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Resumo 

 

Objetivos: Verificar a reprodutibilidade do exame de ressonância magnética na 

aferição do comprimento do colo por meio da análise da variabilidade intra e 

interobservadores na segunda metade da gestação e comparar a ultrassonografia 

transvaginal e a ressonância magnética na aferição do comprimento cervical. 

Método: Estudo transversal observacional que incluiu 42 mulheres com idade 

gestacional entre 20 e 39 semanas submetidas inicialmente a ultrassonografia 

transvaginal por único observador para aferir o comprimento cervical. A seguir a 

ecografia, as pacientes foram submetidas à ressonância magnética e as medidas 

aferidas por observadores independentes de forma duplo-cega para análise das 

variabilidades intra e interobservadores. Resultados: Observou-se distribuição 

das medidas do colo uterino, aferidas por meio dos diferentes métodos segundo 

modelo de distribuição Gaussiano (teste de Komolgorov-Smirnov Z). Observou-se 

boa correlação (coeficiente de correlação intraclasse) para as medidas realizadas 

por ressonância magnética por único examinador 0,995 (IC 95%: 0,991 a 0,997; 

p<0,001) e por dois diferentes examinadores 0,990 (IC 95%: 0,995; p< 0,001). No 

cálculo do teste t pareado não houve diferença significativa entre as médias das 

medidas da cérvice para a análise da variabilidade intra e interobservadores 

(p= 0,200 e p= 0,257; respectivamente) confirmados pelo teste de Bland-Altman  

(-1,07% e 0,74%; respectivamente) que evidenciou pequena diferença média 

percentual. Não foi observada variação significativa entre as medidas realizadas 

pela USTV e RM no teste t pareado (p= 0,191) e no teste de Bland-Altman  

(-0,17%). Conclusões: Os resultados indicam boa reprodutibilidade do exame de 

RM na aferição do comprimento cervical e ausência de diferença significativa 

entre USTV e RM na estimativa da biometria cervical.  

 

Palavras Chaves: Colo de útero; Gravidez; Imagem por Ressonância magnética; 

Ultrassonografia transvaginal. 
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O parto pré-termo (PPT) constitui atualmente um dos principais 

problemas de saúde no período perinatal e o mais importante fator relacionado à 

mortalidade neonatal, frequentemente associado a sequelas a curto, médio e 

longo prazos1,2. 

A etiologia do trabalho de PPT é considerada multifatorial e 

normalmente não pode ser definida1. A prevalência da prematuridade não se 

reduziu ao longo do tempo, portanto, a detecção dos fatores de risco e 

transformações cervicais precoces na gestação relacionadas ao parto pré-termo 

espontâneo (PPTE) constituem importante área de investigação na Obstetrícia 

moderna1,3,4. 

Ao longo das três últimas décadas a ultrassonografia (US) tem sido 

utilizada amplamente em Obstetrícia, incluindo a avaliação do colo uterino3,5,6. 

As aplicações da US, notadamente a ultrassonografia transvaginal (USTV) na 

gravidez incluem a investigação de lesões cervicais como pólipos e miomas, 

inserção baixa de placenta e vasa prévia7. Entretanto, a mais importante 

indicação consiste na avaliação do risco de PPTE6,8,9. 

Numerosos autores demonstraram correlação entre as medidas 

cervicais com risco de PPTE, sendo a medida do comprimento cervical a 

variável mais utilizada e de maior reprodutibilidade6. A maioria destas 

publicações apresenta um consenso: quanto menor o comprimento do colo, 

maior o risco para PPTE (Figura 1)2,8-17. 
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Figura 1 – Exame ultrassonográfico do colo uterino em corte longitudinal. Os orifícios 
cervicais interno e externo estão indicados pelas setas e o comprimento cervical é 
determinado pela distância retilínea entre os orifícios. 
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A fim de conhecer o comportamento da cérvice no transcorrer da 
gravidez, e pesquisar intercorrências clínicas relacionadas a alterações da 
biometria, bem como possíveis modificações na composição do estroma 
cervical18-20, alguns pesquisadores utilizaram a ressonância magnética (RM) em 
mulheres durante o período gestacional, no estudo do colo uterino (Figura 2)21-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2 – Imagem de Ressonância Magnética, sequência Turbo Spin Echo com eco 
planar, ponderação em T2 revela o colo uterino em corte sagital na gestação. 

 
Coube a McCarthy et al o estudo pioneiro da pelve feminina por RM 

com identificação do orifício interno do colo e mensuração do comprimento 
cervical21. Entretanto, não foram identificadas na literatura médica, publicações 
que tenham realizado estudo biométrico comparativo do colo uterino entre os 
dois métodos, USTV e RM ou o estudo de reprodutibilidade das medidas do colo 
realizadas por ressonância durante a gravidez. Teoricamente, o comprimento do 
colo deveria ser semelhante quando estimado por qualquer método, contudo 
não há referências se a utilização do exame ultrassonográfico via transvaginal, 
com o posicionamento do transdutor próximo ao colo poderia modificar a 
mensuração do mesmo frente aos resultados obtidos pela RM.  
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Grande número de publicações evidenciam o valor preditivo da USTV 

na aferição do comprimento do colo, no rastreamento do PPTE8,13,16,28-30. 

Contudo, a RM constitui o único exame que atualmente possibilita a avaliação 

do nível de hidratação tecidual, por meio da análise da intensidade de sinal do 

estroma cervical, com possíveis e importantes aplicações clínicas futuras23,25,31. 

De forma inédita na literatura médica, foram avaliados, neste estudo, 

aspectos biométricos do colo uterino por meio da RM na segunda metade da 

gestação para análise da reprodutibilidade deste exame na aferição das 

medidas do colo, comparando-as às encontradas na USTV, visando a 

possibilidade de utilizar a RM no estudo da cérvice durante a gravidez.  

 

1.1 Fundamentos 

 

1.1.1 Ultrassonografia 

O exame ultrassonográfico foi introduzido na área médica no início 

dos anos 40. A técnica inicialmente empregada realizava o estudo no modo 

unidirecional (modo A), com imagem estática e sem escalas de cinzas32.  

Em 1952 foi desenvolvido o modo bidimensional, também 

denominado modo B que produz imagens em tempo real com escala de cinzas, 

o que transformou a US em exame dinâmico, revolucionando a área de 

diagnóstico em Imagenologia32. 

No final da década de 1950, Donald et al descreveram pela primeira 

vez, a aparência de um feto normal no terceiro trimestre, além de identificarem a 

gestação complicada por polidramnia e a ocorrência de gravidez gemelar32. 

Desde então a avaliação do bem-estar materno fetal por US tem sido utilizada 

com grande frequência, confirmando os benefícios clínicos atribuídos ao método33. 

O princípio físico básico do exame de US consiste na transformação 

de pulsos elétricos em ondas ultrassônicas e, após a reflexão nos tecidos, na 

transformação das mesmas em pulsos elétricos. O estímulo elétrico sobre 
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cristais piezoelétricos presentes na extremidade do transdutor produz a emissão 

de feixe ultrassônico. Este feixe ao incidir sobre os órgãos provoca reflexões, 

com intensidades diferentes de acordo com a impedância acústica de cada 

tecido, o que denominamos ecos. Os ecos retornam ao transdutor e incidem 

sobre os cristais deformando-os, e são então transformados em impulsos 

elétricos e enviados ao computador central, onde são processados. A seguir, 

são encaminhados ao monitor, na forma de pontos luminosos para formar a 

imagem ecográfica34,35. 

