
Protocolo de RM para SCCE*

Sem atividades nas 
72 horas anteriores ao 
exame para evitar edema 
muscular relacionado 
ao exercício

Trinta minutos de 
descanso imediatamente 
antes do exame

Descanso

• Bilateral
• Sag T2 fat sat
• Cor T2 fat sat
• AX T2 fat sat
• AX T1, incluindo a 
origem do tríceps sural, 
um estudo angiográfico 
por RM, feito em 
caso de suspeita de 
aprisionamento da 
artéria poplítea

RM pré-exercício

Dor máxima tolerada

• A atividade que causa  
 dor no paciente

• Andar pode ser uma   
opção para não atletas

Corrida em esteira

RM realizada 
imediatamente após 
o esforço para evitar 
falso-negativos

Sem descanso

* Não há consenso. O protocolo é institucional.

RM pós-exercício

Aumento de 
intensidade superior 
ao do compartimento 
posterior superficial

AX T2 fat sat



Compartimento 
anterior

Compartimento 
posterior

Pacientes com SCCE 
(41 compartimentos, n=21)

27,5% 
(13,6 – 38,6%)*

4,25% 
(0 – 10,2%)*

Pacientes pós-fasciotomia
(25 compartimentos, n=13)

4,1% 
(1 – 5,2%)

5,6% 
(0 – 11%)

Controles assintomáticos 
(24 compartimentos, n=12)

7,6% 
(0 – 9,1%)

4,0% 
(0 – 7,2%)

Aumento na relação 
pós-exercício (%)

* Estatisticamente significativo (p<0,05)

* Estatisticamente significativo (P<0,05)

Pacientes com 
SCCE

Controles

*Estatisticamente significativo (p<0,05)

Tabela 1 – Porcentagem de aumento do sinal dos músculos nas 
sequências ponderadas em T2 pós-exercício, quando comparadas 
ao sinal pré-exercício, em pacientes com SCCE, em pacientes após 
fasciotomia e em pacientes assintomáticos

Aumento na relação 
pós-exercício (%)

20,5% 
(11,2 – 32%)*

3,9% 
(0 – 7%)*

Antes da 
fasciotomia

Depois da 
fasciotomia

21% 
(12,2 – 32%)*

1,8% 
(1 – 8%)*

Tabela 2 – Aumento na relação do sinal em T2 entre o 
compartimento anterior e o posterior superficial da perna 
em pacientes com SCCE, antes e após a fasciotomia

Tabela 3 – Aumento na relação do sinal em T2 do 
compartimento anterior e posterior superficial da perna, 
após exercício, em paciente com SCCE e em controles


