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Resumo 

A tendinite pré-vertebral calcificada é uma patologia inflamatória 
caracterizada pelo acúmulo de cristais de hidroxiapatita de cálcio na inserção 
do músculo longus colli, acometendo a musculatura pré-vertebral no espaço 
retrofaringeo ao nível de C1 estendendo-se até C2. A sintomalogia dessa 
inflamação assemelha-se as demais cervicalgias tendo como diferencial a 
presença de calcificação e até paralisia total do pescoço. O presente estudo 
teve como objetivo realizar uma análise comparativa sobre o melhor método de 
diagnóstico por imagem para detecção da tendinite calcária do musculo longus 
colli, através de releitura de artigos publicados nas bases de dados 
bibliográficas Pubmed e Scielo.  Atualmente, não se conhece ao certo sobre a 
fisiopatologia da deposição de cálcio, porém, sabe-se que possui alta 
capacidade de ligação em sítios tendíneos e ou capsulares, inserindo-se de 
maneira densa e arredondada e fragmentando-se naturalmente ao decorrer 
dos  dias  ou  semanas. Devido  ao  potencial  metabólico  do  cálcio  como 
mediador inflamatório, o mesmo desenvolve papel modulador nos cristais de 
HA, causando manifestações clínicas sintomáticas e assintomáticas em 
osteoartrites (AO) grave, tendinite calcificada, síndrome do ombro de 
Milwaukee e demais patologias calcificantes. Desta forma, princípio para 
diagnóstico diferencial dessas patologias, é a observação do quadro clínico e 
análise de cristais de HA em imagens de realizadas pelo método de tomografia 
computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM). 

Palavras-chave: tendinite calcária do musculo longus colli, tendinite 

aguda, tomografia computadorizada, ressonância magnética 

 

1. Introdução 

       Em 1964 o pesquisador e doutor Hartley descreveu a tendinite pré-

vertebral calcificada sendo uma patologia de inflamação aguda rara 

caracterizada pelo acúmulo de cristais de hidroxiapatita de cálcio no músculo 

longus colli em suas fibras superiores no tendão de inserção, também 

conhecida como tendinite calcificante aguda do músculo longus colli (TCALC) 

e tendinite aguda pré- vertebral1. Essa correlação entre os sintomas e 

calcificações foi feita pelo pesquisador e doutor Fahkren em 19671. O músculo 

localiza-se no espaço retrofaríngeo ao nível C1 prolongando-se ao mediastino 

no corpo vertebral T3, acometendo a musculatura pré-vertebral cervicotorácica, 

portanto, trata-se de uma entidade resultando em sintomas agudos e crônicos 

que poderão agravar- se para a lombar caso não diagnosticados 

corretamente1. Os possíveis fatores para o surgimento desses sintomas são: 



contrações musculares, postura incorreta, sedentarismo, traumas e hérnia 

cervical, ocasionando dores na cervical, problemas de visão, audição e 

deglutição1. Assim, seu diagnóstico realiza-se pela observação do quadro 

clínico, exames laboratoriais e métodos de imagens; e seu tratamento pela 

ação de fármacos analgésicos e anti-inflamatórios, sessões de acupuntura e 

fisioterapia e terapias de relaxamento muscular utilizando toxina botulínica2. 

       Em vista disso, para levantar a hipótese de tendinite calcária pré-vertebral, 

é imprescindível que haja cervicalgia e disfagia aguda, dor ao palpar o pescoço 

e encurtamento dos movimentos cervicais, causando total debilidade cervical2. 

Essa patologia é auto limitante, resolvendo-se de maneira espontânea dentro 

de algumas semanas, mas o diagnóstico e tratamento correto é de suma 

importância para reversão do quadro clínico e evitar possíveis sequelas (ainda 

desconhecidas)3.  Portanto, o diagnóstico diferencial para patologias cervicais 

são os métodos de imagem como raio - x, tomografia computadorizada (TC) e 

ressonância magnética (RM); e no achado para tendinite calcária pré-vertebral 

há presença de calcificação em C1 e C213. 