Diferentes autores têm relatado que não há na literatura, descrição de 

efeitos biológicos deletérios em pacientes e seus fetos, provocados pelo uso 

rotineiro do método36. O aumento da temperatura e a ocorrência de cavitação 

são os principais efeitos nocivos relacionados ao exame37-39. Entretanto, a 

maioria dos experimentos foi realizada in vitro, sendo improvável que ocorram 

na espécie humana com a utilização da US diagnóstica36,40. 

 

1.1.2 Ressonância Magnética 

O fenômeno da RM, caracterizado pela mudança da polarização dos 

prótons de hidrogênio quando submetidos a um campo magnético, foi descrito em 

1946 por dois grupos de pesquisadores americanos41,42. Anos mais tarde, em 

1973, Lauterbur foi o primeiro pesquisador a produzir imagens utilizando a técnica 

de ressonância, sendo possível a identificação e caracterização dos tecidos43. 

Nos anos seguintes grupos liderados por Mansfield e Hinshaw de Nottigham na 

Inglaterra, assim como outros grupos de pesquisadores da Escócia e Suíça 

desenvolveram técnicas alternativas para gerar imagens capazes de proporcionar 

estudos in vivo das reações celulares e diagnóstico médico44. 

Em 1977, Damadian aprimorou a técnica empregada e realizou pela 

primeira vez, o rastreamento do corpo inteiro por meio da RM45. A partir de 

então físicos, químicos e bioquímicos vêm utilizando-o sistematicamente no 

estudo das conformações de estruturas moleculares. 

Durante os primeiros anos foram observadas importantes limitações 

técnicas do método, como o longo tempo para aquisição das imagens44.  
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Na década de 1980, o rápido avanço tecnológico propiciou o 

aperfeiçoamento da metodologia empregada na realização dos exames, e a 

melhoria da qualidade da imagem, expandindo sua aplicabilidade clínica para 

muitas áreas da medicina44,46. 

Em 1983, pesquisadores da Universidade de Aberdeen utilizaram pela 

primeira vez a RM em mulheres durante o período gestacional para avaliar a 

morfologia do útero, feto, placenta e crescimento fetal47. Desde então, a 

biosegurança, e principalmente a excelente capacidade de definição dos tecidos 

por RM, transformaram esse método de diagnóstico por imagem em exame de 

excelência na avaliação da anatomia de seres humanos, incluindo a morfologia 

fetal21,48-50. 

A RM utiliza sequências de pulsos de radiofrequências, na presença 

de um campo magnético intenso e homogêneo, cuidadosamente controlado, 

para produzir imagens seccionais do corpo humano em qualquer plano51. A 

realização da RM requer um amplo campo magnético (0.2 a 3.0 Teslas - 

aparelhos comerciais), 2.500 a 25.000 vezes superior ao do planeta Terra, que 

magnetiza os prótons de hidrogênio com produção de um vetor de 

magnetização. A leitura do sinal de RM é obtida com uma bobina receptora que 

é colocada na área do corpo a ser estudado46. 

A produção das imagens depende do comportamento dos núcleos de 

hidrogênio (prótons), os quais apresentam grande sensibilidade ao fenômeno de 

ressonância, dentro do campo magnético. Os prótons têm magnetização própria 

e possuem um momento angular intrínseco chamado de “spin” e um momento 

magnético associado chamado de movimento de precessão, produzido pelo 

campo magnético. Quando um corpo é colocado dentro de um campo magnético 

estático, os prótons são alinhados em direção ao eixo desse campo (vetor). 

Após a aplicação de um pulso de radiofrequência, o que altera o campo de 

magnetização dos prótons e modifica a posição do vetor, eles entram em 

ressonância. Esta modificação gera radiofrequência, conhecida como frequência 

de Larmor, a qual pode variar proporcionalmente com a força do campo 

magnético. A aplicação da frequência de Larmor ortogonal em um campo 
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estático altera o ângulo de rotação do processo de magnetização. Mediante 

ajuste da duração e intensidade da frequência de pulso, pode-se obter rotação 

em qualquer ângulo desejado46. 

Após a aplicação da frequência de pulso, as partículas magnetizadas 

retornam ou “relaxam” para o alinhamento original, o que gera um sinal elétrico 

captado pelo computador para formação das imagens. O tempo de relaxação é 

sinalizado por duas constantes, T1 e T2. O tempo de relaxação T1 é definido 

pela perda de energia dos prótons em seu ambiente e o tempo de decaimento 

T2, pela troca de energia entre os prótons. O emprego de variadas sequências 

de pulsos de radiofrequência gera a imagem da RM que depende da densidade 

do próton dos tecidos, T1 e T2. Os valores de T1 e T2 dependem do tipo de 

tecido analisado: são curtos em tecido com alto teor de gordura (T1 e T2 curtos 

– entre 150 a 200 msec) e amplos em tecidos com alto teor de líquido (T1 e T2 

longos - entre 2000 e 2500 msec), sendo que T2 é sempre menor que T1 entre 5 

e 10 vezes46.  

O contraste das imagens no exame de RM é diretamente relacionado 

com as diferenças entre T1 e T2 teciduais. Na ocorrência de lesões, há 

alterações bioquímicas no tecido examinado e consequentemente modificação 

do tempo de T1 e T2 a nível tecidual44,46.  

As diferenças histológicas entre os tecidos definem o sinal de 

intensidade nos exames de RM, sendo que a qualidade da imagem é 

dependente das características biofísicas dos tecidos (parâmetros intrínsecos – 

T1, T2 e densidade de próton), força do campo magnético e técnica empregada 

na realização do procedimento (parâmetros extrínsecos – manipulados no 

console do aparelho)52-54. As diferenças de sinal na RM e a qualidade das 

imagens aumentam quanto maior for a intensidade do campo magnético53,55. A 

alteração de parâmetros técnicos (extrínsecos) como tipos de sequências de 

pulso e espessura de cortes, podem modificar o resultado final do exame por 

alterar a qualidade da imagem44,54. 

No que se refere à biosegurança do método, vários autores relataram 

que a RM constitui exame não invasivo, seguro durante o período gestacional em 
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relação a risco de malformação fetal, dada pela ausência de radiação ionizante. 

No entanto, o exame deve ser evitado durante o primeiro trimestre da gravidez, 

período de embriogênese fetal, pela carência de resultados publicados, que 

comprovem a biosegurança da RM nesta fase da gestação25,44,56-61. Em relação 

ao uso de contraste endovenoso (gadolinium), este é contra-indicado durante a 

gravidez, salvo em situações de extrema necessidade, visto que o mesmo 

atravessa a barreira placentária com efeitos nocivos ao feto56,58,62. 
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1.2 Objetivos 

 

• Verificar a reprodutibilidade do exame de ressonância magnética na 

aferição do comprimento do colo, por meio da análise da variabilidade 

intra e interobservadores, na segunda metade da gestação.  

 

• Comparar a ultrassonografia transvaginal e a ressonância magnética 

na aferição do comprimento cervical na segunda metade da gestação. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
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2.1 Ultrassonografia do colo uterino durante a gestação 

 

Desde o final dos anos 1980, a USTV é utilizada no exame do colo 

uterino na procura de marcadores de risco para o PPTE, sendo a via vaginal 

comprovadamente superior à via abdominal e ao toque digital para tal 

finalidade6,10,16,63,64. De acordo com alguns pesquisadores, a USTV é qualificada 

como método objetivo, não invasivo, que possibilita acurado exame biométrico e 

morfológico do colo, notadamente no segundo trimestre da gestação, 

incrementando o rastreamento do PPTE65-68. 

