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Introdução: A ressonância magnética (RM)

e a artro-ressonância magnética (artro-RM) vêm

sendo rotineiramente empregadas para o es-

tudo das estruturas ligamentares do tornozelo.

Os processos talares posterior e lateral consti-

tuem locais de várias inserções ligamentares,

sendo algumas praticamente desconhecidas e

não demonstradas por métodos de imagem.

Objetivos: Demonstrar o papel da artro-RM

combinada do tornozelo e da articulação sub-

talar posterior para avaliação dos ligamentos

dos processos posterior e lateral do tálus, ca-

racterizar o melhor plano de imagem por RM

para análise ligamentar, e correlacionar os as-

pectos por imagem com aqueles provenientes

da análise anatômica e histológica.
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Métodos: Radiografia e imagem por RM

foram inicialmente realizadas em dez tornoze-

los de cadáveres. Artro-RMs do tornozelo e da

articulação subtalar posterior, seguidas de aná-

lise anátomo-histológica, foram então realiza-

das para permitir uma melhor avaliação dos li-

gamentos dos processos posterior e lateral do

tálus.

Resultados: Em todos os espécimes, a

artro-RM permitiu uma melhor caracterização

das estruturas ligamentares. Os ligamentos ta-

localcâneo lateral e medial foram melhor ava-

liados nos planos axial e coronal, respectiva-

mente. O plano axial foi o melhor para visuali-

zar o ligamento fibulotalocalcâneo, e o plano

sagital foi o melhor para a avaliação do liga-
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mento talocalcâneo posterior. Os ligamentos

talofibular anterior e posterior e o ligamento ti-

biotalar posterior (porções superficial e profun-

da) foram melhor demonstrados no plano axial.

A correlação anátomo-histológica mostrou os

locais das inserções ligamentares.

Conclusão: A artro-RM combinada do tor-

nozelo e da articulação subtalar posterior pos-

sibilitou a caracterização das inserções ligamen-

tares nos processos talares posterior e lateral,

incluindo os ligamentos talocalcâneo posterior,

medial e lateral, e fibulotalocalcâneo. A RM e a

artro-RM com correlação anatômica mostraram

o melhor plano para análise destes ligamen-

tos. O estudo histológico confirmou os locais das

inserções ligamentares.

O principal objetivo deste estudo foi testar

a capacidade da tomografia computadorizada

helicoidal com múltiplas fileiras de detectores

(TCMD) na identificação/exclusão de lesões em

vítimas de ferimento por arma de fogo (FAF)

abdominal.

Os achados de imagem foram comparados

aos cirúrgicos em todos os pacientes da amos-

tra. A TCMD demonstrou elevada acurácia na

avaliação de órgãos sólidos, vísceras ocas,

grandes vasos e diafragma. Quase a metade

dos pacientes (45,2%) não exibiu lesões que
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necessitassem obrigatoriamente de correção

cirúrgica.

A TCMD mostrou-se excelente na avaliação

dos pacientes da amostra, podendo contribuir

com informações importantes ao manejo de

vítimas de FAF abdominal.