         Atualmente, não se conhece ao certo sobre a fisiopatologia da deposição 

de cálcio, porém, sabe-se que possui alta capacidade de ligação em sítios 

tendíneos e ou capsulares, inserindo-se de maneira densa e arredondada e 

fragmentando-se naturalmente ao decorrer dos dias ou semanas3. Os 

mecanismos fisiopatológicos de doenças calcificantes, estão diretamente 

ligados ao pirofosfato inorgânico extracelular (ePPi), pois este, participa da 

formação e controle de cálcio, logo, alterações nesse composto poderá gerar 

a deposição de cristais de hidroxiapatita4. Os cristais de hidroxiapatita (HA) são 

fosfato de cálcio cristalizados, com fórmula molecular representada por 

(Ca10(PO4)6(OH)2), caracterizando-se um constituinte mineral natural, 

encontrados no corpo cerca de 30 a 70% nos ossos e dentes. A HA atua na 

reserva de cálcio e fosfato, e na produção de células ósseas4. 

        Devido ao potencial metabólico do cálcio como mediador inflamatório, o 

mesmo desenvolve papel modulador nos cristais de HA, causando 

manifestações clínicas sintomáticas e assintomáticas em osteoartrite (AO) 

grave, tendinite calcificada, síndrome do ombro de Milwaukee e demais 

patologias calcificantes4. 



        Desta forma, o princípio para diagnóstico diferencial dessas patologias, é 

a observação do quadro clínico e análise de cristais de HA em imagens de 

realizadas pelo método de tomografia computadorizada (TC) e ressonância 

magnética (RM)5. 

Tabela 1. Aspectos gerais da Tendinite pré-vertebral calcificada. 

 

Fonte: Aspectos de imagem na tendinite calcária pré-vertebral, 2011. 

 

2.Objetivo 

O presente trabalho teve como objetivo realizar revisão da literatura sobre 

diagnóstico diferencial da tendinite pré-vertebral calcificada na tomografia 

computadorizada e ressonância magnética de uma patologia inflamatória 

extremamente rara, com base nos registros em periódicos de diagnóstico por 

imagem. 

     3. Metodologia 

    Foi realizada revisão sistemática da bibliografia nos bancos de dados do 

PubMed, Google Acadêmicos, Scielo e Lilacs. Para a referida busca utilizamos 

os seguintes descritores:  tendinite  calcária  pré-vertebral;  músculo  longo  

do pescoço, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Os 

critérios utilizados para seleção dos artigos foram: idiomas português e inglês; 

artigos completos; sem um limite temporal, mas priorizando-se estudos dos 

últimos 10 (dez) anos. 

4. Desenvolvimento 

O diagnóstico por imagem é uma das áreas que vem evoluindo 

gradativamente com o passar do tempo, sua correlação clínica- laboratorial 

com os achados de imagem através de várias técnicas possibilita um 
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diagnóstico  mais  especifico,  resultando  no  melhor  tratamento.  O  presente 

estudo visa abordar os exames de imagem encontrados sobre a patologia 

tendinite pré vertebral calcificada por tomografia computadorizada (TC) e 

ressonância magnética (RM), analisando o melhor exame5. 

 Princípios da Tomografia Computadorizada  

       A técnica de tomografia computadorizada (TC) foi introduzida na década 

de 70 utilizando raios-x, que são produzidos através da passagem de uma alta 

voltagem entre terminais/placas de tungstênio, sendo um polo negativo 

denominado catodo e um polo positivo denominado anodo dentro de um tubo 

a vácuo5. Esse tubo irá emitir fótons da ordem de raios x, perpendicular a 

ampola esta o sistema de detectores que se movimentará em sincronia com a 

ampola em 360º dentro do aparelho (Gantry), a parte do corpo a ser examinada 

fica posicionada dentro do mesmo5. O gantry é manuseado por um operador 

através de uma série de comandos no console do equipamento ou no próprio 

gantry através de protocolos e parâmetros pré-estabelecidos, sendo alterado 

conforme o pedido do exame e o tipo de gantry5. O conjunto de detectores que 

irão captar a radiação que atravessou a região examinada irá posteriormente 

ser  transformada em sinal elétrico, resultando em uma imagem digital5. A 

leitura feita pelo aparelho corresponde a secções (“fatias”) do crânio, 

compreendendo- se que absorção dos raios-X se dá pela intensidade do brilho 

medida em unidades Hounsfield6.Com isso, a resolução espacial da imagem é 

dividida em três parâmetros: campo de visão (field of view, FOV), número de 

pixels e a espessura do corte na imagem6. 

        De  modo  continuo  e  simultanêo,  enquanto  o  feixe  de  raios  x  são 

emitidos realizando-se múltiplos cortes, sera criado um “volume de dados” no 

sistema, podendo assim, a imagem ser reconstruída em planos axial, coronal e 

sagital6. 

