIP-Time

Off

Save original images

On

Distortion Corr.

On

Mode

2D

Unfiltered images

Off

MapIt

None

Contrasts
Save original images

On

Wash - In

Off

Wash – Out

Off

TTP

Off

PEI

Off

MIP - time

Off
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ANEXO B – Tabelas
Tabela – Coeficientes de correlação intraclasse (CCI) para a avaliação de reprodutibilidade
das medidas de espessura das fibras anteriores do ligamento colateral ulnar medial obtidas
pelos examinadores A e B a partir de imagens de ultrassom separadamente por lado e por
local
Local

Lado direito

Lado esquerdo

CCI (IC 95%)

CCI (IC 95%)

,

( ,

; ,

,

( ,

; ,

,

( ,

; ,

,

( ,

; ,

,

( ,

; ,

,

( ,

; ,

Tabela – Coeficientes de correlação intraclasse (CCI) para a avaliação de reprodutibilidade
das medidas de espessura das fibras anteriores do ligamento colateral obtidas pelos
examinadores C e D a partir de imagens de ressonância magnética separadamente por lado
e por local
Local

Lado direito

Lado esquerdo

CCI (IC 95%)

CCI (IC 95%)

,

( ,

; ,

,

( ,

; ,

,

( ,

; ,

,

( ,

; ,

,

( ,

; ,

,

( ,

; ,

Tabela – Diferenças entre as medidas de espessura das fibras anteriores do ligamento
colateral obtidas por Ultrassom (US) e por Ressonância Magnética (RM), segundo
examinadores, lado e local das imagens
Examinador A (US) – Examinador D (RM)
Lado Direito
Lado Esquerdo

Examinador B (US) – Examinador C (RM)
Lado Direito
Lado Esquerdo

Média

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

DP

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Mínimo

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

Máximo

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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ANEXO C. Gráficos
Gráfico 1 – Medidas de espessura das fibras anteriores do ligamento colateral obtidas por
Ultrassom a cerca de 1/4 da distância no lado direito pelos examinadores A e B

Gráfico 2 – Medidas de espessura das fibras anteriores do ligamento colateral obtidas por
Ultrassom a cerca de 2/4 da distância no lado direito pelos examinadores A e B
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Gráfico 3 – Medidas de espessura das fibras anteriores do ligamento colateral obtidas por
Ultrassom a cerca de 3/4 da distância no lado direito pelos examinadores A e B

Gráfico 4 – Medidas de espessura das fibras anteriores do ligamento colateral obtidas por
Ultrassom a cerca de 1/4 da distância no lado esquerdo pelos examinadores A e B
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Gráfico 5 – Medidas de espessura das fibras anteriores do ligamento colateral obtidas por
Ultrassom a cerca de 2/4 da distância no lado esquerdo pelos examinadores A e B

Gráfico 6 – Medidas de espessura das fibras anteriores do ligamento colateral obtidas por
Ultrassom a cerca de 3/4 da distância no lado esquerdo pelos examinadores A e B
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Gráfico 7 – Diferenças em relação às médias das medidas espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral obtidas por Ultrassom a cerca de 1/4 da distância no lado direito pelos
examinadores A e B

Gráfico 8 – Diferenças em relação às médias das medidas espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral obtidas por Ultrassom a cerca de 2/4 da distância no lado direito pelos
examinadores A e B
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Gráfico 9 – Diferenças em relação às médias das medidas espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral obtidas por Ultrassom a cerca de 3/4 da distância no lado direito pelos
examinadores A e B

Gráfico 10 – Diferenças em relação às médias das medidas espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral obtidas por Ultrassom a cerca de 1/4 da distância no lado esquerdo pelos
examinadores A e B
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Gráfico 11 – Diferenças em relação às médias das medidas espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral obtidas por Ultrassom a cerca de 2/4 da distância no lado esquerdo pelos
examinadores A e B

Gráfico 12 – Diferenças em relação às médias das medidas espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral obtidas por Ultrassom a cerca de 3/4 da distância no lado esquerdo pelos
examinadores A e B
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Gráfico 13 – Medidas de espessura das fibras anteriores do ligamento colateral obtidas por
Ressonância Magnética a cerca de 1/4 da distância no lado direito pelos examinadores C e D

Gráfico 14 – Medidas de espessura das fibras anteriores do ligamento colateral obtidas por
Ressonância Magnética a cerca de 2/4 da distância no lado direito pelos examinadores C e D
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Gráfico 15. Medidas de espessura das fibras anteriores do ligamento colateral obtidas por
Ressonância Magnética a cerca de 3/4 da distância no lado direito pelos examinadores C e D

Gráfico 16 – Medidas de espessura das fibras anteriores do ligamento colateral obtidas por
Ressonância Magnética a cerca de 1/4 da distância no lado esquerdo pelos examinadores C e
D

Anexos
Gráfico 17 – Medidas de espessura das fibras anteriores do ligamento colateral obtidas por
Ressonância Magnética a cerca de 2/4 da distância no lado esquerdo pelos examinadores C e
D

Gráfico 18 – Medidas de espessura das fibras anteriores do ligamento colateral obtidas por
Ressonância Magnética a cerca de 3/4 da distância no lado esquerdo pelos examinadores C e
D
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Gráfico 19 – Diferenças em relação às médias das medidas espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral obtidas por Ressonância Magnética a cerca de 1/4 da distância no lado
direito pelos examinadores C e D

Gráfico 20 – Diferenças em relação às médias das medidas espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral obtidas por Ressonância Magnética a cerca de 2/4 da distância no lado
direito pelos examinadores C e D
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Gráfico 21 – Diferenças em relação às médias das medidas espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral obtidas por Ressonância Magnética a cerca de 3/4 da distância no lado
direito pelos examinadores C e D

Gráfico 22 – Diferenças em relação às médias das medidas espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral obtidas por Ressonância Magnética a cerca de 1/4 da distância no lado
esquerdo pelos examinadores C e D
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Gráfico 23 – Di em relação às médias das medidas espessura das fibras anteriores do
ligamento colateral obtidas por Ressonância Magnética a cerca de 2/4 da distância no lado
esquerdo pelos examinadores C e D

Gráfico 24 – Diferenças em relação às médias das medidas espessura das fibras anteriores
do ligamento colateral obtidas por Ressonância Magnética a cerca de 3/4 da distância no
lado esquerdo pelos examinadores C e D
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