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Resumo 

 

Objetivo: Avaliar se os parâmetros índice SPARCC, distribuição topográfica e valores 

de Coeficiente de Difusão Aparente (ADC) nas áreas de edema medular subcondral 

(EMS) nas Articulações Sacroilíacas (ASIs) podem diferenciar Espondiloartrite Axial 

(EA) e Alterações Mecânicas e Degenerativas (AMD). Comparar o desempenho na 

detecção de EMS das sequências Short Tau Inversion Recovery (STIR), diffusion 

weighted imaging (DWI)  e T1 com saturação de gordura e gadolíneo (T1FSGD). 

Método: Foram avaliadas ressonâncias magnéticas das ASIs de 34 pacientes, com 

suspeita de sacroileíte apresentando EMS. Dezessete pacientes foram 

diagnosticados como EA (grupo I) e dezessete como AMD (grupo II). Dois 

radiologistas avaliaram a presença e a distribuição topográfica das áreas de EMS nas 

ASIs, calcularam o índice SPARCC e aferiram os valores de ADC nas áreas de EMS 

e na região interforaminal do sacro. Também atribuíram notas de 1 a 5 às áreas de 

EMS, avaliando a intensidade de sinal ou padrão de realce nas referidas sequências 

para análise comparativa. 

Resultados: O valor de corte 8,5 para o índice SPARCC apresentou melhor acurácia 

para diferenciação entre EA e AMD. Índices ≥ 8,5 indicam EA e < 8,5 indicam AMD. 

Valores preditivos obtidos para este valor: acurácia de 79,4%, sensibilidade 64,7%, 

especificidade 94,1%, VPP: 91,7% e VPN: 72,7%. Foi observado maior número de 

lesões na superfície ilíaca  nos pacientes do grupo I (p=0,15); com predomínio no terço 

superior (p = 0,040).  Os valores médios de ADC nas áreas de EMS, nos mapas de 

difusão 600 e 1000 respectivamente, foram 1.16x10-3mm2/s e 1.03x10-3mm2/s nos 

pacientes com EA e 1.06x10-3mm2/s e 1.03x10-3mm2/s nos pacientes com AMD.  Os 

valores médios de ADC na região interforaminal do sacro foram 0,50x10-3mm2/s e 

0,39x10-3mm2/s nos respectivos mapas. O valor médio das  notas atribuídas pelos 

examinadores às áreas de EMS não apresentaram diferenças significativas pelo teste 

de Wilcoxon. Os coeficientes de correlação intraclasse foram 0,791 para a sequência 

STIR; 0,876 para DWI com b=50s/mm2; 0,880 para DWI com b=600s/mm2; 0,907 para 

DWI com b=1000s/mm2 e 0,713 para T1FSGD. O valor médio atribuído à sequência  

STIR foi o maior, seguido em ordem decrescente pelos valores  das sequências DWI 

com b=50s/mm2, T1FSGD, DWI com b=600s/mm2 e  DWI com b=1000s/mm2. Os 
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valores médios das notas das diferentes sequências apresentaram diferenças 

estatísticas significativas, exceto  entre as  sequências DWI com b=600s/mm2 e 

T1FSGD (p=0,059). A comparação entre a média das notas atribuídas à sequência 

STIR e à DWI com b=50s/mm2 apresentou valor p=0,007; todas as demais  

comparações apresentaram p<0,001. 

Conclusões: O índice SPARCC pode ser utilizado para a diferenciação entre EA e 

AMD. Houve predomínio de lesões de EA na superfície ilíaca, com predomínio no 

terço superior. Os valores médios de ADC encontrados nas áreas de EMS são 

maiores que o valor médio de ADC nas regiões interforaminais do sacro. Entretanto, 

estes valores não permitiram a diferenciação entre EA e AMD.  A sequência DWI 

b=50s/mm2 apresentou melhor desempenho para detecção de edema subcondral, 

comparada à sequência T1FSGD. 
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1 Introdução 

 

A lombalgia crônica é uma das principais queixas em consultas médicas e, 

frequentemente, causadora de incapacidade para o trabalho. Estima-se que até 80% 

da população terá ao menos um episódio de lombalgia em sua vida, e que até 10% 

deste total sofrerá incapacidade em suas atividades diárias ou no trabalho. As causas 

de lombalgia crônica  podem estar relacionadas à articulação sacroilíaca (ASI) em até  

15% a 21% dos casos, tendo como principais etiologias as alterações mecânicas e 

degenerativas (AMD), a espondiloartrite axial (EA), as fraturas por insuficiência no 

sacro, as doenças por depósitos de cristais como a gota, a sacroileíte infecciosa, o 

hiperparatireoidismo e os tumores.(1) Como as informações fornecidas pelo exame 

clínico das ASIs são limitadas, os métodos de imagem, em especial a radiografia e a 

ressonância magnética (RM), assumem  um papel de grande importância para o 

diagnóstico diferencial.   

As AMD e a EA são as patologias que frequentemente acometem as ASIs, 

sendo difícil, em alguns casos, sua diferenciação por achados clínicos ou mesmo em 

exames de imagem como a RM. Isto ocorre principalmente quando as alterações são 

discretas, caracterizadas apenas por edema medular subcondral (EMS). A falta de 

especificidade  deste achado pode acarretar um número elevado de diagnósticos 

equivocados de EA, determinando tratamentos com consequências  adversas ao 

paciente, além do alto custo para o sistema de saúde.(2) 

O conhecimento da anatomia da ASI é importante para a compreensão das 

alterações patológicas que virão ocorrer  nas AMD e na EA. Esta anatomia está 

descrita no Anexo 1. 

As AMD nas ASIs são condições clínicas pouco diagnosticadas,  embora 

tenham uma incidência 20 a 100 vezes maior que a  EA, com prevalência variando de 

3% a 15% da população, acometendo aproximadamente duas vezes mais o sexo 

feminino. Essas alterações podem ser mecânicas, decorrentes do aumento de carga 

axial ou por forças de cisalhamento nas ASIs, ou ainda degenerativas,  como a 

osteoartrose, a osteíte condensante do ilíaco e anomalias na transição da coluna 

lombossacra.(3)  
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As espondiloartropatias compõem um grupo de doenças autoimunes 

inflamatórias crônicas, constituído pela espondilite anquilosante, artrite psoriásica, 

artrite reativa, artrite inflamatória enteropática e espondilartrite indiferenciada. Elas 

podem apresentar manifestações no esqueleto axial e/ou no esqueleto periférico. A 

EA usualmente acomete as ASIs, podendo também afetar a coluna vertebral.  

A sacroileíte pode surgir como a primeira manifestação clínica e tem importância 

nos critérios diagnósticos das espondilartrites. As espondilartrites podem ser divididas 

em formas radiográfica ou  não radiográfica, dependendo de alterações detectáveis 

nas radiografias das ASIs. A forma radiográfica acomete 2 a 3 homens para cada 

mulher e, na forma não radiográfica, não apresenta predomínio entre os sexos.(4) 

Os achados clínicos habitualmente relacionados ao esqueleto axial são a dor 

lombar ou dorsal, de caráter crônico e inflamatório, e a rigidez matinal. Os pacientes 

são invariavelmente soronegativos para fator reumatoide e, frequentemente, a doença 

está associada à presença de antígeno leucocitário humano B27 (HLA-B27). Algumas 

manifestações clínicas periféricas podem estar presentes, como por exemplo a artrite 

(com predomínio nos membros inferiores e geralmente assimétrica), a entesite 

(comumente encontrada na inserção do tendão calcâneo e na origem da aponeurose 

plantar), a uveíte e  a dactilite.(5)  

O processo fisiopatológico das espondiloartropatias não é totalmente 

conhecido. Porém, em virtude de sucessos terapêuticos  recentes,  as vias  de resposta 

inflamatória como o eixo α do fator de necrose tumoral e o eixo interleucina-23/ 

interleucina-17 ganharam destaque.  Essas alterações estão relacionadas à interação 

de fatores genéticos como o HLA-B27, entre outros marcadores, a uma possível 

exposição do sistema imune a patógenos através de alterações na barreira dérmica 

ou mucosa, evidenciada na artrite psoriásica e na artrite inflamatória enteropática, e a 

alterações em decorrência de sobrecarga mecânica. Todos esses fatores levariam a 

alterações inflamatórias que se apresentam inicialmente como entesite para,  em 

seguida, propagarem-se para outras estruturas, causando a osteíte, a sinovite e a 

capsulite, tendo como consequência final um desequilíbrio no mecanismo de reparo 

ósseo. Esse desequilíbrio parece ocorrer através de vias  moleculares, como as 

proteínas Wnt, fator de crescimento de fibroblastos e proteínas Hedgehogs, levando a 

remodelação e neoformação ósseas, e a possíveis alterações ósseas estruturais.(6)  
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Os achados na RM da EA podem ser divididos em alterações inflamatórias em 

atividade e lesões estruturais ou crônicas. As lesões inflamatórias em atividade são o 