Dentre os parâmetros ultrassonográficos do colo uterino, avaliados na 

estimativa de risco do parto pré-termo, o comprimento cervical é a variável mais 

estudada, demonstrando reduzida variabilidade intra e interobservadores 

(<10%)16,68. 

Os estudos publicados não são unânimes sobre a idade de gestação 

ideal para a realização da ultrassonografia transvaginal no exame do colo, bem 

como sobre o limite do comprimento da cérvice aquém do qual a paciente deva 

ser classificada como de alto risco para PPTE8,69,70. Diversos autores têm 

demonstrado limite inferior da normalidade do comprimento cervical, valores que 

variam de 15 a 35 mm8,12,71, e idade gestacional preconizada para a realização 

dos exames entre 18 a 24 semanas16,30,68,72,73. 

Um importante estudo prospectivo multicêntrico americano, que 

incluiu 5.446 gestantes de baixo risco para PPTE, com idade gestacional entre 

24 e 28 semanas, evidenciou relação inversa entre a medida do comprimento da 

cérvice e o risco de PPT. As grávidas, com medida do colo uterino inferior ao 

percentil 25 (30 mm), apresentavam risco consideravelmente maior de PPTE, 

quando comparadas às gestantes acima do percentil 75 (40 mm). Apesar disso, 

foi enfatizado o baixo valor preditivo positivo (VPP) do método na gestação de 

baixo risco8. 

Outros pesquisadores que estudaram grávidas de baixo risco de PPTE, 

com medida do comprimento da cérvice inferior a 25 mm entre 22 e 24 semanas, 
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relataram que o exame do colo para rastreamento de parto prematuro antes de 35 

semanas, apresenta sensibilidade entre 30-40%, especificidade de 90,7% e VPP 

de 20%. Nas pacientes de alto risco, avaliadas entre 16 e 24 semanas, os índices 

de sensibilidade e VPP aumentam para 70% e 55% respectivamente16. 

Resultados diferentes foram publicados por Guzman et al, em 2001, 

ao examinarem grávidas de alto risco para PPTE. Os autores evidenciaram 

sensibilidade do método em torno de 71%, especificidade de 70%, VPP de 24% 

e valor preditivo negativo (VPN) de 95%15.  

Os índices de sensibilidade e VPP da USTV na avaliação cervical 

para rastreamento de PPTE dependem do perfil da população estudada, ou 

seja, gestantes de alto risco para parto prematuro, tais como as que possuem 

antecedentes obstétricos de prematuridade, apresentam as maiores taxas de 

sensibilidade e VPP quando comparadas às mulheres de baixo risco8,15,74-77. 

Ressalte-se ainda que o alto VPN do exame foi encontrado em ambos os grupos 

de gestantes por vários autores8,12,16,76. 

Diante dos baixos índices de sensibilidade e de VPP da USTV no 

rastreamento do PPTE em gestação de baixo risco, o American College of 

Obstetricians and Gynecologists Practice Bulletin estabeleceu que a pesquisa 

sobre o risco de parto prematuro com base no encurtamento cervical avaliado 

por US deve ser utilizada rotineiramente apenas em gestantes de alto risco, 

conduta esta compartilhada por outros autores76,78,79. Este posicionamento 

todavia, não é compartilhado pelo grupo do King’s College que preconiza o 

rastreamento rotineiro do risco de PPTE por meio da medida do comprimento 

cervical por USTV em todas as gestantes, por ocasião do exame morfológico do 

segundo trimestre80. 

No que tange à idade gestacional para aferição do comprimento do 

colo uterino, a maioria dos trabalhos publicados prioriza o período entre 18 e 24 

semanas de gestação, como o mais propício para a realização do rastreamento 

do parto pré-termo6,8,16,68,72,73. 
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Berghella et al e Carvalho et al relataram que o esvaecimento cervical 

preditivo do parto prematuro, ocorre após 14 semanas de prenhez, mesmo nas 

grávidas classificadas como de alto risco para PPTE. A incidência de gestantes 

com medida do colo <25 mm antes de 14 semanas foi de 5%, demonstrando 

sensibilidade de 14% e especificidade de 97%. A idade de gestação ideal na 

detecção do encurtamento cervical foi descrita como de 18,7 ± 2,9 semanas30,81. 

Com o intuito de testar os diferentes modos do exame 

ultrassonográfico na análise da biometria e morfologia cervicais, alguns 

pesquisadores compararam o exame ecográfico modo bidimensional (2D) e 

tridimensional (3D) no estudo da cérvice82-86. Em 2006, Brandão et al 

demonstraram em seus resultados, que não há diferença estatística relevante 

(p=0,234) entre as medidas aferidas no plano sagital nos distintos métodos. No 

entanto, relataram significativa diferença (p=0,001) entre as medições obtidas no 

plano sagital e coronal no modo 3D, sendo o comprimento cervical maior no 

corte coronal (41,3 ± 0,97 mm) que no sagital (39,4 ± 0,88 mm). Diante destes 

resultados, os pesquisadores concluíram que a tecnologia 3D abre perspectiva 

de acréscimo na acuração do US cervical, uma vez que a possibilidade de 

análise multiplanar (Figura 3) favorecida pelo método, facilita a aferição da 

biometria e compreensão da morfologia cervical85,86. 
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Figura 3 – Imagem do colo uterino em exposição multiplanar, obtida por meio da 
ultrassonografia 3D. 
 

 

2.2 Ressonância magnética do colo uterino durante a gestação 

 

A literatura mundial evidencia numerosos artigos referindo o emprego 

do exame de RM no diagnóstico de muitas patologias obstétricas87-91. 

Entretanto, na revisão da literatura, foi observado pequeno número de artigos 

relacionados especificamente aos objetivos do presente estudo. 

Em 2001, Rae et al analisaram por meio da RM modificações físico-

químicas do colo uterino em resposta ao uso de prostaglandina no início da 

gestação. Os autores avaliaram variáveis físicas: a medida do comprimento 

cervical, diâmetro transverso da cérvice e diâmetro do orifício interno do colo 

(OIC). As medidas do sinal de intensidade do estroma cervical, parte interna e 

externa, caracterizaram as variáveis químicas. Houve importante redução do 

comprimento cervical, aumento do diâmetro transverso do colo e dilatação do 
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OIC (p= 0,012, p= 0,001 e p= 0,008, respectivamente), detectados pelo exame 

de RM após administração da prostaglandina. No entanto, a análise da variação 

do sinal de intensidade revelou diferença significativa (p= 0,01) apenas na 

região interna do estroma cervical25. 

O avanço tecnológico dos aparelhos de RM possibilitou a aquisição 

de imagens em menor tempo e tornou possível a pesquisa minuciosa do tecido 

cervical, particularmente o estudo da cérvice para rastreamento do PPTE, uma 

vez que as modificações químicas que ocorrem no estroma cervical podem ser 

detectadas por meio do referido exame 25. 

Um grupo de pesquisadores da universidade de Hong Kong realizou 

um estudo observacional em 91 mulheres, entre 35 e 40 semanas de gestação, 

fora de trabalho de parto. Os autores avaliaram a cérvice uterina por meio da 

RM e sua correlação com a idade gestacional e com o intervalo até o parto. 