A principal diferença de TC para as radiologias convencionais está na 

absorção dos raios-x, onde suas variações de densidade aumentam 

aproximadamente 10 vezes, assim, é possível visualizar graduações de 

densidade de tecidos moles, osso, parênquima cerebral,  como liquido cérebro- 

espinhal, e alguns tipos de tumores6.  

As imagens são expostas no monitor podendo ser impressas e ou 

armazenadas em um banco de dados ou gravadas em mídias removíveis como 



DVDs. Os tomógrafos possuem dois métodos para aquisição de dados: a) TC 

convencional, com cortes axiais, fatia a fatia em posições específicas; e b) TC 

espiral (helicoidal) o paciente é movido através do scanner, caracterizando os 

feixes de raios-x como espiral, permitindo que a exposição de raios-x seja 

simultânea com o movimento da mesa de exames, melhorando a aquisição dos 

dados e diminuindo o tempo de exposição6. Essa técnica não se faz necessário 

o reposicionamento do paciente para obtenção de outras imagens, pois os 

raios-x são emitidos de forma espiral cobrindo assim toda a anatomia 

desejada6. 

Posteriormente ao surgimento da tomografia helicoidal, houve a criação 

dos tomógrafos de múltiplos detectores ou multislice, que tem como princípio a 

emissão dos feixes de raios X por várias fileiras de detectores ao mesmo 

tempo,  diminuindo  ainda  mais  o  tempo  de  exposição,  comparado  ao  TC 

espiral6. 

           Contudo, mesmo com os avanços dos tomógrafos, suas técnicas 

permanecem limitadas em relação a observar detalhes, como por exemplo: 

diferenciar substância cinzenta de substância branca, outras deficiências de 

doenças desmielinizantes, alguns tipos de tumores e etc6. 

Princípios da Ressonância Magnética  

          Em torno de 1946, os físicos Bloch e Purcell descreveram o fenômeno 

da RM, por se tratar de estudos sobre a estrutura química de substâncias, 

auxiliando o químico Paul Lauterbur e o físico Sir Peter Mansfield a 

desenvolverem técnicas de utilidade médica em 19706. Portanto, a técnica de 

RM baseia-se no alinhamento (paralelo ou antiparalelo) dos núcleos com 

a força magnética quando submetidos a um campo magnético forte6. 

O atômo de hidrogênio (1H) é responsável pelo sinal por serem 

constituídos apenas por um próton, assim chamados de prótons7. Os prótons 

e nêutrons tem uma propriedade chamada “spin” ou momento angular, 

caracterizado por uma rotação sob seu próprio eixo, sendo similar à rotação 

da Terra7. O “spin” por sua vez, fazem movimentos de precessão, conhecida 

como frequência de Larmor, ao redor do campo ao qual estão expostos, com 

isso, obedecem a lei termodinâmica de Boltzmann que determina quanto 

menor a temperatura maior será o número de spins7.  



Com a força magnética empregada, os atômos de hidrogênio irão 

alinhar-se, iniciando a formação da imagem7. A intensidade do pulso de 

radiofrequência determina o alinhamento dos prótons de hidrogênio, que serão 

lançados por um ângulo pré-selecionado e colocados sob rotação em fase com 

outros ângulos7. O tempo que os prótons levam para retornar ao eixo do campo 

magnético, determina a qualidade da imagem em T1 e T2 (tempo de 

relaxamento), evidenciando ou não o contraste
7

. 

A técnica de ressonância tem maior sensibilidade comparada a TC, pois 

permite uma visualização mais detalhada e específica da região examinada em 

questão. Para realçar o músculo, ligamento e possível patologia,utiliza-se o 

contraste paramagnético Gadolínio com atenuação da gordura, seleciona- se 

a sequência STIR; e para se visualizar água e lipídeos no mesmo voxel, 

seleciona-se a sequência de imagem por desvio químico
7

. 

    Na realização do exame, o paciente é colocado dentro de um aparelho 

de campo magnético, um ímã circular, onde há transmissores de 

radiofrequência, bobinas receptoras e boninas de gradientes, permitindo a 

localização do sinal (ondas de rádiofrequência) de RM; e com auxílio de outro 

software, esse sinal capitado  é  convertido  em  forma  digital  para  

posteriormente  constituir  a imagem
7

. 

    Atualmente, as imagens por RM têm maior significado em estudos do 

cérebro  e  medula  espinhal  pois  com  sua  alta  sensibilidade  possibilita 

diferenciar substancias importantes presente que não são vistas em TC7. 