EMS, a sinovite, a capsulite e a entesite; as lesões estruturais são as erosões ósseas, 

a esclerose subcondral, os depósitos de gordura na medular óssea subcondral e a 

neoformação óssea, resultando em pontes ósseas/anquilose. A descrição dos 

achados nas RM das ASIs de pacientes com EA  foi um dos trabalhos que resultaram 

de nossa linha de pesquisa e foi publicado na revista Radiologia Brasileira. (Anexo 2) 

Em 2009, de acordo com as diretrizes contidas em The Assessment of 

SpondyloArthritis international Society (ASAS) as alterações da RM nas ASIs 

tornaram-se um critério maior para a classificação das EA.(7) A mais recente 

atualização do ASAS sobre os achados de sacroileíte na RM preconiza que, para  a 

caracterização de sacroileíte em atividade inflamatória, é mandatória a presença 

indubitável de EMS nas ASIs.(2, 4, 8) Embora o EMS detectado em RM das ASIs seja 

fundamental para a caracterização da sacroileíte, ele não é patognomônico.(9, 10) 

Alguns estudos demonstraram que pacientes com AMD e mesmo pacientes 

assintomáticos poderiam apresentar EMS nas ASIs. Outro achado que pode dificultar 

ainda mais o diagnóstico diferencial entre EA e AMD foi que 42% dos pacientes com 

EA, preenchendo os critérios de classificação ASAS, apresentavam EMS leve, 

acometendo menos de 25% da superfície subcortical total da ASI.(11) Portanto, o EMS 

como um achado isolado na RM das ASIs pode estar presente tanto na EA como nas 

ASM, sendo necessários outros parâmetros para diferenciação entre os dois 

processos. 

Índices quantitativos foram propostos para avaliar a intensidade e a extensão 

das áreas de EMS na EA visualizadas pela RM, como o Spondyloarthritis Research 

Consortium of Canada (SPARCC).(12) Este índice permite uma avaliação do processo 

inflamatório, avaliado em seis imagens coronais oblíquas consecutivas na sequência 

Short Tau inversion recovery (STIR), através de um somatório de pontos, de acordo 

com a sua distribuição topográfica,  intensidade de sinal e  extensão  das áreas de 

EMS, com a finalidade de monitorar a progressão da doença EA ou a resposta ao 

tratamento. Este índice foi um dos parâmetros aplicados em nosso estudo, para se 

estabelecer um valor de corte que permitiria  diferenciação entre as AMD e a EA. 

Quando presente nas AMD, o EMS geralmente apresenta menor extensão em 

comparação com a EA.  Há controvérsias, na literatura, a respeito da topografia das 
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AMD nas ASIs..(13,14) Em decorrência da discrepância dos achados na literatura, 

consideramos avaliar a distribuição topográfica das áreas de EMS nas ASIs como mais 

um parâmetro para a diferenciação entre AMD e a EA.      

A aquisição de imagens utilizando o uso de agente de contraste paramagnético 

(ACP) pode melhorar a precisão diagnóstica, complementando a sequência STIR nos 

casos de dúvida na detecção de EMS nas ASIs. No entanto, a administração de agente 

de contraste paramagnético intravenoso (ACPIV) pode apresentar desvantagens, 

como reações adversas, além de adicionar custo e tempo ao procedimento de 

imagem. (15-17) 

As reações adversas ao ACPIV podem ser agudas ou crônicas. Reações 

agudas incluem sintomas vasovagais e reações alérgicas, com incidência variando de 

0,06% a 0,3% do total de casos avaliados. Deste total, 4% são classificados como 

reações anafiláticas graves e 0,3% são fatais.(18) Reações adversas crônicas incluem 

fibrose sistêmica nefrogênica (FSN) e deposição de gadolínio (Gd) no encéfalo, ossos 

e fígado.(19) 

A possibilidade de reações adversas e a deposição de Gd em diferentes tecidos 

como resultado do uso de ACPIV nos levou a buscar, como alternativa, uma sequência 

de RM que não requeresse o uso  ACPIV e que pudesse substituir a sequência T1 

com saturação de gordura e administração de agente de contraste paramagnético 

intravenoso (T1 FS GD), de forma a complementar a sequência STIR quando 

necessário. A sequência Diffusion-weighted imaging  (DWI) permite avaliar a 

capacidade de difusão aleatória das moléculas de água em tecidos, sem o uso de 

contraste paramagnético IV.  

Com a sequência DWI, pode-se avaliar as lesões nos tecidos de maneira 

qualitativa, através da alteração do sinal nas imagens DWI e nos mapas ADC, e de 

maneira quantitativa, através  do coeficiente de difusão aparente (ADC). As alterações 

da quantidade de água que ocorrem no interstício da medular óssea, tanto nas lesões 

da  EA  quanto nas lesões das AMD,  acarretam alterações nos valores de ADC como 

demonstrado em estudos prévios.(23, 24) Esse conhecimento nos levou a questionar se 

a DWI permitiria a diferenciação entre EA e AMD.(20-22) 

Embora a DWI pareça promissora, existem poucas publicações que comparem 

o desempenho diagnóstico das sequências DWI, T1 FS GD e STIR na detecção de 
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EMS nas ASIs, sendo necessários mais estudos para comprovar a eficácia da DWI. 
(23) Uma vez confirmada essa eficácia e demonstrada a efetividade na detecção de 

lesões nas ASIs, a DWI poderia substituir a sequência utilizando ACPIV, reduzindo o 

risco para os pacientes, além do tempo e do custo dos exames. 
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1.1 Objetivos 
 

Avaliar se os parâmetros índice SPARCC,  distribuição topográfica  e  valores de 

ADC nas áreas de edema subcondral permitem a diferenciação entre EA e AMD. 

Comparar o desempenho das sequências  STIR, DWI  e T1 FS GD para a 

caracterização de edema  medular subcondral nas  ASI e avaliar a concordância 

interobservador desta análise
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2. Métodos 

 

2.1 População do estudo 

Este estudo retrospectivo, aprovado pelo Comitê de Ética de nossa instituição 

(CEP UNIFESP CAAE: 49341815.7.0000.5505), foi implementado com 112 pacientes 

encaminhados por reumatologistas para realização de ressonância magnética das 

articulações sacroilíacas, no período de 10/06/2012 a 31/12/2016. (Anexo 3)  

Os critérios de inclusão foram pacientes maiores de 20 anos, com queixa de 

lombalgia crônica, ou seja, com duração maior que três meses e suspeita de 

sacroileíte. Os critérios de exclusão disseram respeito a pacientes menores de 20 

anos, com implantes metálicos na coluna, presença de infecção nas ASI ou coluna, 

claustrofobia e gravidez. A partir deste total, foram selecionados 38 pacientes que 

apresentavam EMS nas ASIs a RM, dos quais 4 foram eliminados do estudo por 

apresentarem artefatos de susceptibilidade magnética nas imagens, que 

prejudicariam a avaliação das sequências DWI. Os 34 pacientes remanescentes 

foram divididos em dois grupos: pacientes com EA e pacientes com AMD. A 

diferenciação foi feita  de acordo com o seguimento clínico pelo Serviço de 

Reumatologia, segundo  os  critérios de classificação ASAS (figura 1).(7) O grupo de 

pacientes com EA foi denominado Grupo I e o grupo de pacientes com AMD foi 

denominado Grupo II. A figura 2 mostra o fluxograma do estudo. 

 

Figura 1: Critérios ASAS 
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Figura 1: Fluxograma do estudo 

 

 

 

 

 

2.2 Técnica dos exames de RM 

  

Os pacientes foram submetidos a exames de RM das ASI nos aparelhos de 1.5 

T (Magneton Espree) e de 3.0 T (Magneton Vério e Magneton Skyra) da Siemens 

Medical Systems (Erlangen, Alemanha). As imagens foram obtidas com os pacientes 

em posição supina, com bobina de alta resolução para corpo phased-array. Os 

parâmetros técnicos estão descritos na tabela 1. Foi adicionada ao protocolo padrão 

de RM de articulações sacroilíacas a sequência DWI, adquirida no plano coronal com 

valores de b: 0 s/mm2, 50 s/mm2, 600 s/mm2 e 1000 s/mm2. Os mapas ADC foram 

gerados automaticamente. 
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Tabela 1: Protocolos de exame de RM utilizados 

 
SKYRA (3.0 T) 

Sequência Imagens espessura TR  TE  Matrix Tempo 
Coronal oblíquo STIR 16 4 2180 43 205 x 256 02:54 

Coronal oblíquo T1 20 3 469 29 307 x 384 02:46 

Axial T2 STIR 30 3 3920 64 240 x 320 01:42 

Axial T1 30 3 703 24 240 x 320 02:00 

Axial T1 FS 30 3 628 23 240 x 320 02:25 

Coronal oblíquo T1 FS 20 3 629 24 240 x 320 02:54 

Coronal oblíquo DWI 20 5 4000 88 128 x 128 03:44 

ESPREE (1.5T) 
Sequência  Imagens Espessura TR  TE  Matrix Tempo 

Coronal oblíquo STIR 16 4 3990 26 205 x 256 02:45 

Coronal oblíquo  T1 16 4 436 13 256 x 320 02:08 

Axial T2 FS 20 4 4680 90 192 x 256 03:37 

Axial T1 20 4 554 12 224 x 320 04:38 

Axial T1 FS 20 4 554 12 224 x 320 03:45 

Coronal oblíquo T1 FS 16 4 782 13 205 x 256 02:39 

Coronal oblíquo DWI 20 5 3700 98 124 x 128 02:39 

VERIO (3.0T) 
Sequência Imagens Espessura TR  TE  Matrix Tempo 

Coronal oblíquo STIR 16 4 2180 43 205 x 256 02:54 

Coronal oblíquo T1 16 4 340 9.4 224 x 320 01:06 

Axial T2 FS 24 4 2130 77 256 x 256 02:51 

Axial T1 24 4 360 10 240 x 320 01:38 

Axial T1 FS 24 4 501 10 224 x 320 02:17 

Coronal oblíquo T1 FS 16 4 486 9.3 256 x 320 02:00 

Coronal oblíquo DWI 20 4 2200 98 79 x 162 04:20 

 

Espessura (mm); TR (ms); TE (ms); Tempo (minutos); STIR: Short tau inversion recovery; DWI: 
Diffusion weighted imaging; FS: Fat-saturated; Coronal oblíquo T1FS: sequência T1 FS GD no plano 
coronal oblíquo com administração de ACPIV; Axial T1 FS: sequência T1 FS GD no plano axial com 
administração de ACPIV. 

