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Introdução: Em acidentes automobilísticos, é frequente a ocorrência de lesões por avulsão ou estiramento do plexo 
braquial. Tais lesões podem ser pré-ganglionares, localizadas proximamente à raiz do gânglio dorsal, ou pós-ganglio-
nares, localizadas distalmente. A tomografia computadorizada por mielografia (TCM) é um exame de imagem padrão-
ouro para avaliação do plexo braquial e tem sido utilizada durante muito tempo. Um outro exame de imagem e de uso 
mais recente é a Ressonância Magnética (RM) que também faz parte da avaliação do plexo. Objetivo: Realizar 
uma revisão sistemática para verificar a acurácia da ressonância magnética no diagnóstico de lesões pós-traumáticas 
de plexo braquial. Materiais e método: Foi realizada uma Revisão Sistemática com estudos transversais de 
acurácia diagnóstica. Nos critérios de inclusão: estudos cuja população tivessem suspeita de lesão pós-traumática de 
plexo braquial, maiores de 16 anos, de ambos os sexos, submetidos ao exame de TCM e RM. No período de fevereiro 
a abril de 2016 foram eletronicamente acessadas as bases de dados da Pubmed, CINAHL, Web of Science, Scopus, 
Lilacs, Scielo, Central, PEDro, bem como o Banco de Dados de Teses e Dissertações do IBICT. A busca foi realizada 
com os descritores “Brachial plexus”, “Magnetic Resonance Imaging”, “Tomography, X-Ray computed”, “Sensitivity” e 
‘Specificity”. Não houve restrição linguística nem de ano de publicação. Intervenção: Avaliação dos exames de imagens, 
tanto TCM quanto RM, no diagnóstico das lesões. As variáveis analisadas foram: sensibilidade, especificidade, valor 
preditivo positivo, valor preditivo negativo, razão de verossimilhança positiva, razão de verossimilhança negativa e curva 
ROC. Para avaliação da qualidade dos estudos foi utilizada a ferramenta Quality Assesment of Diagnostic Accuracy 
Studies (QUADAS-2), bem como o software RevMan para identificar a homogeneidade dos estudos que entraram na 
metanálise. Resultados: Os desfechos primários foram sensibilidade e especificidade. A pesquisa resultou em três 
estudos que cobriram os critérios de inclusão. A amostra foi composta de 46 participantes, todos foram submetidos a 
avaliação com RM e TCM. Os estudos mostraram moderado a alto risco de viés, com baixa ou muito baixa evidência 
de qualidade devido as limitações dos estudos e diferenças nos grupos de comparação das avaliações, o que conse-
quentemente, não permitiu gerar metanálises. Conclusão: Na prática clínica a RM tem se mostrado um excelente 
exame para avaliar lesões traumáticas do plexo braquial, apesar da análise quantitativa dos estudos terem identificado 
pouco rigor metodológico. A sua utilização é simples e com resultados positivos, porém a recomendação é que sejam 
realizados estudos mais robustos.
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