Esses estudiosos analisaram a medida do comprimento cervical, o diâmetro dos 

orifícios interno e externo, o ângulo cervical (angulação da cérvice com o eixo 

crânio caudal), bem como o sinal de intensidade do estroma cervical e sua 

análise quantitativa determinada pelo cálculo do índice de relaxamento 

(diferença entre o sinal de intensidade do tecido cervical e sinal de intensidade 

no interior da bexiga). O comprimento médio do colo uterino foi de 3,43 cm 

(dp=0,92) e os diâmetros médios dos orifícios, interno e externo, foram de 1,40 

cm (dp=0,54) e 1,03cm (dp=0,40), respectivamente. Vale ressaltar que o 

diâmetro do OIC foi definido pela distância entre as bordas internas da zona de 

baixo sinal de intensidade do estroma cervical23.  

O cálculo do coeficiente de variabilidade interobservadores demonstrou 

boa correlação na avaliação da intensidade de sinal do estroma cervical (r= 0,86) 

e da dilatação do orifício interno do colo (r= 0,82). Na análise do diâmetro do 

orifício externo e comprimento cervical, a variabilidade interobservador 

apresentou pequena correlação (r=0,41 e r=0,52, respectivamente). As únicas 

variáveis que apresentaram correlação relevante com a idade gestacional, foram 

o sinal de intensidade do tecido cervical e o índice de relaxamento (p= 0,035 e  

p= 0,031, respectivamente). O índice de relaxamento aumenta com o progredir da 
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gravidez (análise de regressão linear). A medida do diâmetro do orifício externo 

do colo e o sinal de intensidade do estroma cervical têm correlação significante 

com o tempo de intervalo do parto (p< 0,01 e p= 0,019, respectivamente). As 

gestantes que tiveram aumento do sinal de intensidade tecidual apresentaram 

tempo menor de intervalo até o parto23. 

As modificações bioquímicas que ocorrem na cérvice no final da 

gestação, tais como o aumento de hidratação do tecido cervical, bem como da 

concentração de ácido hialurônico e a diminuição da quantidade de colágeno, 

são provavelmente as responsáveis pelo aumento do tempo de relaxação T2, e 

consequentemente do sinal de intensidade do estroma cervical. Segundo Chan 

et al, o termo “índice de relaxamento” engloba as modificações do tempo de 

relaxação T2, juntamente com o amolecimento cervical proveniente do aumento 

da hidratação tecidual no final da gravidez23.  

Em estudo que envolveu 21 gestantes a termo, Sabir et al verificaram 

a relação entre a intensidade de sinal do estroma cervical, avaliado por RM, com 

a via de parturição. Os pesquisadores realizaram o exame da cérvice antes da 

indução do parto por ocitocina. Os autores demonstraram que o grupo de 11 

mulheres que evoluiu para parto vaginal apresentava apagamento do colo 

uterino no exame de ressonância, sinalizado pelo aumento do sinal de 

intensidade do tecido glandular cervical, com alargamento da área e perda de 

distinção entre as camadas teciduais da cérvice, além do encurtamento do 

comprimento cervical. Comparando as gestantes que tiveram parto vaginal com 

aquelas de parto cesáreo, o cálculo quantitativo do sinal de intensidade tecidual 

em diferentes áreas da cérvice, evidenciou correlação pouco significante 

(p=0,56) com o tipo de parto. Somente o sinal do lábio posterior do colo teve 

diferença estatística entre os grupos. No entanto a análise qualitativa do sinal de 

intensidade do tecido cervical (avaliação visual), teve forte correlação com a via 

de parturição (p= 0,00022), apresentando sensibilidade de 84,7%, especificidade 

de 100%, VPP de 100% e VPN de 80%24. 
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Atualmente a RM é considerada método de escolha na avaliação das 

transformações biofísicas da cérvice. A RM do colo uterino promove imagens 

que apresentam alto contraste de diferenciação tecidual, além de favorecer a 

análise da anatomia cervical. O fenômeno de dilatação cervical é precedido pelo 

apagamento do colo uterino, caracterizado pelo encurtamento e modificação do 

sinal de intensidade dos tecidos cervicais na RM. Tais transformações são 

provenientes da alteração da quantidade do colágeno tecidual, o que modifica o 

sinal de intensidade do estroma cervical. A RM do colo uterino é método não 

invasivo e que pode auxiliar o obstetra na decisão por indução ou não do parto. 

A presença de apagamento cervical, detectado pelo exame de ressonância, foi 

considerado o parâmetro de maior valor na predição da via de parto (VPP e VPN 

de 100%), visto que a hiperintensidade do sinal do estroma cervical constitui 

bom indicador de parto vaginal24. 

Em 2005, House et al, aferiram as dimensões do canal cervical, 

estroma e angulação entre canal cervical e segmento uterino por meio da RM, 

além de analisarem possíveis modificações do sinal de intensidade do estroma 

cervical, relacionadas ao aumento da idade gestacional e com a existência de  

parto vaginal anterior. Em 53 pacientes, estudadas entre 17 e 36 semanas de 

gestação, esses referidos pesquisadores detectaram comprimento médio do 

colo uterino de 35,8 ± 8,6mm, aumento de 31% no tamanho da área do canal e 

do estroma cervical, e aumento de 10% no sinal de intensidade do estroma da 

cérvice, com o aumento da idade gestacional. Não foi evidenciada associação 

entre as medidas do colo uterino e modificações do sinal de intensidade do 

tecido cervical, com a ocorrência de parto vaginal anterior. Os autores 

concluíram que as modificações biométricas da cérvice e o aumento do sinal de 

intensidade estromal, detectados com o desenvolvimento da idade gestacional, 

estão relacionados às alterações fisiológicas do colo uterino, como o incremento 

da hidratação tecidual que ocorre com o evoluir da gestação26. 

Pates et al, em 2007 relataram interessantes resultados sobre a 

aplicação da RM na avaliação do conteúdo de água no estroma cervical. Em seu 

primeiro trabalho, o grupo de pesquisadores demonstrou a eficácia da RM em 
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determinar o apagamento do colo mediante análise da hidratação tecidual e 

resultado de parto. Foram analisadas 93 mulheres com 41 semanas de gestação 

e selecionadas duas áreas de interesse no estroma cervical, lábio anterior e 

posterior do colo, para cálculo do tempo de relaxamento T2 que avalia a 

hidratação tecidual. Segundo estes pesquisadores o tempo de relaxamento T2 

não apresenta correlação com nenhum dos parâmetros analisados no índice de 

Bishop (coeficiente de correlação de Spearman), logo, a hidratação cervical 

(quantificada pela medida do tempo de relaxamento T2) não teve correlação 

com indicadores clínicos de apagamento do colo e ou resultados obstétricos. Os 

autores demonstraram ainda a boa correlação existente entre as medidas do 

tempo de relaxamento T2 no lábio anterior e posterior do colo (p< 0,001), e 

embora não exista diferença estatística entre o tempo de relaxamento T2 e 

resultados de parto, as gestantes que evoluíram para o parto normal 

apresentaram maior hidratação cervical92.  