 
2.3 Interpretação das imagens 

Um estudo piloto com dez casos foi realizado por dois radiologistas 

especializados em musculoesquelético, um deles com vinte anos de experiência (E. 

A. F.) e o outro com dez anos de experiência (M. R. C.), a fim de se padronizar a 

leitura dos exames. Após este estudo piloto, teve início a leitura dos exames de forma 

independente. As informações de identificação dos pacientes foram retiradas das 

imagens dos exames e estes foram numerados em forma consecutiva, sem que os 

radiologistas tivessem acesso às informações dos mesmos. As imagens foram 

analisadas na workstation Syngovia, Siemens Medical Systems. 
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Para a avaliação topográfica das lesões, cada articulação sacroilíaca foi dividida 

em seis segmentos no plano coronal oblíquo (sacral superior, sacral média, sacral 

inferior, ilíaca superior, ilíaca média e ilíaca inferior), como mostra a figura 3. 

Considerou-se como segmento superior aquele acima da metade do primeiro forame 

sacral; como segmento médio, aquele entre os pontos médios dos dois primeiros 

forames sacrais; como segmento inferior aquele abaixo da metade do segundo forame 

sacral.  

 
Figura 3: Esquema ilustrativo da divisão topográfica dos segmentos das 
articulações sacroilíacas. S = terço superior, M = terço médio, I = terço inferior. 

 

 
 

  

Inicialmente, cada radiologista, de forma independente, avaliou a presença e a 

topografia das áreas de edema ósseo subcondral nas articulações sacroilíacas na 

sequência coronal oblíqua STIR. Cada área distinta de EMS foi considerada uma 

lesão, havendo alguns pacientes com mais de uma lesão. A partir desta análise 

obteve-se o índice SPARCC, através da somatória de pontos atribuídos às áreas de 

EMS nas ASIs, segundo a distribuição geográfica, a intensidade de sinal e a extensão 

das lesões, avaliadas em seis cortes coronais oblíquos consecutivos, variando entre 

0 a 72 pontos.(12) Em seguida, atribuiu-se uma nota de 1 a 5, de acordo com a 

intensidade de sinal para cada área de EMS. A nota 1 corresponde  a um tênue 
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hipersinal, que aumenta gradativamente até a nota 5, ou intensidade máxima de sinal, 

semelhante ao sinal dos vasos. Utilizou-se, para a uniformização da leitura, uma 

escala pré-estabelecida de graduação de intensidade de sinal (Figura 4), 

considerando-se, como padrão de referência, a maior intensidade de sinal dentro da 

área demarcada. 

 

Figura 4: Escala de graduação de EMS na sequência STIR 

 

Números de 1 a 5 referentes à classificação da intensidade de sinal, considerando-se o maior sinal 
dentro da área demarcada como padrão de referência. 

 
Para a comparação do desempenho na detecção de EMS nas demais  

sequências de RM avaliaram-se, em sessões diferentes e com intervalo de duas 

semanas, a sequência DWI (valores de b=50 s/mm2, b=600 s/mm2 e b=1000 s/mm2) 

e a sequência T1 FS GD, nos planos coronais oblíquos. Na DWI, a escala utilizada 

variava de 1 a 5, de acordo com a intensidade de sinal para as áreas de EMS, 

considerando-se o grau 1 um tênue hipersinal e o grau 5, sinal semelhante aos dos 

vasos na aquisição, utilizando-se  valor b=50 s/mm2, como demonstrado na figura 5.  

 

Figura 5: Escala de graduação de EMS na sequência DWI 

 

Números de 1 a 5 referentes à classificação da intensidade de sinal, considerando-se o maior sinal 
dentro da área demarcada como padrão de referência. 

 

A graduação do EMS na sequência T1 FS GD também obedeceu a uma escala 
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de graduação de 1 a 5, de acordo com a intensidade de realce, sendo que o grau 5 

equivale a um realce semelhante ao realce dos vasos (Figura 6). Posteriormente, as 

lesões que foram identificadas na sequência STIR e que não apresentaram 

correspondência na sequência DWI e na sequência T1 FS GD receberam a nota zero. 

 

Figura 6: Escala de graduação de EMS na sequência T1 FS GD 

 

Números de 1 a 5 referentes à classificação da intensidade de realce, considerando-se a área de 
maior realce dentro da área demarcada como padrão de referência. 

 

A seguir, em outra sessão de interpretação, os dois observadores, em 

consenso, realizaram  as aferições  dos valores de ADC nos mapas de difusão 600 e 

1000 na região central das áreas de EMS, utilizando ROI fixo com área aproximada 

de 20 mm2, comparando as áreas de EMS detectadas na sequência STIR e 

correlacionando-as  com a sequência DWI. Realizaram-se também aferições dos 

valores de ADC em áreas de medular óssea na região interforaminal do sacro em 

cada paciente, para futura análise comparativa. Essas áreas examinadas no sacro 

apresentavam sinal habitual, sem evidências de alterações patológicas, utilizando-se 

também um ROI fixo com área aproximada de 20 mm2. 

2.4 Análise estatística 

A estatística descritiva (média, desvio-padrão para variáveis contínuas e 

frequência, porcentagem para variáveis categóricas) foi utilizada para a 

caracterização dos pacientes nos grupos. Todas as variáveis contínuas foram 

testadas quanto à normalidade através do teste de Kolmogorov-Smirnov. As variáveis 

contínuas de 3 ou mais grupos foram comparadas através do teste ANOVA (para 

variáveis com distribuição normal) ou do teste de Kruskal-Wallis (para variáveis com 

distribuição não considerada normal), utilizando como testes pós-hoc o teste de Tukey 

ou comparações múltiplas com correção de Bonferroni, respectivamente. As variáveis 
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contínuas dos dois grupos foram comparadas através do teste t-Student (para 

variáveis consideradas tendo distribuição normal) ou pelo teste de Mann-Whitney 

(para variáveis consideradas não tendo distribuição normal). As variáveis categóricas 

foram avaliadas através do teste qui-quadrado.  

Na análise interobservador, utilizamos a correlação de Spearman e a 

comparação através do teste de Wilcoxon para medidas repetidas para as variáveis 

quantitativas consideradas não apresentando distribuição normal e o coeficiente 

kappa de concordância para as variáveis categóricas. 

Utilizamos a curva ROC para detectar pontos de corte nas variáveis contínuas 

que delimitavam determinados grupos, com seus respectivos valores preditivos e o 

modelo linear generalizado para comparação de médias de diferentes grupos. 

Foi utilizado o software SPSS versão 22.0 (Chicago, IL), para realizar a análise 

estatística dos dados e o pacote MINITAB para confecção dos gráficos. O nível de 

significância estatística adotado foi de 5%. 

 

3. Resultados 

 

3.1 Características dos grupos do estudo  

A idade dos pacientes variou entre 23 a 71 anos (média: 50,7 ± 12,4),  com um 

total de 17 pacientes do sexo feminino e 17 pacientes do sexo masculino. A 

distribuição de idade e sexo para  cada grupo está demonstrada na  tabela 2. 

Tabela 2: Distribuição de idade e sexo dos pacientes do estudo  

GRUPOS Idade 
Sexo 

Feminino Masculino Total 
N % N % N % 

I Média 49,1 (DP:9,9) 7 41,2 10 58,8 17 100,0 
Mediana 49,0 

II 
Média 52,3(DP:14,9) 

10 58,8 7 41,2 17 100,0 
Mediana 55,0 

 
 

Grupo I: pacientes com EA, Grupo II: pacientes com AMD 

DP: desvio padrão 
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3.2 Índice SPARCC 

Ambos os examinadores calcularam o índice SPARCC para todos os pacientes. 

