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1.0 PROPRIEDADES DO NÚCLEO ATÔMICO (OU SPIN NUCLEAR)

Alguns núcleos atômicos podem ser vistos coso se

fossem pequenos corpúsculos girando em torno de si mesmo com mo-

mento angular L. Desde que o núcleo possui cargas elétricas, sua

rotação produz o que é denominado MOMENTO MAGNÉTICO U, quantida-

de vetorial que expressa a intensidade e a direção do campo mag-

nético produzido por ele mesmo. Os momentos angular e magnético

sao paralelo:; entre si, figura 1.

2.0 NÚCLEO ATÔMICO EM UM CAMPO MAGNÉTICO ESTÁTICO

Quando imerso em um campo magnético estático, Bo,

o núcleo responde ã força do campo tentando se alinhar a ele.De-

vido ao fato de possuir momentos magnético e angular o núcleo

precessions em torno do eixo definido pelo campo externo Bo, que

definiremos como eixo z, de maneira análoga a um pião, figura 2.

3. 0 TEOREMA DE LARMOR

0 teorema de Larmor re lac iona a freqllência de pre-
cessão do núcleo com o campo magnético da seguinte forma:

v » Y.Boo
onde Y é uma constante física denominada fator giromagnético.

Os fatores gíromagnéticos, as sensibilidades e

abundáncias relativas de alguns núcleos relevantes estão apreteri

tados na tabela 1.



TABELA 1

Núcleo

Hidrogênio

Carbono

Flúor

Sódio

Fósforo

Mass. Atômica

1

13

19

23

31

Abund.rel. (*)

iOO.000

1.110

100.000

100.000

100.000

Sens. rei .

1

0.016

0.830

0.093

0.066

(MHz/Tesla)

42 .58

10.71

40.05

11.26

17.13

4.0 SISTEMA DE SPINS - MAGNETIZAÇÃO EM EQUILÍBRIO COM BO

Quando um sistema de spins se encontra na presença

do campo magnético estático Bo todos os núcleos precessionam em

torno dele. A magnetização total M no estado de equilíbrio esta-

rá ao longo do eixo z ja que os movimt .tos de precessão dos spins

são independentes (Mxy»0) .

Quanti catnente , consideranuo pin"l/2, a distribui^

ção dos núcleos nos níveis de energia permitidos são determinados

pela distribuição de Boltzman, isto I, no equilíbrio térmico à

temperatura T, o número relativo N+ e N~ dos núcleos r.os estados

•1/2 e -1/2 são dados por

(N-/N+) - exp (-RYBO)/KT » exp(-AE/KT).

Para protons em um campo magnético de 5 Teslas a

magnitude de AE é somente 10~ eV e em T-300K e energia térmi-
•* "*2

ca e da ordem de 2.5x10 eV. Então o termo exp(-AE/KT) é muito

próximo da unidade, e a diferença de população difere por menos

de uma parte para 10 .

A pequena diferença de energia entre os estados le_

va então ã uma pequena absorção de energia e é responsável pela

inerente baixa sensibilidade da RMN.

5.0 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E PULSOS DE RADIOFREQÜÊNCIA (RF)

Para removermos o sistema de spins de sua situação

de equilíbrio aplicamos, sob a forma de um pulso (isto é, duran-
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te um curto intervalo de tempo), um segundo campo magnético BI

no plano transversal a Bo. A orientação deste campo deve mudar

com uma freqüência igual ã de Larmor (Ressonância Magnética) de

modo que a precessão da magnetização em torno do campo total.

B » Boi + Blxy

resulte em um movimento espiral sobre uma esfera, figura 3.

A freqllência na qual o campo BI gira no plano trans

versai i da ordem de MHz (RF) e por esta razão é denominado cam-

po de RF. 0 pulso de RF tem uma duração tal que. no fim de sua

aplicação, a magnetização resulta em uma situação de não-equilí-

brio e fazendo um ângulo 8 com o eixo z:

3 = > .Bl.Tw

onde Tu é a duração do pulso.

Quando um pulso de RF desloca a magnetização de 6

graus com relação ao eixo z ele é denominado pulso de 8 graus,vi^

de f igura 3.

0 campo de RF é produzido por uma bobina alimenta-

da por um sin tetizador. Tal campo é linearmente polarizado, po-

rem pode ser visto como composto por duas componentes circular-

mente polarizadas. Uma no mesmo sentido de precessão dos núcleos

e outra no sentido contrário, que pode ser desprezada (não pro-

duz ressonância), figura 4.

6.0 0 SINAL DE RMN

Supondo que aplicamos um pulso de RF de 90 graus,a

magnetização resultante estará presente no plano transversal xy.

