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RESUMO 

A evolução da tecnologia fez surgir duvidas quanto à eficácia do exame de ressonância 

magnética para o diagnóstico de lesão de ligamento cruzado anterior, o ligamento cruzado 

anterior é o principal estabilizador anterior do joelho e a sua ruptura está associada 

principalmente a traumas e entorses. A ressonância magnética apresenta a melhor definição 

de imagem em toda a medicina, sendo assim o exame que tem melhor definição de 

estruturas de partes moles: ligamentos, meniscos, tendões e cartilagem. O diagnóstico da 

ressonância magnética nestes casos não é apenas demonstrar se houve lesão ou não do 

ligamento cruzado anterior. O exame é fundamental para diagnosticar lesões associadas, 

que também precisarão ser tratadas. As lesões associadas à ruptura do ligamento cruzado 

anterior são geralmente lesões meniscais e ruptura do ligamento colateral medial.   

  

ABSTRACT 

The evolution of technology has raised doubts about the effectiveness of MRI for the 

diagnosis of ACL injury, the ACL is the mains stabilizer of the knee and the rupture is 

mainly associated with traumas and sprains. The MRI presents the best image setting in all 

of medicine, so that the examination is the best definition of soft tissue structures: 

ligaments, meniscus and tendons. The role of MRI in these cases is not only show if there 

were lesions or not. The exam is fundamental to diagnose associated injuries, which also 

need to be treated. Injuries associated with rupture of the ACL are usually the medial 

collateral ligament rupture. 
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INTRODUÇÃO 

A ressonância magnética tem sido considerada como o exame de escolha mais 

eficaz na investigação de lesões de em articulações de joelho nos últimos tempos, pois sua 

imagem tem alta definição devido ao campo magnético, substituindo a artrografia, 

radiografia de uma articulação após a injeção de um contraste. Isto se deve ao fato de esta 

técnica representar uma opção não invasiva e ao mesmo tempo detalhada de investigação 

clínica. 

O objetivo deste artigo é comprovar que o uso da ressonância magnética (RN), 

pode apresentar diagnóstico preciso de lesão do Ligamento Cruzado Anterior do joelho. 

 

METODOLOGIA:  

 

Para a execução desse trabalho foi realizado pesquisa e acompanhamento de campo 

na clínica Ultramed Diagnóstico por Imagens. 

A equipe técnica para a realização do exame de ressonância magnética para 

diagnóstico de Lesão do Ligamento Cruzado Anterior foi composta por um técnico em 

radiologia, um médico radiologista e uma médico ortopedista.  

Os seguintes questionamentos foram abordados e visualizados nesta pesquisa: 

 

 Realização do Exame; 

 Preparação do paciente; 

 Tipos de cortes, espessura de cada corte;  

 Posicionamento do paciente;  

 Sinais de lesão de Ligamento Cruzado Anterior nas imagens. 

 

EXAME 

Para um diagnóstico preciso, o ligamento tem que ser observado em imagens 

sagitais obliqua obtido por rotação externa do membro inferior em cerca de 10 graus a 15 

graus. As imagens em sagitais têm o FOV-180 RF-180, Slice Tickines - 4 Slice GAP- 0,8 

com um total de 22 cortes. – FOV: Campo de visão; Slice Tickines: Espessura do corte; 

Slice GAP: Distância entre os cortes. 



O joelho deve estar estendido durante o exame e, portanto, deve apresentar-se 

tenso, formando um ângulo de 60 graus com o platô-tibial. Geralmente, o Ligamento 

Cruzado Anterior pode apresentar-se como uma faixa com o sinal de intensidade baixa. 

 

A.   B.  

Figura A. Corte Sagital em joelho, sem alterações patológicas. Figura B. Corte sagital em joelho, com 

rompimento do Ligamento Cruzado Anterior e lesão do menisco medial. 

Imagens cedidas por Ultramed Diagnostico por Imagens. 

 

RESULTADO E DISCUSSÕES 

A maior articulação do corpo humano é o joelho, e está sujeito a traumas direto que 

podem resultar em lesões de gravidades variáveis. Embora estas lesões serem comuns, o 

diagnóstico correto ainda é um desafio. Os testes físicos podem ser confusos, e a demora 

no diagnóstico pode resultar na piora do quadro do paciente. Portanto, métodos 

diagnósticos complementares são muitas vezes necessários, principalmente quando a 

suspeita de lesões múltiplas existentes. 