Os valores obtidos pelos examinadores apresentaram um coeficiente de correlação  

de 0,973 (p<0,001) e a comparação dos dados pelo teste de Wilcoxon não apresentou 

diferenças significativas entre os valores designados pelo examinador 1 e examinador 

2 (p = 0,315). Considerando a alta concordância entre os valores do índice SPARCC 

atribuídos pelos dois examinadores, utilizamos a média dos valores atribuídos. Os 

valores do índice SPARCC foram significativamente maiores no grupo I (EA) 

comparado ao grupo II (AMD) (14,6 ± 11,4 vs. 5,4 ± 3,5, p=0,002). O box plot ilustra 

os valores do índice SPARCC para os grupos I (EA) e II (AMD), conforme 

demonstrado na figura 7. 

 

Figura 7: Box plot demonstrando os valores médios do índice SPARCC nos 
grupos I e II 
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Vários valores de corte para o índice SPARCC foram analisados quanto à 

capacidade de diferenciar entre AS e  AMD. Utilizando uma curva ROC, através do 

método da menor distância e índice de Youden, a área abaixo da curva foi igual a 

0,806 (p = 0,002) (figura 8). Valores ≥ 8,5 ofereceram  a melhor acurácia para a 

diferenciação entre EA e AMD, com valores ≥ 8,5 indicando EA e valores < 8,5 

indicando AMD. Os valores preditivos calculados para este valor de corte foram 79,4% 

acurácia, 64,7% sensibilidade, 94,1% especificidade, 91,7% valor preditivo positivo e 

72,7% valor preditivo negativo. 

 

 
Figura 8: Curva ROC criada utilizando os valores do índice SPARCC para 
diferenciação entre EA e AMD. 

 
 
 

 



16 
 

 

3.3 Análise da localização topográfica das lesões 

Cada examinador  identificou 50 áreas de EMS nas ASIs dos pacientes 

avaliados, sendo identificadas 49 lesões, por ambos os examinadores. A 

concordância entre os examinadores foi quase perfeita, com coeficiente Kappa = 

0,978, com p < 0,001.   

Para  a análise da distribuição  topográfica das lesões consideramos a análise 

do examinador 1, com maior tempo de experiência profissional. As lesões foram 

inicialmente classificadas  em sacrais ou ilíacas e, posteriormente, em terços superior, 

médio ou inferior de acordo com a sua localização (figura 2). A distribuição topográfica 

das áreas de edema  subcondral nas ASIs está demonstrada na tabela 3. 

 

 

Tabela 3:  Distribuição topográfica  das área de EMS nas ASIs nos diferentes 
grupos 

 
TOPOGRAFIA 

GRUPO I GRUPO II TOTAL 
N % N % N % 

ILÍACA 17 34,0 6 12,0 23 46,0 
S 8 16,0 2 4,0 10 20,0 
M 5 10,0 1 2,0 6 12,0 
I 4 8,0 3 6,0 7 14,0 

SACRAL 13 26,0 14 28,0 27 54,0 
S 8 16,0 11 22,0 19 38,0 
M 3 6,0 2 4,0 5 10,0 
I 2 4,0 1 2,0 3 6,0 

 

Grupo I (EA); grupo II (AMD); S: terço superior; M: terço médio e I: terço inferior 

 
A localização topográfica das lesões dos grupos I e II foi comparada (figura 9). 

O grupo I apresentou um número significativamente maior de lesões na superfície 

ilíaca quando comparado ao grupo II (p = 0,015). Não houve diferenças significativas 

entre os grupos I e II em lesões localizadas na superfície sacral (p = 0,684).  
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Figura 9: Gráfico com a distribuição das áreas de EMS classificadas em sacrais 
e ilíacas 

 
 

Mecânico: AMD; Inflamatório: EA 

A classificação das lesões ilíacas e sacrais em terço superior, médio e inferior 

revelou uma maior proporção de lesões no terço superior da superfície ilíaca no grupo 

I comparado ao grupo II (p = 0,040) e uma tendência de predomínio de lesões do 

grupo I no terço ilíaco médio comparado ao grupo II (p = 0,087). Não foram observadas 

diferenças significativas na frequência de lesões entre os grupos I e II nos demais 

segmentos topográficos avaliados (figura 10). 
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Figura 10: Gráfico com a distribuição topográficas das áreas de EMS nas ASIs 

 

 
M: AMD; I: EA 

 

3.4 Avaliação dos valores de ADC nas áreas de EMS nas ASIS  e na região 
interforaminal do sacro nos grupos I e II  

As áreas de EMS nas ASI, caracterizadas na sequência STIR, exibiram 

hipersinal  nas aquisições com os diferentes valores de b na DWI, apresentando maior 

intensidade de sinal com b=50 s/mm2e perdendo gradativamente sinal com os valores 

de b= 600 s/mm2 e b=1000 s/mm2. Os valores médios de ADCi  nas áreas de EMS 

nos mapas de 600 e 1000 foram, respectivamente: (1,16 ± 0,33) x10-3 mm2/s e (1,03 

± 0,34) x10-3 mm2/s no grupo I (EA) (1,06 ± 0,63) x10-3 mm2/s e (1,01 ± 0,43) x10-3 

mm2/s no grupo II (AMD). Os valores médios de ADC na região interforaminal 

(controle) foram, respectivamente, (0,50 ± 0,21) x10-3 mm2/s e (0,39 ± 0,19) x10-3 

mm2/s nos mapas de difusão 600 e 1000. A análise  através do teste ANOVA e teste 

de Tukey não permitiu  a diferenciação entre  EA e AMD a partir dos valores médios 

de ADC dos grupos I e II, apresentando p: 0,220 para os valores no mapa 600 e p: 

0,998 para os valores no mapa 1000. Comparando os valores médios de ADC na 

                                            
i Valores de ADC: (valor médio ± desvio padrão) x 10-3 
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região interforaminal (controle) e os valores médios de ADC nas áreas de EMS nas 

ASI, os valores médios de ADC dos grupos I e II foram  significativamente maiores 

que o valores da região de controle, todas as comparações apresentando p< 0,001. 

As médias, medianas, desvios-padrão e intervalo de confiança dos valores de ADC  

nas áreas de EMS e na região interforaminal do sacro estão demonstrados na tabela 

4. 

 
Tabela 4: Valores médios dos coeficientes aparentes de difusão nas áreas de 
EMS nos mapas de difusão 600 e 1000 

MAPA ADC 600 (Valor ADC x10-3 mm2/s) 

 MÉDIA DP MEDIANA IC 

GRUPO I 1,16 0,33 1,11 1,03 – 1,29 

GRUPO II 1,06 0,63 1,36 1,06 – 1,62 

CONTROLE 0,50 0,21 0,48 0,45 – 0,54 

MAPA ADC 1000 (Valor ADC x10-3 mm2/s) 

 MÉDIA  DP MEDIANA IC 

GRUPO I 1,03 0,34 0,93 0,90– 1,16 

GRUPO II 1,01 0,43 1,04 0,82– 1,21 

CONTROLE 0,38 0,19 0,35 0,34 – 0,43 
 

ADC: coeficiente aparente de difusão; IC: intervalo de confiança; DP: desvio padrão; grupo I: EA; 
grupo II: AMD; controle: valor de ADC aferido na região interforaminal. 

 

3.5 Avaliação do desempenho das diferentes  sequências na detecção de EMS 
nas ASI e da concordância interobservador   

A partir das notas atribuídas às lesões por cada um dos dois examinadores nas 

sequências  coronais STIR, T1 FS GD e DWI com b = 50 s/mm2, b = 600 s/mm2 e b = 

1000 s/mm2, obtivemos as médias, medianas, desvios-padrão e intervalos de 

confiança (Tabela 5).  
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Tabela 5: Média, mediana, desvio padrão e intervalo de confiança para as notas 
atribuídas às áreas  de EMS nas ASI pelos examinadores 1 e 2 nas diferentes 
sequências de RM. 
 

 EXAMINADOR STIR CONTRASTE DWI B50 DWI B600 DWI B1000 

MÉDIA 
1 3,1 2,2 2,9 1,9 1,2 

2 3,3 2,3 2,8 2,1 1,3 

MEDIANA 
1 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 

2 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 

DESVIO 
PADRÃO 

1 1,0 1,1 1,3 1,4 1,4 

2 0,9 1,1 1,6 1,6 1,4 

INTERVALO 
DE 

CONFIANÇA 

1 2,9 – 3,4 1,9 – 2,6 2,6 – 3,3 1,9 – 2,3 0,8 – 1,6 

2 3,0 – 3,5 2,0 – 2,4 2,4 – 3,3 1,6 – 2,5 0,9 – 1,6 

 
 
STIR: Short Tau Inversion Recovery; Contraste: sequência T1 FS GD; DWI B50: Diffusion Weighted 
Imaging adquirida com b=50 s/mm2; DWI B600: Diffusion Weighted Imaging adquirida com b=600 
s/mm2; DWI B1000: Diffusion Weighted Imaging adquirida com b=1000 s/mm2. A pontuação foi feita a 
partir de uma  escala de 1 a 5 para as sequências STIR, T1 FS GD e DWI, conforme descrito em  
Métodos. 
 
 

A média das notas atribuídas pelos dois examinadores não apresentaram 

diferenças estatísticas significativas de acordo com o teste de Wilcoxon. Houve 

correlação intraclasse muito boa na avaliação das sequências STIR e T1 FS GD e 

quase perfeita nas avaliação da sequência DWI em todos os valores b (Tabela 6), 

demonstrando que o  sistema de avaliação utilizado neste estudo é confiável e 

apropriado. 