5. Resultados 

Caso clinico 1 

Mulher 42 anos, branca, deu entrada ao PS com queixas de cervicalgia 

intensa  com  4  dias  de  evolução,  odinofagia  e  disfagia.  Nega  trauma  

e dificuldade respiratória. No raio x da cervical, mostrou-se normal, e 

concluíram ser uma contratura muscular8. A paciente foi liberada e medicada 

com analgésicos, relaxante muscular e anti-inflamatório não esteroide 

(AINE). No dia seguinte, a paciente deu entrada novamente ao PS com o 

agravamento dos sintomas8. No exame clínico, observou-se na orofaringe, 

abaulamento da parede posterior estendendo-se até a nasofaringe. Nos 

exames laboratoriais, o hemograma  e  avaliação  da  função  renal,  mostraram-



se  normais,  houve aumento de proteína C reativa (PCR) com 21,80 mg/L, 

sendo seu valor de referência 8 mg/L8. Após a análise detalhada do quadro 

clinico da paciente, foi solicitado uma tomografia computadorizada (TC) da 

cervical, com hipótese de abcesso retrofaríngeo. Posteriormente, realizou-se 

RM da cervical para melhor visualização8. Foram analisadas as seguintes 

imagens e concluiu-se que havia calcificações a partir de C18. 

 

Figura 1. Tomografia Computadorizada da cervical (A e B). (A) Plano sagital 

com calficação em C1. (B) Plano axial com calcificação anterior e inferiormente 

ao arco anterior de C1. Ressonância Magnética da cervical (C e D). (C) plano 

sagital (D) plano axial em T2 observou-se hipersinal de C1 até C58. 

 Fonte: Tendinite Calcificante Aguda do Longo do Pescoço: Um Diagnóstico    

Diferencial em Otorrinolaringologia, 2015. 

   

Caso Clínico 2 

Homem 39 anos, queixa-se de cefaleia occipital, dor, dificuldade de 

movimentação da cervical há mais de 3 dias. No exame físico, observou-se 

sinais gerais normais, redução da amplitude de movimentação cervical, rigidez 

de nuca. Foram solicitados exames laboratoriais gerais e líquor com suspeita 

de meningismo, e os mesmos mostram-se normais, porém a proteína C-reativa 

estava em 13 sendo que seu valor de referência é 0 a 3,0. Solicitou uma 

radiografia convencional da cervical, revelando calcificação no músculo longo 

do pescoço, levantando o possível diagnóstico de tendinite calcária aguda pré- 

vertebral. Para maior esclarecimento, realizou-se ressonância magnética do 

pescoço, e tomografia computadorizada, o qual evidenciou calcificação na 

região pré-vertebral de C1 e C21. 



 

Figura 2.   (A) Radiografia digital da cervical com leve calcificação. (B e C) 

Tomografia Computadorizada; em B plano sagital com janela óssea de osso; 

em C plano axial com janela de partes moles com realce após injeção do 

contraste evidenciando calcificação. (D e E) Ressonância Magnética; em D, 

plano Axial ponderado em T1 presença de calcificação e em E plano Axial com 

presença de líquido no espaço retrofaríngeo1. 

Fonte: Aspectos de imagem na tendinite calcária pré-vertebral, 2011. 

 

De modo geral, os achados imaginológicos, em TC o exame essencial para 

diagnósticar cervicalgias, houve evidência de calcificação em C1 anterior ao 

tubérculo do atlas, no local de inserção do músculo longo do pescoço, revelou- 

se também a presença de edema no espaço pré-vertebral de C1 estendendo- 

se até C5. A RM entrou como método auxiliar que confirmou os achados 

em TC, melhorando a visualização do edema. Desta forma, com a observação 

do quadro clínico e dos exames de imagens, a paciente foi diagnosticada com 

tendinite calcificante aguda do músculo longus colli (TCALC) ou simplesmente 

tendinite pré-vertebral calcificante
8

. 

6.  Considerações finais 

A partir da revisão dos artigos selecionados para este trabalho, observou-

se que o diagnóstico de TCALC é facilmente confundido com outras patologias 



que apresentam cervicalgia e disfagia , como por explemo abcesso 

retrofaríngeo e cervical, fratura de vértebra cervical, hérnia de disco vertebral 

ou espondilite infecciosa. Portanto, é de suma importância que haja o 

diagnóstico correto de patologias que acometem a cervical, fazendo-se 

necessário a realização da TC cervical, considerado o exame gold standard, 

que evidenciará calcificação no músculo longus colli, espaço pré- vertebral 

entre C1-C2 e leve edema, caracterizando em tendinite pré-vertebral 

calcificante e descartando as demais patologias cervicais
8

. 
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