Em outro artigo, o mesmo grupo descreveu as modificações 

quantitativas dos sinais de intensidade de oito diferentes regiões da cérvice 

durante a gravidez. Foram realizados exames seriados (3/4 semanas) no total 

de 27 exames, em oito mulheres de etnia africana, no período entre 13 e 36 

semanas de gestação, com história de PPT anterior a 34 semanas. A idade 

gestacional média no parto foi de 36,7 ± 1 semana. De acordo com estes 

pesquisadores, os sinais de intensidade do orifício externo e da camada externa 

do estroma foram maiores que do orifício interno e da porção interna estromal 

(p= 0,035 e p= 0,002, respectivamente). Ao longo da gestação, a diferença entre 

os sinais de intensidade das porções externa e interna do estroma diminuiu, à 

custa da diminuição do sinal de intensidade da camada externa (p= 0,03). Os 

sinais de intensidade das camadas interna e externa estromal diminuíram mais 

do que aumentaram, com o evoluir da gestação. Diante destes resultados, os 

autores chegaram a supor que o mecanismo de apagamento do colo uterino de 

mulheres com risco de PPT, talvez seja diferente das gestantes de baixo risco, 

fato este que poderá ser comprovado por pesquisas futuras93. 
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Resultados preliminares relacionados aos objetivos deste trabalho 

foram publicados em 2008 por Brandão et al. Os autores avaliaram 20 gestantes 

com idade gestacional média de 24,6 ± 3,3 semanas e relataram comprimento 

médio do colo uterino de 31,35 mm (dp=6,63) na USTV e 33,71mm (dp=5,91) na 

RM. Na análise da variabilidade interobservadores, tais estudiosos evidenciaram 

excelente reprodutibilidade da RM na aferição do comprimento cervical (α = 0,96). 

Contudo, não detectaram diferença significante entre os métodos (p= 0,068), o 

que confirma a boa correlação (r= 0,62) detectada na análise do coeficiente de 

correlação de Pearson, entre as medidas aferidas por meio da USTV e RM94. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PACIENTES E MÉTODO 
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3.1 Pacientes 

 

Este estudo foi realizado de forma transversal e observacional. Os 

exames de USTV e RM do colo uterino foram efetuados no Centro de 

Diagnóstico por Imagem em Vitória/ES, o qual atende pacientes encaminhadas 

pelos serviços públicos e clínicas privadas.  

As pacientes foram selecionadas e informadas pela médica 

pesquisadora, da realização deste trabalho por ocasião da US obstétrica de 

primeiro trimestre. A metodologia e a importância dos exames foram explicadas 

de forma detalhada a todas as gestantes. As mulheres interessadas em 

participar da pesquisa, foram contatadas no segundo trimestre da gravidez e 

então reavaliadas para possível inclusão. 

Foram selecionadas 44 grávidas com feto único e vivo, com idade 

gestacional entre 20 e 39 semanas, datadas pela data da última menstruação e 

confirmadas por meio da US obstétrica do primeiro trimestre. 

Foram considerados critérios de exclusão as gestantes com feto 

morto; amniorrexe prematura; sangramento vaginal; inserção placentária sobre o 

orifício interno do colo; antecedentes de cirurgia cervical; malformação uterina e 

gestação múltipla.  

Anteriormente à execução dos exames, nova explanação foi realizada 

pela pesquisadora às gestantes. O termo de consentimento (Anexo I) foi lido e 

de acordo com a anuência da grávida, assinado pela mesma.  

Antes da realização da USTV do colo, a pesquisadora preencheu o 

protocolo de investigação (Anexo II) com informações como: nome, idade, cor da 

pele, endereço, telefone, estado civil e escolaridade. Na mesma ficha constavam 

dados dos antecedentes obstétricos (número de gestações, partos e abortos), 

cirurgia cervical prévia, tipos de parto, idades gestacionais e peso dos recém-

nascidos. 
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3.2 Método 

 

3.2.1 Sequência dos exames 

Os exames ultrassonográficos e a RM do colo, foram realizados no 

mesmo dia e local com intervalo de tempo entre os exames de no máximo 

quarenta minutos. A USTV do colo foi efetuada pela médica (autora deste 

estudo – examinador A) com título de habilitação em US e o exame de RM foi 

realizado por médico especialista em Diagnóstico por Imagem (examinador B). 

Todas as imagens de RM foram armazenadas no monitor, estação de trabalho 

do equipamento de RM, e posteriormente gravadas em compact disc. Os 

exames de USTV do colo também foram armazenados em compact disc. 

A aferição do comprimento da cérvice por USTV foi efetuada no 

momento da realização do exame por um único examinador (examinador A) e as 

medidas encontradas mantidas sob sigilo. As medidas do comprimento do colo 

por meio da RM foram estimadas por dois examinadores, o examinador A e 

outro distinto examinador (examinador B). 

O examinador A aferiu a medida do comprimento cervical por meio da 

RM em duas diferentes ocasiões. A primeira com intervalo de sete dias e a 

segunda com intervalo de trinta dias da realização dos exames para verificar a 

variabilidade intraobservador do método na aferição do comprimento do colo. 

O examinador B aferiu as medidas do comprimento cervical por meio 

da RM no momento da realização do exame. A variabilidade interobservadores 

do exame de RM foi testada mediante análise das medidas do comprimento 

cervical aferidas pelos dois observadores independentes, examinadores A e B, 

de forma duplo-cega (para o observador A foi considerada a média entre suas 

duas aferições). 

Para comparação dos distintos métodos entre si, foram analisadas as 

médias das medidas estimadas pelo observador A no exame de USTV e as 

médias das medidas do observador A e do observador B no exame de RM, sem 

conhecimento prévio dos valores obtidos pelos distintos observadores.  
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3.2.2 Ultrassonografia transvaginal 

A medida do comprimento do colo uterino foi aferida por USTV, após 

esvaziamento vesical, com a paciente em posição de litotomia com pernas 

flexionadas e posicionadas de forma simétrica. Utilizou-se o equipamento Logic 

5 (GE Medical Systems, Fairfield, WI, EUA) e o transdutor endocavitário 

multifrequencial 5.0 – 9.0 MHz.  

Previamente à introdução vaginal da sonda ultrassonográfica, a 

extremidade da mesma foi coberta com gel próprio para realização do exame, o 

qual possibilita transmissão dos feixes ultrassônicos, e a seguir recoberta com 

um preservativo e reaplicado o gel.  

O transdutor foi introduzido delicadamente na vagina em direção ao 

lábio anterior do colo e realizados movimentos de rotação sobre o eixo 

longitudinal da cérvice, a fim de obter visibilidade total do orifício interno, externo 

e do canal endocervical sem exercer compressão sobre o colo.  

Definiu-se canal endocervical como linha hiperecogênea, rodeado pela 

área das glândulas endocervicais, estendendo-se do orifício interno ao externo.  

A aferição do comprimento cervical (Figura 4) foi efetuada no corte 

sagital após ampliação da imagem, de forma a ocupar ao menos 75% da tela do 

monitor e, mediante locação de marcadores eletrônicos, foi determinada a 

distância entre o orifício cervical externo e o interno95.  
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Figura 4 – Imagem ultrassonográfica transvaginal que evidencia o colo uterino em corte 
longitudinal e a mensuração do comprimento. Notam-se os marcadores posicionados 
no orifício interno e no orifício externo. 

 

O tempo mínimo de exame foi de 5 minutos, permitindo identificação 

de transformações dinâmicas da cérvice, sendo efetuadas duas medições. A 

medida selecionada foi a de menor valor ao longo do período de observação. 

 

3.2.3 Ressonância magnética 

Imediatamente após a USTV, foi realizado o exame de RM, com a 

paciente em decúbito dorsal e locação de protetor acústico anteriormente ao 

início do exame. O aparelho de ressonância magnética utilizado foi 1.5 Tesla 

(Achieva equipamento: Philips Medical Systems, Best, The Netherlands). Todos 

os exames foram efetuados com o uso do “body sence” (bobina para recepção 

do sinal de ressonância com quatro canais). 

Na aquisição das imagens foram utilizadas sequências Turbo Spin 

Echo (TSE) com eco planar, ponderação em T2 com 3 mm de espessura de 
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corte, no plano sagital, com matriz de 512 x 256 e campo visual de 25 cm. As 

imagens obtidas foram armazenadas no monitor (estação de trabalho do 

equipamento de RM) para posterior aferição das medidas.  