 
Tabela 6: Concordância entre as notas  atribuídas pelos examinadores 1 e 2 para 
cada sequência de RM 

 STIR CONTRASTE DWI B50 DWI B600 DWI B1000 
TESTE DE 

WILCOXON p= 0,491 p= 0,590 p= 0,243 p= 0,061 p= 0,059 

CORRELAÇÃO 
INTRACLASSE 

0,791 
(p < 0,001) 

0,713 
(p < 0,001) 

0,876 
(p < 0,001) 

0,880 
(p < 0,001) 

0,907 
(p < 0,001) 

 
STIR: Short Tau Inversion Recovery; DWI B50: Diffusion Weighted Imaging adquirida com b=50 s/mm2; 
DWI B600: Diffusion Weighted Imaging adquirida com b=600 s/mm2; DWI B1000: Diffusion Weighted 
Imaging adquirida com b=1000 s/mm2;  Contraste: sequência T1 FS GD 
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A sequência STIR foi estabelecida como nosso padrão de referência para 

avaliar o desempenho diagnóstico de EMS nas ASIs entre a sequência DWI (com 

valores de b=50 s/mm2, b=600 s/mm2 e  b=1000 s/mm2) e a sequência T1 FS GD. 

Esta avaliação foi realizada através do método GLM, aplicando-se o examinador como 

cofator. Este método permitiu a utilização das notas atribuídas por cada examinador, 

considerando-se as 49 lesões em que houve a concordância entre ambos 

examinadores na identificação do EMS nas ASIs, o que resultou em uma amostra com 

98 aferições. As comparações por este método demonstraram que o valor médio das 

notas atribuídas à sequência STIR foi o maior, seguido em ordem decrescente pelos 

valores médios das notas atribuídas às sequências DWI com b=50 s/mm2, T1 FS GD, 

DWI com b=600 s/mm2 e  DWI com b=1000 s/mm2. (Tabela  5)  

As comparações entre os valores médios das notas atribuídas às sequências 

descritas acima apresentaram diferenças estatísticas significativas em quase todos os 

casos, exceto  entre as notas atribuídas à  sequência DWI  (b=600 s/mm2) e à T1 FS 

GD (p=0,059) . A comparação entre o valor médio das notas atribuídas à sequência 

STIR e à DWI com b=50 s/mm2 apresentou valor p=0,007; todas as demais  

comparações apresentaram p<0,001. (Tabela 7)  O cofator examinador não 

representou diferenças estatísticas significativas entre os notas atribuídas às lesões 

em todas as comparações (p> 0,05). Juntos, esses resultados sugerem que a 

sequência DWI com b = 50 s/mm2 tem desempenho melhor do que a sequência  T1 

FS GD para a detecção do EMS nas ASIs, e que a DWI com b=600 s/mm2 tem 

desempenho semelhante à sequência  T1 FS GD. 

Tabela 7: Valor p nas comparações das médias das notas atribuídas em cada 
sequência, utilizando o método Modelo linear Generalizado (GLM), com o 
examinador como cofator. 

 DWI B50 DWI B600 DWI B1000 CONTRASTE 

STIR 0,007 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

DWI B50   < 0,001 < 0,001 < 0,001 

DWI B600     < 0,001 0,059 

DWI B1000       < 0,001 
 
STIR: Short Tau Inversion recovery; DWI B50: Diffusion Weighted Imaging adquirida com b=50 
s/mm2; DWI B600: Diffusion Weighted Imaging adquirida com b=600 s/mm2; DWI B1000: Diffusion 
Weighted Imaging adquirida com b=1000 s/mm2; Contraste: sequência T1 FS GD 
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4 Discussão 

 

A diferenciação entre EA (especialmente em sua forma inicial) e AMD é um 

desafio constante para os reumatologistas. De acordo com os critérios  ASAS, uma 

RM positiva, isto é, exibindo EMS, é um critério de classificação maior para EA. No 

entanto, observamos uma frequência significativa de EMS nas ASIs em outras 

condições clínicas, em atletas (corredores)  e até mesmo em pacientes  saudáveis 

participantes de grupo controle de estudos realizados.(3, 24, 25)  Alguns estudos(26) 

demonstraram a presença de EMS em RM das ASIs, variando  aproximadamente 

entre 30% a  40% dos  pacientes com lombalgia mecânica ou pacientes 

assintomáticos pertencentes a grupo controle dos  estudos. Ademais, o estudo 

realizado por Arnbak et al. demonstrou que até 42% dos pacientes que preencheram 

os critérios ASAS para EA apresentava EMS de baixo grau nas ASIs.(11)  Portanto, a 

mera presença de EMS nas ASIs pode não ser um indicador confiável para o 

diagnóstico de EA. Neste estudo, investigamos parâmetros específicos de imagens 

de RM das ASIs na tentativa de determinar melhores preditores para diferenciar EA  e 

AMD, não considerando apenas a presença de EMS  nas ASIs. 

 

4.1 O índice SPARCC 

 

O índice SPARCC, criado para quantificar a intensidade do processo 

inflamatório observado na RM das ASIs em pacientes com EA, utilizando a sequência 

coronal oblíqua STIR. Este índice quantitativo possibilita uma melhor avaliação 

comparativa da progressão da doença, assim como a avaliação de resposta ao 

tratamento, apresentando boa reprodutibilidade intraobservador e interobservador.(12) 

Além disso, notou-se também uma relação entre a intensidade do processo 

inflamatório e a progressão para a forma radiográfica da EA, ou seja, pacientes com 

maiores valores de índice SPARCC teriam mais chance de evolução para a forma 

radiográfica da EA.(2) 

Neste estudo, o valor médio do índice SPARCC foi maior para os pacientes  do 

grupo I (EA) em comparação ao valor médio dos pacientes do grupo II (AMD). Os 
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valores de índice SPARCC ≥ 8,5 apresentaram valor preditivo para EA. Esses 

resultados são consistentes com recentes publicações, como o estudo de Winter et 

al.(24), que demonstrou que valores de índice SPARCC ≥ 5,0 estavam relacionados a 

EA e raramente eram encontrados em indivíduos saudáveis, em pacientes com 

lombalgia crônica não inflamatória ou em corredores.  A atualização ASAS 2016 sobre 

os achados de RM em EA sugere que áreas de EMS de baixa intensidade (alto sinal 

na sequência STIR), ou com pequena extensão, podem  corresponder a EMS 

determinado por outras etiologias, sendo recomendado o seguimento evolutivo 

desses pacientes, ao invés do início de tratamento determinado por um diagnóstico 

possivelmente equivocado.(8) O alto custo do tratamento com medicamentos 

biológicos e seus efeitos colaterais são fatores que têm repercussão para os pacientes 

e nos custos do sistema de saúde, sendo importante a  definição  de novos parâmetros 

que aprimorem a acurácia diagnóstica de EA.  Portanto, o índice SPARCC poderia ser 

um desses parâmetros; sugerimos, para que se efetive essa a comprovação, estudos 

controlados e randomizados, com populações maiores. 

 

4.2 A localização topográfica das lesões 

Foi observado o predomínio de lesões inflamatórias na superfície ilíaca. Este  

achado concorda com estudos prévios,(5, 27) que descrevem o acometimento inicial da 

superfície articular ilíaca nas ASIs. Além disso, a classificação das lesões ilíacas e 

sacrais em terços médios ou inferiores identificou um predomínio de áreas de EMS 

relacionadas a EA no terço superior da superfície ilíaca como um valor preditivo 

adicional para EA versus AMD. Este achado concorda com  o estudo realizado  por  

Aivazoglou et al., que demonstrou o predomínio do EMS no terço superior das ASIs.(28) 

As lesões localizadas  na superfície articular sacral não demonstraram valor preditivo 

para EA ou AMD. 

A distribuição topográfica das lesões na EA parece apresentar algumas 

peculiaridades, talvez determinadas pelo processo fisiopatológico e provavelmente 

relacionada às diferenças morfológicas nas superfícies articulares das ASIs. Estudos 

recentes demonstraram a presença de estruturas ligamentares inseridas  nas regiões 

periféricas da fibrocartilagem nas superfícies diartrodiais, exceto no terço inferior da 

superfície ilíaca. Estas estruturas poderiam ser sítios de entesite, processo que 

caracteriza as espondiloartropatias. Sabe-se, também, que o revestimento condral na 
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superfície ilíaca tem uma menor espessura quando comparado ao revestimento 

condral na superfície sacral. A espessura da cartilagem  na superfície articular ilíaca 

varia de 0,2 a 1,2 mm e a espessura da cartilagem na superfície articular sacral varia 

de 0,5 a 2,1 mm. (29) Esta diferença de espessura das cartilagens talvez seja a razão 

do predomínio das lesões da EA na superfície ilíaca.(5) 

As alterações degenerativas nas ASIs, as anomalias de transição lombossacra 

e o aumento da carga axial ou de força de cisalhamento, que ocorrem por  atividade 

física excessiva, podem ser causas de EMS nas ASIs. Quando presente nas AMD, o 

EMS geralmente apresenta pequena extensão, caracterizado em apenas uma ou 

duas imagens subsequentes na RM e frequentemente localizado na região 

anteroinferior ou anterossuperior das ASIs. (2, 13) 

Não encontramos consenso sobre a distribuição topográfica das lesões 

degenerativas  nas ASIs.  Resnick et al.(16) descreveram o predomínio de formações 

osteofitárias nas regiões anterossuperior e anteroinferior em radiografias das ASIs, e 

Shibata et al. observaram uma maior incidência de esclerose subcondral em terços 

superiores e médios em tomografias computadorizadas das ASIs em  pacientes com 

alterações degenerativas. (13, 14) 

A divergência dos achados na literatura sobre a distribuição topográfica das 

lesões nas AMD talvez se deva à diversidade dos fatores etiológicos. Porém, futuros 

trabalhos na área poderão considerar o estudo do equilíbrio sagital destes pacientes, 

para melhor compreensão das forças mecânicas que atuam nas ASIs e as 

decorrentes alterações. 