Em lesões de joelho é eficaz o exame de ressonância magnética para um 

diagnóstico detalhado, pois possibilita excelente avaliação e análise morfológica, com 

diferenciação espontânea para: 

 Ligamentos, meniscos e tendões; 

 Músculos, vasos e tecido adiposo; 

 Osso cortical (hipointenso); 

 Osso esponjoso; 



O Ligamento Cruzado Anterior é o principal estabilizador anterior do joelho e a sua 

ruptura está associada principalmente a um mecanismo de trauma indireto seguido de 

hemartrose. A evolução natural da lesão deste ligamento ainda não está completamente 

esclarecida, porém acredita-se que a instabilidade anterior evolua para lesões degenerativas 

meniscais e condrais e a evolução natural repercute sobre o desempenho destes indivíduos 

em suas atividades físicas.  

Para um diagnóstico acurado, o ligamento tem que ser observado em imagens 

oblíquas sagitais obtidas por rotação externa do membro inferior em cerca de 10º a 15º. O 

joelho deve estar estendido durante o exame e, portanto, deve apresentar-se tenso, 

formando um ângulo de 60º como platô tibial. Se o joelho estiver fletido em mais de 5º, 

pode apresentar-se frouxo.  

 Apresentação da técnica fica subentendido assim: 

T1 - Sinal de intensidade aumentada, joelho lesado para verificar anatomia muscular, óssea 

e principalmente dos meniscos. A gordura fica branca (sinal alto) fazendo contraste com o 

tendão e o músculo. 

T2 - Para lesões com preenchimento de líquido. 

Caracterização dos tecidos: 

Tecido adiposo-claro (hiperintenso) em T1, e menos intenso em T2. 

Tendões e ligamentos sinal baixo em T1 e T2. 

 

O sinal do Ligamento Cruzado Anterior normal é relativamente baixo em 

intensidade na inserção femoral (local mais frequente nas rupturas). Na inserção tibial em 

incidências sagitais, ele tem aspecto estimado (que representam gordura, tecido conjuntivo 

e sinovial separando os fascientos do ligamento) e não deve ser interpretado como ruptura. 

Nas lesões agudas nós vamos visualizar: 

 1º Pseudomassa (hematoma) no sulco intercondilar com aumento de sinal 

em T2. 

 2º Descontinuidade de fibras. 



 3º Contusão do côndilo femoral lateral e posterior do côndilo, tíbia lateral 

que são frequentes e altamente especificas para ruptura do Ligamento 

Cruzado Anterior. 

 4º Lesão do corno posterior do menisco lateral. 

 5º Fratura de segonal (lesão avulsão da inserção apsular do menisco lateral 

com fratura do rebordo lateral do platô tibial). Essa fratura está 

frequentemente associada à rupturas do Ligamento Cruzado Anterior. 

Nas Lesões crônicas: 

 Ausência do ligamento (artrofia das fibras) 

 Horizontalidade na orientação das fibras, mantendo, contudo o sinal de 

intensidade baixo. 

Segundo médico ortopedista Dr. Helio Cebrian Martinez, pacientes operados 

podem ser submetidos ao exame apesar da presença de artefatos metálicos (parafusos). O 

enxerto tem sinal baixo quando o paciente está operado a mais de seis meses. Antes deste 

período, o sinal ao redor do enxerto pode estar aumentado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ressonância magnética apresenta alta acurácia para identificar lesões de 

Ligamento Cruzado Anterior e é o método de diagnóstico que tem a melhor definição de 

imagem em toda a medicina, sendo assim o exame que tem melhor definição de estruturas 

de partes moles: ligamentos, meniscos, tendões, cartilagem, etc. 

  O papel da ressonância magnética nestes casos não é apenas demonstrar se houve 

lesão ou não do ligamento cruzado anterior. O exame é fundamental para diagnosticar 

lesões associadas, que também precisarão ser tratadas. As lesões associadas à ruptura do 

ligamento cruzado anterior são geralmente lesões meniscais e ruptura do ligamento 

colateral medial. 

Sua sensibilidade de absorver a imagem, qualidade da imagem e a tecnologia 

sempre ajudando a somar e qualificar este exame que esta ocupando o espaço onde antes 

existiam outros métodos de diagnostico. 
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