A aferição do comprimento cervical foi efetuada com a imagem 

exposta na tela do monitor no corte sagital (Figura 5), mediante locação de 

marcadores eletrônicos, traçando-se uma reta contínua entre o orifício externo e 

o interno da cérvice, técnica semelhante à aplicada no exame de USTV23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Imagem de Ressonância Magnética, sequência TSE, ponderação em T2 revela 
o colo uterino em corte longitudinal. A linha que se estende do orifício interno do colo ao 
externo constitui a medida do comprimento cervical. 

 

3.2.4 Método estatístico 

Após a aquisição de todas as medidas, os dados foram transcritos 

para o programa estatístico SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Sciences 

Chicago, Il, USA) e Excel para Windows 2007 (Microsoft Corp., Redmond, WA, 

USA). O nível de significância adotado para todos os testes foi estabelecido em 

p-valor ≤ 0,05.  



27 
Pacientes e Método 

 
 

 

3.2.4.1 Tamanho amostral 

O cálculo do tamanho amostral dos objetivos descritos anteriormente 

foi realizado com o auxílio do programa Bioestat 4.0. 

Para estimar as diferenças entre as médias das medidas do 

comprimento cervical, aferido por USTV e RM nos planos sagital, foi utilizada a 

fórmula de tamanho de amostras para comparar médias de amostras pareadas. 

Utilizamos como média da diferença esperada a medida de 0,43 cm, desvio 

padrão de 0,93 cm, poder de teste de 80% e nível de significância de 5%. O 

tamanho mínimo da amostra para o teste bilateral foi de 39 pacientes.  

 

3.2.4.2 Testes de hipóteses utilizados 

O teste de Kolmogorov-Smirnov Z foi utilizado para determinar se as 

medidas do comprimento cervical, obtidas por meio da USTV e da RM pelos 

observadores A e B, assim como as diferenças intra e interobservadores no 

exame de RM seguem a distribuição Gaussiana (normal). 

Para testar as variabilidades intra e interobservadores para os 

exames de RM foram realizados o cálculo do coeficiente de correlação 

intraclasse, o teste t pareado e o teste de Bland-Altman. 

Para comparar o comprimento cervical obtido pelo método de USTV e 

RM no plano sagital foi aplicado o teste t pareado e o teste proposto por  

Bland-Altman. 

 

3.3 Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

 

O presente estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo, processo 

número 116206/2006 conforme Anexo III. 
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3.4 Conflitos de interesse 

 

Não existem conflitos de interesse com nenhuma empresa, marca ou 

produto citado neste trabalho. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 
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4.1 Características da amostra populacional 

 

Um total de 44 mulheres foram estudadas com idade gestacional 

entre 20 e 39 semanas. Duas pacientes foram excluídas, uma delas por 

apresentar inserção placentária que recobria o OIC visibilizada no momento da 

realização da USTV e outra por ser portadora de útero bicorno, portanto, para 

análise estatística final foram consideradas 42 mulheres. 

As gestantes examinadas apresentavam idade média de 27,29 ± 6,4 

anos, sendo a idade mínima de 16 anos e a máxima de 43 anos.  

A distribuição etária das pacientes é demonstrada na figura 6. 

 

Figura 6 – Distribuição das pacientes de acordo com a faixa etária. 

 

No que tange aos antecedentes obstétricos, 51,5% das mulheres 

eram nulíparas, 25,7% tinham um parto anterior, e 17,2% dois partos anteriores. 

O número de abortamentos variou entre zero e dois, prevalecendo um aborto em 

5,7% e dois em 2,8% das mulheres na amostra avaliada.  
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A idade gestacional média no momento da realização dos exames foi 

de 26,4 ± 4,3 semanas; sendo a mínima de 19,6 e máxima de 39 semanas 

(Figura 7). 

 

Figura 7 – Distribuição da idade gestacional no momento da realização dos exames. 

 

 

4.2 Análise descritiva da distribuição das medidas do comprimento cervical 

 

O comprimento médio do colo uterino aferido por USTV e RM foi de 

31 ± 7,8 mm e 34 ± 8,5 mm; o mínimo foi de 16 mm e 12 mm, e o máximo de 

50 mm e 58 mm, respectivamente. 

Os resultados obtidos na aplicação do teste de Kolmogorov-Smirnov Z 

demonstram que as medidas obtidas nos distintos métodos e as diferenças intra e 

interobservadores seguem o modelo de Gauss. A tabela 1 ilustra os resultados. 
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Tabela 1 – Resultados do teste de Komolgorov-Smirnov Z na avaliação do 

comprimento do colo por meio da USTV e RM 

 
RMA* RMB USTVA 

Diferença 
intraobservador 

Diferença 
interobservadores 

KS 0,418 0,541 0,623 0,564 1,175 

p-valor 0,995 0,931 0,833 0,908 0,127 

RMA* média das duas medidas obtidas por RM pelo observador A 
RMB medidas obtidas por RM pelo observador B 

 

 

Os histogramas a seguir ilustram as distribuições das medidas 

encontradas no teste de Komolgorov-Smirnov Z. 

 

 
Figura 8 – Distribuição das medidas do comprimento do colo obtidas no exame de RM 
(valor médio entre as medidas do observador A). 
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Figura 9 – Distribuição das diferenças entre as medidas realizadas pelo observador A do 
comprimento cervical obtidas no exame de RM. 
 

 

 
Figura 10 – Distribuição das medidas do comprimento do colo obtidas no exame de RM 
pelo examinador B. 
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Figura 11 – Distribuição das diferenças entre as medidas realizadas pelos observadores 
A e B do comprimento do colo obtidas no exame de RM. 
 

 

 

 
Figura 12 – Distribuição das medidas do comprimento do colo obtidas no exame de 
USTV pelo observador A. 
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4.3 Variabilidade intraobservador para os exames de ressonância magnética 

 

As medidas do comprimento cervical no exame de RM foram obtidas 

duas vezes pelo mesmo observador (examinador A) para testar a variabilidade 

intraobservador do método. 

O cálculo do coeficiente de correlação intraclasse foi de 0.995 (IC 95%: 

0,991 a 0,997; p<0,001) para as medidas obtidas pelo método de RM por um 

único observador. Isto indica concordância estatisticamente significativa entre as 

medidas obtidas, conforme evidencia a figura 13.  

 

 

 
Figura 13 – Diagrama de dispersão entre as medidas obtidas pelo observador A em dois 
momentos no exame RM. 
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O cálculo do teste t pareado não evidenciou diferença estatisticamente 

significante entre as médias das medidas realizadas pelo mesmo observador, 

cujos resultados estão na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Comparação das medidas do comprimento cervical aferidas por RM 

por único observador em dois momentos 

Diferença  IC 95% 
teste t p-valor 

Média dp  Inferior Superior

-0,1976 0,9838  -0,5042 0,1089 -1,302 0,200 

teste t pareado (p< 0,05) dp= desvio padrão 

 

A aplicação do teste de Bland-Altman evidenciou que a 

diferença média percentual entre as duas medições obtidas pelo mesmo 

observador na RM foi de -1,07%, sendo os intervalos de confiança de -8,45%     

(IC 95%: -9,46 a -7,45) e 6,32% (IC 95%: 5,31 a 7,33) respectivamente. A figura 

14 apresenta o diagrama de dispersão dos resultados.  