 

4.3  DWI e valores de ADC 

A DWI é uma sequência funcional que não requer o uso de ACPIV, permitindo 

a avaliação  da microperfusão vascular e a capacidade de difusão das moléculas de 

água no interstício. Inicialmente utilizada para avaliação das doenças isquêmicas e 

tumorais do SNC,  atualmente tem sido empregada, no sistema musculoesquelético, 

para diferenciação entre fraturas patológicas e fraturas por insuficiência, assim como 

para o acompanhamento de resposta a tratamentos de lesões tumorais e doenças 

inflamatórias.(30, 31) A difusão é determinada pelo movimento Browniano aleatório das 

moléculas movidas pela energia térmica. Quando acontece num meio perfeito, a 
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difusão é homogênea, aleatória e isotrópica, ou seja, com a mesma probabilidade de 

movimento das moléculas de água em todas as direções. No corpo humano, a água 

é dividida em compartimentos intracelular e extracelular. As moléculas de água no 

ambiente extracelular experimentam uma difusão relativamente livre, enquanto as 

moléculas intracelulares mostram uma certa restrição, variando nos diferentes tecidos 

do corpo, de acordo com a sua arquitetura celular. As mudanças na proporção relativa 

da distribuição de água entre esses compartimentos durante os processos patológicos 

determinam as alterações nas propriedades de difusão nos tecidos acometidos.  

As imagens DWI são obtidas aplicando dois gradientes de sensibilização de 

difusão simétricos em relação ao pulso de reorientação de 180°. As moléculas que 

são estáticas adquirem informação de fase do primeiro gradiente de sensibilização e 

serão completamente reorientadas pelo segundo gradiente de sensibilização de 

difusão. Diferentemente, as moléculas de água que estão em movimento não serão 

completamente reorientadas pelo segundo gradiente, resultando em perda do sinal. 

O grau de mobilidade da água revelou-se proporcional à perda de sinal, ou seja, 

quanto maior a mobilidade da água, maior a perda de sinal.  A força, a duração e o 

intervalo entre os dois gradientes de difusão e, portanto, o grau de ponderação da 

difusão, são determinados por um parâmetro escolhido pelo operador, o valor b, valor 

que é expresso em s/mm2.(32)  Esse valor é proporcional ao quadrado da amplitude e 

duração do gradiente aplicado. A difusão é avaliada qualitativamente nas imagens de 

rastreamento e quantitativamente pelo ADC. O tecido com restrição à difusão 

apresenta alto sinal nas imagens DWI e hipossinal no mapa ADC e o tecido, quando 

apresenta facilitação da difusão, exibe hipossinal nas imagens DWI e hipersinal no 

mapa ADC. 

A composição da medula óssea pode conter 20% a 70% de gordura, com 

baixos coeficientes de difusão, resultando em baixos valores de ADC. Estes valores 

baixos são devidos à lenta difusão das moléculas de água circundadas pelas 

moléculas de gordura da medula amarela. A variação de valores de ADC da medula 

óssea em diferentes estudos foi atribuída às diferentes técnicas de imagem, ao uso 

de diferentes valores b e pela variação de idade dos pacientes. A idade é um fator 

importante, pois o envelhecimento afeta a composição da medula óssea, com o 

aumento  do componente adiposo e as alterações osteoporóticas, determinando  uma 

diminuição dos seus valores de ADC.(33) 
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Gaspersic et al. (34) demonstraram que as áreas de EMS apresentavam 

hipersinal na sequência DWI e valor de ADC médio = 1,30×10-3 mm2/s. Esse valor era  

maior que o valor de ADC médio na medula óssea sem alteração de sinal ADC = 0,15 

× 10-3 mm2/s, utilizando valores de b de 0 e 400 s/mm2. Bozgeyik et al. (20)  observaram 

valores de ADC na medula óssea de pacientes com EA variando entre 0,73 × 10-3 

mm2/s a 1,13 × 10-3 mm2/s, no mapa de difusão utilizando  b = 0 e 600 s/mm2  e  entre 

0,60 × 10-3 mm2/s a 0,96 × 10-3 mm2/s no mapa de difusão utilizando b = 0, 600 e 1000 

s/mm2. Gezmis et al. (35) descreveram um valor médio de ADC = 0,48 ×10-3 mm2/s na 

medula óssea nas ASIs em  pacientes com EA em fase inicial  e 0,23×10-3 mm2/s na 

medula óssea em pacientes do grupo controle, utilizando valores de b de 0, 400 e 800 

s/mm2.  

Como foi demonstrado neste estudo, as áreas de EMS nas ASI dos pacientes 

do grupo I e II, caracterizadas por hipersinal na sequência STIR, apresentavam 

hipersinal na DWI, mais intenso com b=50 s/mm2, e com perda gradativa do sinal nos 

valores b=600 s/mm2 e b=1000 s/mm2, subsequentemente. O hipersinal caracterizado 

na DWI e os valores de ADC aumentados  nos mapas de difusão refletem o aumento 

de água no espaço extra-celular, aumento ocorrido devido à infiltração celular e 

consequente edema vasogênico, determinado pelo processo inflamatório. Não houve 

correspondência entre a alteração de sinal observada na DWI e facilitação ou restrição 

da difusão nos mapas ADC. O hipersinal observado na sequência DWI nas áreas de 

EMS nas ASI foi provavelmente determinado pelo efeito T2 shine through e pelo efeito 

perfusional, e não por alterações próprias da difusão da água nos tecidos. (Figuras 11 

e 12) 
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Figura 11 

 

 

Paciente do sexo masculino, 40 anos,  com diagnóstico de EA.  A (STIR) e B, C e D (sequência DWI 
com valores de b de 50, 600 e 1000 respectivamente) evidenciando: áreas de hipersinal 
correspondentes às áreas de EMS na superfície ilíaca da ASI direita (setas). E e F: Mapas ADC 600 e 
1000 respectivamente, demonstrando os valores de ADC na área demarcada pelo ROI. 
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Figura 12 

 

 

 

Paciente do sexo feminino, 55 anos,  com diagnóstico de AMD. A (STIR) e B, C e D (sequência DWI 
com valores de b de 50, 600 e 1000 respectivamente) evidenciando: área de hipersinal correspondente 
a edema subcondral por sobrecarga mecânica no terço superior da  superfície sacral da ASI direita 
(seta). E e F: Mapas ADC 600 e 1000 respectivamente, demonstrando os valores de ADC na área 
demarcada pelo ROI.  
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Os valores médios de ADC encontrados nas áreas de EMS, nos grupos I e II,  

são maiores que os valores médios de ADC nas regiões interforaminais do sacro 

utilizadas como controle. Entretanto, não foi observada diferença estatística 

significativa entre os valores médios de ADC do grupo I e II, o que não permitiu a 

diferenciação entre EA e AMD nas ASIs, segundo esses valores.  Quando 

comparamos nossos resultados aos valores descritos na literatura, verificamos que os 

valores de ADC nas áreas de EMS nas ASIs foram próximos dos encontrados em 

outros trabalhos. Observamos discordância do valor médio de ADC nas áreas de EMS 

no  grupo II no trabalho de Bozgeyik et al. É possível que esta discordância tenha 

ocorrido por diferenças metodológicas e pelos diferentes valores de b utilizados.(20) 

Foram encontrados poucos relatos de correlação histopatológica em áreas de 

EMS nas ASIs na EA. Não encontramos, na literatura, menções à correlação 

histológica nas AMD. Comparando os achados da EA com alterações histológicas 

descritas em áreas de EMS em pacientes  com artrose avançada (submetidos a 

artroplastia) e biópsias  realizadas em lesões de Modic tipo I, as alterações descritas 

não parecem ser suficientes para alterar a distribuição de água no espaço extracelular  

nos dois processos, permitindo a sua diferenciação através dos valores de ADC. (35-38) 

 

4.4  Avaliação do desempenho das diferentes sequências de RM na detecção do 
EMS nas ASIs 

Esta análise visa  comprovar a eficácia da DWI como alternativa à sequência  

T1 FS GD para detecção de EMS nas ASIs, com o objetivo de eliminar a necessidade 

do uso de ACPIV, nos casos em que a sequência STIR não seja suficiente para o 

diagnóstico.  