Após o pulso a magnetização sentirá apenas a presença do campo

magnético estático Bo e pr ece s si onar á em torno dele com freqüen_

cia w - Y.Bo .
o

Para detectarmos o sinal produzido pela magne'tiz£

çao em estado de não-equillbrio utilizamos a mesma bobina que

foi utilizada para excitar. Esta bobina, agora, detecta a varia-

ção de fluxo magnético devido ã precessão dos núcleos (dipolos

magnéticos) em torno do eixo z, segundo a lei de Faraday. Nífte

caso, todos spins terão a mesma freqllência e o sinal detectado

será da forma senoidal, figura 5.

Note que, com o aumento do campo magnético Bo, a



diferença de energia e a diferença de popu çao entre os níveis

aumenta e, por conseguinte, ocorre um aumento considerável na

magnetização líquida que induz sinal na bobina de detecção. Como

resultado, um campo magnético alto é geralmente desejável para

melhorar a relação sinal/ruído de um experimento de RMN.

7.0 A RELAXAÇÃO DO SISTEMA DE SPINS

A relaxação ocorre imediatamente apôs a aplicação

de um pulso de RF de, por exemplo, 90 graus. Tal pulso retira a

magnetização de equilíbrio ao longo do eixo z, e a leva para uma

condição de nao-equilíbrio no plano transversal xy. Neste caso,

o retorno ao equilíbrio envolve eliminar a magnetização transver

sal no plano xy (relaxação transversal) e o retorno da magnetiz£

ção ao longo do campo magnético Bo (relaxação longitudinal).

7.1 A RELAXAÇÃO TRANSVERSAL

Como já vimos, um núcleo precessiona com uma fre-

qüência proporcional ao campo magnético que age sobre ele. No ca

so de haver um grande número de núcleos (10" ) nas amostras em

estudo, cada núcleo isolado deverá sentir um campo magnético li-

geiramente diferente dos outros devido ao CAMPO MAGNÉTICO ALF.ATÕ

RIO gerado pelos seus núcleos vizinhos. Deste modo, cada núcleo

deverá precessionar com uma freqüência também ligeiramente dife-

rente de seus vizinhos.

Logo após um pulso de RF de, por exemplo, 90 graus

todos os núcleos estarão com a mesma orientação no plano trans-

versal, figura 6a. Devido ao fato de que cada um precessiona com

uma freqüência ligeiramente diferente, ou seja, que cada um tem

uma velocidade angular ligeiramente diferente, eles começam a se

separar, figura 6b, 6c e 6d. Com a separação deles, a soma veto-

rial dos momentos magnéticos diminuirá. Após um certo intervalo

de tempo característico T2 os núcleos terão se espalhado total-

mente no plano transversal e teremos um magnetização resultante

nula. Deste modo, o sinal de RMN decai exponencialmente na for-

ma:

S(t) - Mo.exp(-t/T2).cos(w ,t)
o

onde Mo é a magnetização de equilíbrio e T2 é o tempo caracterís
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tico de decaimento da magnetizaçao transversal e é denominado tem

po de relaxação transversal, figura 7. A interação dipolar intr£

duz um alargamento na linha de ressonância.

Este decaimento é intrínseco do sistema de spins

nucleares e o sinal de RMN que surge i denominado FID (free in-

duction decay), decaimento livre de indução.

7.2 INOMOGENEIDADE DE CAMPO MAGNÉTICO E A TÉCNICA DE SPIN-ECO

Geralmente o sinal FID não decai com o tempo carac

terístico T2 mas com um tempo característico T2*, onde T2* < T2.

Isto se deve ao fato do campo magnético estático Bo não ser homo

gêneo, ou seja, o campo possui um valor diferente para cada i:os£

ção da amostra. Em geral, a inomogeneídade do campo estático é

maior que a inomogeneidade intrínseca do sistema devido ã inte-

ração spin-spin. Deste modo, o conjunto de núcleos terá' uma dis-

tribuição mais larga de freqüências de Larmor e se espalharão

mais rapidamente no plano transversal, figura 8.

Quando, durante o período de existência do FID, a

perda de sinal resulta preponderantemente da não uniformidade de

campo magnético, podemos recuperá-lo por meio da técnica denomi-

nada SPIN-ECO. Tal técnica consiste na seqüência de pulsos de RF

esquematizada nas figuras 9 e 10, onde um pulso de 180 graus faz

com que os núcleos se reencontrem novamente.

Tal efeito pode ser explicado em analogia ã uma

corrida de fundo onde os atletas mais rápidos tomam a dianteira

e o conjunto de participantes vai se espalhando ao longo do tra-

jeto, de acordo com o ritmo de cada um; se ao toque de um sinal,

os corredores dão meia-volta e começam a refazer o percurso (ca-

da qual com a velocidade que desenvolveu até então), todos chega

rão juntos no mesmo instante no ponto de partida. A amplitude

destes ecos decai exponencíalmente com o tempo característico T2

intrínseco do sistema.