 

‐8

‐6

‐4

‐2

0

2

4

6

8

10

0 10 20 30 40 50 60 70

Média de RMA1 e RMA2

(R
M

A
1 
‐ R

M
A

2)

 
Figura 14 – Gráfico de Bland-Altman demonstrativo da distribuição das medidas do 
comprimento cervical obtidas por único observador por meio da RM. 
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4.4 Variabilidade interobservadores para os exames de ressonância magnética 

 

O cálculo do coeficiente de correlação intraclasse foi de 0,990 (IC 95%: 

0,982 a 0,995; p<0,001) para as medidas resultantes da RM realizada pelos dois 

observadores distintos. O que indica significante concordância entre as medidas 

obtidas, conforme demonstra a figura 15.  

 

 

 
Figura 15 – Diagrama de dispersão entre as medidas obtidas pelo observador A e B no 
exame de RM. A1- primeira medida do comprimento do colo obtida por RM realizada pelo 
observador A. A2- segunda medida do comprimento do colo obtida por RM realizada pelo 
observador A. 
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O cálculo do teste t pareado não evidenciou diferença estaticamente 

significante entre as médias das medidas realizadas pelos dois observadores 

(p = 0.257), conforme a tabela 3.  

 

Tabela 3 – Comparação das medidas do comprimento cervical, aferidas por 

meio da RM entre os dois observadores 

Diferença  IC 95% 
teste t p-valor 

Média dp  Inferior Superior 

0,2559 1,4445  -0,1941 0,7060 1,148 0,257 

teste t pareado, p< 0,05; dp= desvio padrão 

 

O cálculo do teste de Bland-Altman evidenciou que a diferença média 

percentual obtida pelos dois observadores (A e B) foi de 0,74%, enquanto os 

intervalos de confiança foram de -4,9% (IC 95%: -5,66 a -4,13) e 6,37% (IC 95%: 

5,60 a 7,14) (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 – Gráfico de Bland-Altman demonstrativo da distribuição das medidas do 
comprimento cervical obtidas por dois observadores independentes por meio da RM. 
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4.5 Diferenças entre as medidas do comprimento cervical aferidas por 
ultrassonografia e ressonância magnética 

 
Para averiguar as diferenças entre as médias das medidas do 

comprimento cervical aferidas por USTV e RM foi calculado o teste t pareado, 

cujo resultado afirma não existir diferença estatisticamente significativa entre os 

dois exames (t = 1,329;  p = 0,191). O valor considerado na RM foi a média 

obtida entre os dois examinadores A e B (Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Comparação das médias das medidas do comprimento cervical 

aferidas por USTV e RM 

Diferença  IC 95% 
teste t p-valor 

Média dp  Inferior Superior 

1,05119 5,12446  -,54570 2,64808 1,329 0,191 

teste t pareado, p< 0,05; dp = desvio padrão 

 

O gráfico Box-plot (Figura 17) ilustra as distribuições das medidas 

obtidas pelos dois métodos. 

 

 
Figura 17 – Gráfico demonstrativo das distribuições das medidas do comprimento 
cervical aferidas por USTV e RM (quartis). 
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O teste de Bland-Altman foi calculado para averiguar as diferenças 

médias percentuais entre as medidas do comprimento cervical aferidas por 

USTV e RM. Os resultados indicaram que as diferenças entre as medições 

obtidas por meio da RM e da USTV foram de -0,17%, e os intervalos de 

confiança foram de -35,7% (IC 95%: -40,54 a -30,85) e 35,36% (IC 95%: 30,51 a 

40,20), respectivamente (Figura 18).  

 

‐20

‐15

‐10

‐5

0

5

10

0 10 20 30 40 50 60 70

Média de RM e USTV

(R
M
‐U

ST
V

)

 
Figura 18 – Diagrama de dispersão que mostra as diferenças entre a média das medidas 
do comprimento cervical obtidas por USTV e RM. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 
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O advento da ultrassonografia nos anos 60 é a responsável pelo 

desenvolvimento de uma nova era na Obstetrícia moderna. No entanto, o exame 

de Ressonância Magnética, introduzido na última década tem atingido grande 

êxito nas áreas de Ginecologia e Obstetrícia, com destaque especial no 

diagnóstico pré-natal. 

Na literatura médica, há poucos trabalhos que relatam o emprego da 

RM no estudo da cérvice, durante a gestação23-26,92-94. É importante ressaltar 

que esta pesquisa é pioneira no que se refere à análise da reprodutibilidade do 

exame de RM, associada à comparação entre os métodos de USTV e de RM, na 

aferição da biometria cervical no período de gravidez. 

Todos os exames de RM realizados nesta pesquisa apresentaram 

qualidade técnica satisfatória para mensuração do comprimento da cérvice, e 

foram incluídos na análise final. House et al, em 2005 obtiveram imagens 

consideradas adequadas para estudo do estroma cervical em 53 das 57 

pacientes examinadas (93%), entre 17 e 36 semanas de gravidez26. Pates et al, 

em 2007, estudaram 119 gestantes e destas, 93 apresentaram imagens de boa 

qualidade do estroma cervical (78%), sendo incluídas na casuística92. Desta 

forma, consideramos que a mensuração do comprimento do colo por meio da 

RM constitui técnica de fácil execução, mais simples quando comparada à 

avaliação do estroma cervical, já que a localização dos orifícios interno e externo 

é habitualmente identificada com facilidade pelo referido método. 

Na presente casuística, a análise descritiva do comprimento médio 

do colo uterino obtido por USTV (31,6 ± 7,8 mm) foi menor que na RM (34,6 ± 

8,5 mm), todavia sem significância estatística. Tais médias, do comprimento 

cervical por RM, são semelhantes às que outros autores relataram (36 ± 9 mm), 

na análise de gestantes com idade gestacional similar26. Chan et al realizaram 

estudo observacional em 91 mulheres com idade de gestação média de 36 

semanas e 5 dias (portanto, diferente deste trabalho, que são 26,4 ± 4,3 

semanas), por meio da RM e descreveram comprimento médio do colo uterino 

muito próximo (34,3 ± 0,92 mm) 23 ao descrito neste estudo.  
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De acordo com os resultados da presente pesquisa, as medidas do 

comprimento do colo obtidas por meio da RM são de alta reprodutibilidade. De 

forma inédita na literatura médica, este estudo evidenciou na análise da 

variabilidade intraobservador, mediante o cálculo do coeficiente de correlação 

intraclasse, alta correlação (г= 0,99; p<0,001) das medidas obtidas por meio da 

RM, dados confirmados pelos resultados do teste t pareado (p=0,200) e       

Bland-Altman (-1,07%) que demonstraram não haver diferença significativa entre 

aos valores obtidos por meio da RM por único observador na aferição da 

biometria cervical.  

A análise da variabilidade interobservadores para os exames de RM 

por meio do cálculo do coeficiente de correlação intraclasse evidenciou alta 

correlação (г= 0,99; p< 0,001), semelhante a resultados iniciais, publicados em 

2008 pelo mesmo grupo de pesquisadores, com menor casuística94. Estes 

resultados demonstraram alta confiabilidade da RM (α = 0,96) na aferição da 

biometria cervical94, no entanto difere dos resultados descritos por Chan et al 

que reportam baixa correlação do método (г= 0,52) 23.  

Os achados do teste t pareado (p=0,257) e Bland-Altman (0,74%) 

relatados no presente estudo confirmam os resultados descritos na análise da 

variabilidade interobservador, demonstrando que não há diferencial entre as 

médias das medidas, e a notificação de baixa diferença média percentual, entre 

as medições obtidas por observadores independentes na RM. 