De acordo com nosso estudo, observamos que a sequência DWI apresentou 

melhor desempenho comparada à sequência T1 FS GD.  (Figura 13) O valor médio 

das notas atribuídas à sequência DWI com b= 50 s/mm2 foi maior que o valor médio 

das notas atribuído à  sequência  T1 FS GD. Quando  comparamos os valores médios 

das notas atribuídas às sequências  STIR e DWI com b= 50 s/mm2, temos valor 

p=0.007 e, quando comparamos os valores médios das sequências STIR e T1 FS GD, 

temos p<0,001. Além disso, a comparação entre as notas das sequências  DWI com 

b= 600 s/mm2 e T1 FS GD não apresentaram diferenças estatísticas significativas 
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(p=0.059). Esses achados fornecem suporte para nossa hipótese, de que a DWI 

oferece melhor desempenho para detecção de EMS nas ASIs comparada a sequência  

T1 FS GD, sem a utilização de ACPIV e seus potenciais efeitos adversos. 

Figura 13 

 

 
Paciente do sexo feminino, 40 anos,  com diagnóstico de EA. Imagens de ressonância magnética no 
plano coronal oblíquo demostrando edema medular subcondral na ASI esquerda. A) STIR; B) DWI b = 
50s/mm2 C) T1FSGD. O edema medular subcondral foi identificado por hipersinal em STIR e DWI (A 
& B) e área de realce em T1FSGD (C). Seta vazada: superfície sacral da ASI; Seta cheia: superfície 
ilíaca da ASI. 
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Foi observado que as áreas de EMS apresentaram hipersinal na DWI em todos 

os valores de b (50 s/mm2, 600 s/mm2 e 1000 s/mm2), indicando um aumento na 

concentração de água no espaço extracelular. A maior intensidade de sinal  das lesões 

foi observada utilizando a  DWI com b = 50 s/mm2, talvez devido ao fenômeno T2 

shine through, que ocorre na DWI quando utiliza-se valores de b <100 s/mm2. O 

fenômeno T2 shine-through refere-se ao hipersinal nas imagens DWI que não é 

devido a uma restrição da difusão, mas sim a um  alto sinal T2 que “brilha através” da 

imagem DWI. Este fenômeno ocorre devido ao longo tempo de decaimento T2 de um 

tecido. 

O objetivo desta avaliação seria  minimizar ou eliminar o uso ACPIV nas RM 

das ASIs. O uso de ACPIV, além de adicionar tempo e custo ao exame, pode causar 

efeitos adversos nos pacientes. 

O gadolínio (Gd) é um metal pesado com propriedades paramagnéticas. A 

forma de íon livre Gd+3 é altamente tóxica, porque compete com Ca+2 nos canais de 

cálcio de muitos sistemas biológicos. Deste modo, o Gd+3 deve ser sempre utilizado  

ligado a um agente quelante, para conferir estabilidade molecular. A estabilidade 

molecular do quelante com o Gd+3 depende da estrutura molecular deste agente 

(linear ou macrocíclico) e das características eletrofísicas deste agente (iônico ou não 

iônico). As moléculas de ACPIVs macrocíclicas são mais estáveis que as moléculas 

com quelantes lineares e os ACPIVs iônicos são mais estáveis que os não-iônicos.(23) 

Quanto maior a estabilidade molecular, menor o risco de liberação de Gd+3 e menor a 

chance de reações adversas acontecerem. Outro fator importante a ser considerado, 

é o tempo que o Gd permanece no corpo e sua via de excreção. Quanto maior o tempo 

de permanência de Gd na circulação sanguínea, maior a probabilidade de ocorrência 

de transmetalaçãoii, ou seja, liberação de Gd+3 de seu agente quelante, na formação 

de compostos moleculares com íons de fosfato e na deposição em tecidos.(39) 

Entre os possíveis efeitos adversos crônicos, a FSN é um dos mais graves. As 

manifestações mais comuns são cutâneas, envolvendo predominantemente os 

membros inferiores, embora também possa haver graus variáveis de 

comprometimento do tronco. Todos os pacientes que desenvolveram FSN tinham 

                                            
ii Traduzido do inglês transmetallation. Fonte: CNS Drugs. 2018 Mar; 32(3):229-240. 
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insuficiência renal, com taxas de filtração glomerular estimadas abaixo de 60 

ml/min/1,73 m2. Os achados histopatológicos associados à FSN são a presença de 

fibrócitos na derme, depósitos de mucina e sinais de metaplasia óssea.(18) A presença 

de Gd foi detectada em quase todas as  biópsias de pele realizadas nos pacientes 

que desenvolveram FSN.(39)  As formas mais graves de FSN podem progredir para 

fibrose de múltiplos órgãos, envolvendo a musculatura esquelética, fígado, pulmões e 

coração, sendo fatal em muitos casos. 

A incidência de FSN é maior com o ACPIV linear do que com o ACPIV 

macrocíclico. Na maioria dos casos, as alterações foram detectadas antes de seis 

meses, e quase todos os casos tiveram início em até dois anos após a administração 

do ACPIV, embora muito raramente possam ocorrer mais tarde.(25) A maioria dos 

casos registrados ocorreram  após a administração de gadodiamida (70%), um agente 

linear não iônico, gadopentetato de dimeglumina (25%), um agente linear iônico, e 

gadoversetamida (4,8%), um agente iônico linear. Houve também casos relacionados 

a outros ACPIVs, incluindo um caso relacionado a gadoterade, um agente iônico 

macrocíclico, 2 casos relacionados a gadoteridol, um agente macrocíclico não iônico, 

e 2 casos relacionados a gadobutrol, um agente macrocíclico não-iônico. 

Recentemente, Martin et al.  não observaram nenhum caso de FNS em um estudo 

com 3813 pacientes que realizaram ressonância magnética utilizando o gadobenato 

de dimeglumina, todos pacientes com taxa de filtração glomerular abaixo de 30 

ml/min/1,73 m2.(40) 

Outro possível  efeito adverso crônico do ACPIV é o depósito de Gd em certos 

tecidos, especialmente no SNC. Vários estudos recentes demonstraram a deposição 

de Gd no SNC, nos núcleos dentados e no globo pálido, mesmo em pacientes sem a 

quebra da barreira hematoencefálica e com a função renal preservada.(41, 42) A 

deposição de Gd  foi confirmada em estudos com correlação anatomopatológica, 

detectando a presença de depósitos de GD no espaço intersticial e nas paredes 

endoteliais em pacientes com história prévia de uso de ACPIV nestas regiões do 

SNC.(43) A composição molecular desses depósitos  não é conhecida; porém, acredita-

se que o Gd não esteja em sua forma iônica livre, uma vez que não foram detectados 

danos teciduais adjacentes às áreas de depósito. 

As consequências que os depósitos de Gd poderão acarretar ainda são 

desconhecidas. Observa-se que essa deposição ocorre de maneira inversamente 
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proporcional à estabilidade molecular conferida pelo agente quelante. Sabe-se que os 

depósitos ocorrem após a administração de ACPIV lineares. O risco de deposição de 

Gd no SNC associado à administração de ACPIV macrocíclico ainda é um assunto 

controverso. Poucos estudos até o momento  foram realizados em pacientes que 

receberam apenas ACPIV macrocíclico, sem utilização prévia de ACPIV(s) e os 

resultados que existem são conflitantes.(44) Stojanov et al. concluíram que ocorre um 

aumento do sinal no núcleo denteado e globo pálido na sequência T1, após o uso de 

gadobutrol (um ACPIV macrocíclico), em oposição ao estudo de Radbrunch et al., no 

qual não foi observado aumento de sinal no núcleo denteado e no globo pálido após 

administrações de gadobutrol.(45, 46) 

Estudos anteriores que avaliaram  a performance da DWI para detecção de 

EMS nas ASI não questionaram especificamente se a DWI poderia substituir o T1 FS 

GD para suplementar a sequência STIR. Sanal et al., avaliando pacientes com 

espondilite anquilosante de longa duração, observaram que as sequências DWI e T1 

FS GD não exibiam valores significativamente diferentes.(22) No entanto, nesse 

estudo, utilizou-se  uma análise quantitativa da relação contraste/ruído e não uma 

análise pela graduação da  intensidade de sinal ou de realce. Ao avaliar  pacientes 

com EA em fase inicial, Boy et al. concluíram  que a adição de DWI ao protocolo não 

melhorou o desempenho diagnóstico, porém não realizaram a comparação entre o 

desempenho diagnóstico das sequências de DWI e T1 FS GD.(47) Já Beltran et al. 

avaliaram o uso da DWI em conjunto com a sequência STIR e relataram que o DWI 

não melhorou a precisão, a sensibilidade ou a confiabilidade diagnóstica, mas 

melhorou a especificidade e a concordância entre os observadores.(48) 

 

4.5  Limitações do estudo 

Algumas limitações deste estudo devem ser levadas em consideração. Em 

primeiro lugar, vale ressaltar que se trata de um estudo  retrospectivo, baseado em 

um pequeno número de pacientes e com o mesmo número de pacientes nos dois 

grupos. Sabemos que a incidência de AMD é muito maior do que a de EA e a 

coincidência no número de pacientes possivelmente ocorreu por um viés de seleção, 

pois os pacientes foram encaminhados por reumatologistas. Outro aspecto a ser 

considerado seria o valor etário médio dos pacientes do grupo II (52,3 ± 14,9 anos), 

uma vez que a faixa etária superior, neste grupo, poderia significar uma maior 
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incidência de alterações degenerativas associadas.  

