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ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO DE ANGIORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA 3D-TOF 

(ARM 3D-TOF) PARA DETECÇÃO DE ANEURISMA INTRACRANIANO EM 

PACIENTES COM RELATOS DE CEFALÉIA. 

 

1. RESUMO 

 

A angiorressonância é um método diagnóstico por imagem não invasivo que 

serve para avaliar artérias e veias do organismo com ou sem uso de contraste, 

sendo possível diagnosticar anomalias anatômicas, aneurismas, estenoses, entre 

outros.  Uma das sequências da angiorressonância é a ARM 3D "time-of-flight" 

(tempo de vôo) que produz contraste entre os vasos com fluxo e o tecido 

estacionário numa única aquisição. Nesta revisão é considerado esta técnica sem o 

uso de contraste paramagnético.  

São diversos os tipos de cefaléia descritos na literatura. Porém o que se 

observa é que independente dos aspectos da cefaléia relatada pelo paciente 

(freqüência, intensidade, localização, fatores desencadeantes) se solicita um exame 

de ARM para confirmar ou não a suspeita diagnóstica de aneurisma intracraniano 

sem conhecimento de este ser um método viável e ideal de primeira escolha. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, nota-se um número muito elevado de solicitação de 

angiorressonância magnética 3D-TOF (ARM 3D-TOF) como método diagnóstico 

para detecção de aneurisma intracraniano em pacientes com relatos de cefaléia, 

tornando-o como método de primeira escolha. Se ao término desta revisão 

bibliográfica, a solicitação deste método diagnóstico (ARM 3D-TOF) se demonstre 

como uma solicitação inviável será importante a análise e determinação de outros 

métodos de diagnóstico.. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Avaliar a viabilidade da solicitação de angiorressonância magnética 3D-TOF 

para detecção de aneurisma intracraniano em pacientes com relatos de cefaléia.  

 



4. METODOLOGIA 

 

Para a elaboração da presente revisão, as etapas percorridas foram 

estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de artigos, definição das 

informações a serem extraídas dos artigos selecionados, análise dos resultados e 

discussão. Sobre os critérios de inclusão foram revisados artigos indexados na base 

de dados, Lilacs, Scielo e Bireme e consulta a livros da Biblioteca da UniFMU 

campus Liberdade e Ibirapuera, Biblioteca médica do Hospital Beneficência 

Portuguesa de São Paulo – Hospital São Joaquim. Palavras chave: diagnóstico por 

imagem, ressonância magnética, angiorressonância magnética pela técnica de 3D-

TOF e aneurisma intracraniano. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Na angiorressonância magnética 3D TOF os núcleos estacionários são 

expostos a pulsos de excitação e de restituição de fase, porém núcleos em fluxo 

presentes no corte à excitação podem ter saído do corte anteriormente ao retorno à 

fase. Este fenômeno recebe o nome de fenômeno do fluxo de vôo. Geram um vácuo 

de sinal dos núcleos e o vaso aparece escuro. Os efeitos do tempo de vôo estão 

relacionados a velocidade do fluxo, TE, espessura dos cortes (WESTBROOK, 2010). 

Em uma revisão de 100 casos onde foi solicitado a angiorressonância 

magnética do crânio, 48% foram considerados normais. Notou-se que a cefaléia foi a 

maior indicação clínica para a realização deste exame. Dos 29 pacientes com 

cefaléia 69% foram diagnosticados como normais, sendo assim surge a dúvida se 

cefaléia isoladamente seria uma boa indicação para a solicitação deste exame 

(AMARAL, 2004) 

Dentre 5 a 70% dos pacientes com aneurisma, observam-se sinais e sintomas 

que precedem à ruptura dos aneurismas saculares, como as cefaléias focais, 

geralmente gradativa e gerada pelo crescimento do aneurisma. Podem ocorrer 

também a cefaléia focal e repentina “sentinela”, ou “cefaléia trovão”, que são 

normalmente intensas e podem apresentar-se juntamente a náuseas ou vômitos 

(EDLOW, 2007) 

Segundo Bousser (2006), na classificação internacional das cefaléias com 

autorização da sociedade internacional de cefaléia, na categoria cefaléia atribuída a 



doença vascular craniana ou cervical e código OMS g44.811 apresenta o CID Q28.3 

(Outras malformações dos vasos cerebrais) que está relacionado ao diagnóstico de 

Cefaléia atribuída a aneurisma sacular. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Até o momento, através da revisão bibliográfica, a solicitação de 

angiorressonância magnética 3D-TOF para detecção de aneurisma intracraniano em 

pacientes com relatos de cefaléia não apresentou resultados satisfatórios a respeito 

de ser um método viável ou não.  

Será enviada submissão de Projeto de Pesquisa para avaliação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) solicitando permissão para uma análise estatística a ser 

realizada no setor ARM do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo – 

Hospital São Joaquim sob orientação do Dr. Sérgio Santos Lima (diretor geral e 

fundador), tendo como parâmetros: pedido médico referente à hipótese diagnóstica 

de aneurisma intracraniano, relato de cefaléia, idade, sexo e laudo final. 
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