No que se refere à comparação dos métodos de imagem, as 

análises do teste t pareado e Bland-Altman evidenciaram significante 

equivalência e concordância entre os dois diferentes exames. De acordo com 

os testes, as medidas do comprimento cervical na RM e USTV não apresentam 

diferença estatística significativa (p= 0,191; −0,17%, respectivamente). Estes 

resultados são semelhantes a outros publicados por Brandão et al em 2008, 

em 20 gestantes, analisadas entre 19 e 30 semanas94. Os autores também não 

relataram diferença significante entre os métodos na análise do comprimento 

da cérvice (p= 0,068). Possivelmente, a RM constitui-se num método mais 

objetivo no estudo biométrico do colo, visto que o mesmo não distorce a 
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anatomia e pode oferecer análise multiplanar do órgão, a qual não pode ser 

obtida por meio da USTV bidimensional. 

Acreditamos que a pequena diferença, entre as medidas do 

comprimento cervical aferidas por US e RM, pode ser atribuída ao fato do US 

ser método operador dependente. Tal detalhe pode ser minimizado pelo fato do 

médico operador ser experiente, e se aplicar critérios técnicos padronizados na 

literatura, por ocasião da aferição das medidas. 

A detecção da excelente reprodutibilidade do exame de RM, na 

aferição das medidas do comprimento da cérvice, constituiu resultado 

significativo verificado neste trabalho, o que valida este método de imagem no 

estudo do colo uterino, juntamente com a USTV, que é o método consagrado 

para esta finalidade. 

No início desta pesquisa foi realizada a biometria cervical por meio da 

RM também no plano coronal em algumas gestantes, com o objetivo de detectar 

possíveis diferenças entre os planos sagital e coronal que validassem a técnica. 

Entretanto, tal proposta foi desprezada por observarmos limitações do exame de 

RM na visibilização total do colo no corte coronal de algumas mulheres, o que 

acreditamos poder ser decorrente da grande variabilidade de posição anatômica 

da estrutura no interior da pélvis e impossibilidade de manipulação digital das 

imagens como a obtida na tecnologia 3D, além de aumentar o tempo de exame. 

O exame de RM do colo uterino promove imagens que apresentam 

alto contraste de diferenciação tecidual, e também proporciona a possibilidade 

de análise morfológica cervical. Por meio da RM, é possível distinguir as 

diferentes camadas teciduais que compõem a cérvice, e suas complexas 

transformações durante a gestação22. Os aspectos morfológicos do colo na RM 

em não gestantes, inicialmente foram descritos por Hricak e colaboradores, em 

199054, seguidos por outros autores96,97 que publicaram dados semelhantes. As 

variações qualitativas do sinal de intensidade cervical correlacionam-se com as 

diferenças histológicas dos componentes teciduais da cérvice54,97. O colo uterino 

é uma estrutura fibromuscular, que contém canal central revestido por epitélio 

glandular cilíndrico formando criptas. Cerca de 10 à 15% do estroma cervical é 
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constituído de musculatura lisa, localizada predominantemente na periferia e na 

porção superior da cérvice98. Na porção mais central do estroma, adjacente ao 

epitélio endocervical, predomina o colágeno, sendo 70% tipo I e 30% tipo III98, e, 

na porção central do colo, o epitélio endocervical e muco54,96. A cérvice 

apresenta três áreas distintas no exame de RM: o estroma cervical mostra 

moderado sinal de intensidade na zona periférica, semelhante ao tecido 

miometrial, além de baixo sinal de intensidade na porção interna e, na parte 

central, que compreende as regiões das glândulas endocervicais e de muco, 

apresenta médio e alto sinal de intensidade, respectivamente (Figura 19)96,97.  

 

 
Figura 19 – Exame de Ressonância Magnética, sequência TSE com eco planar, 
ponderação em T2 demonstra as diferentes intensidades de sinal. A: canal endocervical 
e mucosa endocervical com alto e médio sinal de intensidade; B: região estromal 
interna com baixo sinal de intensidade; C: região estromal externa com moderado sinal 
de intensidade.  

 

Apesar de não incluídas no escopo deste estudo, algumas 

observações realizadas ao longo desta pesquisa merecem menção. Embora o 

exame ultrassonográfico transvaginal possibilite a avaliação da biometria e a 

detecção de algumas modificações morfológicas do colo durante a gestação, 

somente por meio da RM é possível analisar o nível de hidratação tecidual da 

cérvice. A RM possibilita análises qualitativa e quantitativa do sinal de 
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intensidade do estroma cervical que reflete a hidratação dos tecidos da 

cérvice24. Neste estudo foi observado com evidência, os limites precisos da área 

glandular endocervical, sendo possível detectar em todas as gestantes sua 

presença ou não, além de observarmos de forma subjetiva e clara, o aumento 

do sinal de intensidade do estroma cervical, com o aumento da idade 

gestacional (Figura 20). Tais observações poderão fornecer substrato para 

pesquisas futuras, voltadas ao complexo campo da prematuridade. Durante a 

gravidez, ocorrem modificações fisicoquímicas na cérvice que são decorrentes 

do aumento da síntese de colágeno, proteínas, glicosaminoglicanos e 

fibronectina na matrix extracelular, com o objetivo de manter a integridade da 

gestação. No processo de maturação do colo, há importante redução destas 

substâncias, com aumento na quantidade de hialuronidase e água tecidual, o 

que ocasiona a perda de consistência, com apagamento da cérvice e posterior 

dilatação98. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20 – Exame de Ressonância Magnética, sequência TSE com eco planar, 
ponderação em T2 que demonstra a diferença do sinal de intensidade do estroma e 
encurtamento cervical com o aumento da idade gestacional em exame realizado na 
mesma paciente em idade gestacional distinta. 

 

Atualmente a RM é considerada um método relevante na avaliação 

das transformações biofísicas da cérvice20,23-26,92-94. O fenômeno de dilatação 

cervical é precedido pelo apagamento do colo, caracterizado pelo encurtamento 

e modificações do sinal de intensidade do estroma da cérvice. Estas 
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transformações são provenientes das alterações da quantidade de água e de 

colágeno tecidual, que modificam o sinal de intensidade do estroma cervical e 

podem ser detectadas pelo exame de RM. Elas ainda sinalizam as 

modificações fisiológicas do colo, envolvidas no processo de amadurecimento 

cervical20,23-26,31,92-94. 

Devido à reduzida variabilidade intra e interobservadores, no futuro a 

RM, possivelmente poderá representar um método de exame alternativo à USTV, 

na avaliação do comprimento da cérvice, particularmente útil em situações nas 

quais a USTV apresente contra-indicações, como amniorrexis prematura, ou 

diante da recusa da paciente em realizar a US pela via vaginal na gestação. 

A RM é superior à US no que se refere à análise da resolução de 

contraste tecidual. O método possibilita um estudo multiplanar da estrutura 

examinada, além de ser um exame não invasivo e desprovido de radiação 

ionizante21. É possível avaliar pela RM, o detalhamento anatômico dos tecidos 

que compõem o colo, o que talvez possa auxiliar a detecção das modificações 

que envolvem o colo uterino na gestação, no processo de amadurecimento 

cervical, principalmente em gestantes com trabalho de parto pré-termo. Tal fato 

valida este método de exame de imagem como promissor no estudo da 

biometria da cérvice, como propõe este trabalho, bem como na avaliação das 

mudanças estruturais envolvidas na gestação, através de um único método, a 

ser confirmado por pesquisas futuras. 

 