A ausência de relação entre os valores do índice SPARCC e  testes clínicos, 

como BASDAI, ASDAS-CRP e ASDAS-ESR, também poderia ser questionada. 

Entretanto, não era o objetivo deste estudo e, além disso, não há evidências de tal 

relação em estudos anteriores.(23, 49) 

Uma outra limitação a ser considerada é a realização dos exames de RM em  

aparelhos diferentes, o que poderia acarretar variações nos valores de ADC. 

Entretanto, nossos achados foram consistentes com os achados de Gaspersic et al. 

e Bozgeyik et al., indicando um aumento nos valores de ADC nas áreas de EMS nas 

ASIs. Também devemos considerar  a não avaliação do desempenho combinado de 

sequências STIR e DWI com STIR e T1 FS GD, uma vez que a DWI não é utilizada 

de forma isolada na prática clínica, mas de forma complementar, adicionando 

informações funcionais às sequências convencionais. (20) 

A ausência de correlação anatomopatológica das áreas de edema subcondral 

nos pacientes com EA e AMD nas ASIs também poderia ser considerada uma 

limitação do estudo, isso se deveu a questões éticas e também por se tratar de um 

estudo retrospectivo. 
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5 Conclusões 

 

O valor do índice SPARCC pode ser utilizado como um parâmetro para a 

diferenciação entre AMD e EA nas ASI, com valores ≥ 8,5 indicando EA e valores < 

8,5 indicando AMD. Os valores preditivos calculados para este valor de corte foram 

79,4% acurácia, 64,7% sensibilidade, 94,1% especificidade, 91,7% valor preditivo 

positivo e 72,7% valor preditivo negativo. 

Houve um predomínio de lesões da EA na superfície ilíaca da ASI e um 

predomínio de áreas de EMS relacionados a EA no terço superior da superfície ilíaca.  

Os valores médios de ADC encontrados nas áreas de EMS nas ASIs nos 

grupos I e II são maiores que o valor médio de ADC nas regiões interforaminais do 

sacro que foram utilizadas como controle. Entretanto, estes valores não permitiram a 

diferenciação entre EA e AMD.   

A sequência DWI com b = 50 s/mm2 superou a sequência T1 FS GD para a 

detecção de EMS nas ASIs e, a DWI com b = 600 s/mm2, apresentou resultados 

semelhantes à sequência T1 FS GD.  
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6 Anexos 
 
 
6.1 Anatomia da articulação sacroilíaca 

 

A articulação sacroilíaca (ASI) é uma anfiartrose, com estrutura bastante 

complexa, que executa movimentos restritos de rotação e de translação,  

apresentando mudanças fisiológicas no decorrer do envelhecimento. Ela pode ser 

bem diferenciada em duas porções, uma cartilaginosa diartrodial na região 

anteroinferior e outra fibrosa sindesmoidal na região posterossuperior.(5) 

 

Figura 14 

 

Superfícies articulares na porção diartrodial da ASI. A superfície ilíaca apresenta forma em “C” e a 
superfície sacral forma em  “L” (linha branca). A setas indicam a posição da concavidade sacral e a 
tuberosidade ilíaca posterior. Fonte: J Anat. 2012 Dec; 221(6): 537–567. (52) 
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As superfícies articulares na porção diartrodial apresentam forma “auricular”, 

como demonstrado  na figura 14. A superfície sacral e os terços superior e médio da 

superfície ilíaca apresentam características semelhantes a uma sínfise, ou seja, 

revestimento por cartilagem hialina, firmemente aderido à superfície óssea por tecido 

fibroso. Entretanto, o terço inferior da superfície ilíaca exibe revestimento por células 

sinoviais, característica de uma articulação sinovial. O espessura da cartilagem na 

superfície sacral é maior comparada à cartilagem da superfície ilíaca, como 

demonstrado na figura 15.(29, 50, 51)  A porção posterossuperior da ASI é uma 

sindesmose, ou seja, estruturas ósseas unidas por ligamentos. Os ligamentos dorsais 

podem ser divididos em uma camada superficial (ligamento sacroilíaco dorsal) e uma 

camada profunda (ligamento sacroilíaco interósseo).(52) 

 

Figura 15 

 

 
 

Corte histológico da articulação sacroilíaca demonstra os revestimentos condrais na superfície ilíaca 
(cabeça de seta simples) e na superfície sacral (cabeça de seta dupla), bem como  o ligamento 
sacroilíaco anterior (setas). Fonte: Fortschr Röntgenstr 2014; 186: 230–237.(50) 
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6.2 Artigo publicado na revista Radiol Bras. 2017; 50(4):  258–262. 
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6.3 Parecer consubstanciado do CEP 
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6.4 Artigos enviados para publicação 
 
 

Este estudo produziu três artigos. O primeiro, já publicado, é 

Espondiloartropatias: critérios de ressonância magnética na detecção de sacroileíte 

(Anexo 6.2). O segundo, DWI at Sacroiliac Joint: an Alternative Way to Recognize 

Subchondral Bone Marrow Edema, encontra-se em revisão, de acordo com as 

recomendações do Journal of Magnetic Resonance Imaging (JMRI), revista Qualis A2. 

O terceiro, Can SPARCC Index Score and Topography of Sacroiliac Joint Lesions Be 

Used to Differentiate Axial Spondyloarthritis from Mechanical Sacroiliac Joint Disease? 

já foi enviado e aguarda resposta do American Journal of Roentgenology (AJR), 

revista Qualis B1. 
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Abstract 
 
 

Objective: To evaluate SPARCC index score, Apparent Diffusion Coefficient (ADC) 

values  and topography of Sacroiliac Joint (SIJ) lesions for ability to distinguish Axial 

Spondyloarthritis (AS) from Mechanical Sacroiliac Joint Disease (MSIJD). To compare 

the performance of detection of BME in Short Tau Inversion Recovery (STIR), Diffusion 

Weighted Imaging (DWI) and postcontrast T1 Fat-Saturated (T1FSGD) sequences. 

Method: SIJ MRI scans of 34 patients with subchondral BME conducted from 2012 to 

2016 were analyzed retrospectively. Seventeen had been diagnosed with AS (Group 

I) and 17 with MSIJD (Group II). Two radiologists evaluated the presence and 

topographic distribution of the BME lesions in SIJ, calculated the SPARCC index score, 

the ADC values of the BME lesions and of the bone marrow of the  interforaminal sacral 

region. They also assigned scores from 1 to 5 to the BME lesions by evaluating the 

signal or enhancement in the  sequences described above. 

Results: SPARCC index cutoff value of ≥8.5 offered the best accuracy for 

differentiation between AS and MSIJD, with scores ≥8.5 indicating AS and scores <8.5 

indicating MSIJD. Predictive values were: 79.4% accuracy, 64.7% sensitivity, 94.1% 

specificity, 91.7% positive predictive value and 72.7% negative predictive value. In AS, 

the frequency of inflammatory lesions was significantly higher on the iliac surfaces 

compared to the sacral surface (p=0.015). Among the AS  iliac lesions, a significantly 

higher proportion was observed in the upper ilium third as compared to middle and 

lower thirds (p=0.040). Mean ADC values in the BME lesions were 1.16x10-3mm2/s and 

1.03x10-3mm2/s in patients with AS and 1.06x10-3mm2/s and 1.03x10-3mm2/s in 

patients with MSIJD; on diffusion maps, 600 and 1000 respectively. The mean values 

of ADC of the bone marrow of the  interforaminal sacral region were 0.50x10-3mm2/s 

and 0.39x10-3mm2/s, on each map. The mean value of the scores attributed by the 

examiners to the BME areas did not show significant differences in the Wilcoxon test. 

The intraclass correlation coefficients were high (0.791, 0.876, 0.880, 0.907 and 0.713 

for STIR, DWI b=50s/mm2, DWI b=600s/mm2, DWI b=1000s/mm2 and postcontrast T1 

FAT-SAT, respectively).  The mean value of the scores attributed to the STIR 

sequence was the highest, followed by the decreasing order of DWI with b=50s/mm2, 

T1FSGD, DWI with b =600s/mm2 and DWI with b=1000s/mm2. The mean scores of 



 
 

 

the different sequences showed statistically significant differences, except between the 

DWI b=600s/mm2 and T1FSGD (p=0.059). The comparison between the mean scores 

attributed to the STIR sequence and the DWI sequence with b=50s/mm2 showed 

p=0.007; all other comparisons presented p<0.001. 

Conclusions: The SPARCC index can be used for the differentiation between EA and 

MSIJD. There was also a predominance of EA lesions on the iliac surface, more 

frequently on its upper third. Mean values of ADCs found in the areas of BME were 

greater than the mean values of the bone marrow of the  interforaminal sacral region. 

However, these values did not allow the differentiation between EA and MSIJD. DWI 

presented better performance for detecting subchondral BME, as compared to 

T1FSGD. 
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