7.3 A RELAXAÇÃO LONGITUDINAL

0 retorno completo ao equilíbrio exige que • compo

nente longitudinal Mz volte ao valor inicial Mor. Para isto, os

spins devem se livrar da energia recebida pelo pulso d* RF ce-

dendo-a â rede. Este retorno também é da forma exponencial.
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Mz(t) « Mo.exp(-t/Tl)

onde II é o tempo de relaxaçao longitudinal (ou spin-rede), f i g ti

ra 11.

Este processo não induz sinal na bobina.

TI e T2 sao diferentes para cada tecido e na tabe-

la abaixo apresentamos alguns tempos de relaxaçao encontrados no

corpo humano.

TABELA DE TI e T2 (para hidrogênio)

teci do

flui do

matéri

matéri

cerebrospinal

a ei nzent a

a branca

TI (ms)

1150

600

380

T2 (ms)

145

100

80

8.0 A EQUAÇÃO DE BLOCH

A equação de Bloch descreve a evolução temporal do

sistema de spins nucleares e é dada por:

dM/dt « Y (MAB) - (ÍMx + jMy)/T2 + £(Mz - Mo)/Tl

onde,

M representa a magnetizaçao total do sistema de spins nu-

cleares ;

Mx, My e Mz são as componentes de M;

B e o campo magnético total agindo sobre o sistema de spins;

TI é o tempo de relaxaçao longitudinal e

T2 é o tempo de relaxaçao transversal.

9.0 CODIFICAÇÃO ESPACIAL DAS FREQÜÊNCIAS DE LARHOR

Quando uma amostra é perturbada por um pulso de

RF, emite um sinal de RMN, resultado da superposição das volca-

gens geradas, numa bobina, por cada um dos núcleos atômicos exci
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tados. Se a amostra se encontra nua caapo magnético homogêneo,t£

dos os núcleos "sentem" o mesmo caapo e o sinal resultante passa

a ter uma única freqüência característica, a freqdência de Lar-

•or, figura 5. Se, ao contrario, o caapo magnético variar coao

função da posição, ter-se-á uma distribuição de freqüências de

precessão.

Então, se ao invés de aplicaraos sobre o sisteaa

de spins nucleares um caapo magnético Bo, aplicaraos superposto

a ele, ua gradiente de campo constante 6 na direção r, o caapo

total ao longo do eixo z terá uaa dependência linear coa a posi-

ção r:

-• -» •• -» •»

B(r) • Bo * G .r

Neste caso, tereaos uaa distribuição linear de fre_

qttências de Larmor em função da posição (figura 12):

w(r) - wQ • Y .Gr-r

A figura 13 aostra uma experiência de RMN na pre-

sença do gradiente de campo C . Três tubos que contêm quantida-

des diferentes de água (e portanto, de prótons) são posicionados

ao longo do eixo r. Resulta daí um sinal de RMN, cujas componen-

tes de freqüência podem ser analisadas por meio da transforma-

da de Fourier, que define um espectro capaz de revelar não soaen

te as posições dos três tubos como também suas respectivas quan-

tidades relativas de protons.

0 gradiente aplicado deve ser tal que a distância

em freqllências entre os tubos adjacentes supere a largura de li-

nha intrínseca do sistema:

Aw - Ar.yGr> 1/T2*

10.0 SEQÜÊNCIA DE PULSOS DE RF CONVENCIONAL

Em geral em um experimento de RMN ou em alguaa téç_

nica de foraação de imagens se utiliza a seqüência básica de pul-

sos esquematizada na figura 14, Onde, Tr á o tempo da repetição

do experimento e Te é o tempo ao eco, ou seja, o intervalo de

tempo entre a aplicação do pulso de RF da 90 graus a o instante

de máximo eco.

A seqüência é repetida ou para se fazer media do
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íir.al * s -r anali *do ou p<.ra -e variar, a cada seqtlência Ji

= pin-ec:>. uma vir: :v«l do sistema como será discutido nas tecni_

H J de formação d« iaagcns a -crei apresentadas posteriormente.

11.0 CONTRASTE POR T2

A figura 15 mostra uaa experiência de RMN na pre-

sença do gradiente de campo C . Dois tubos que contêm iguais

quantidades de prótons, iguais tempos de relaxação TI e diferen-

tes tempos de relaxação T2, sio posicionados ao longo do eixo r.

Ao se aplicar uma seqüência de spin-eco o sinal produzido por ĉa

da um dos dois tubos terá um decaimento intrínseco distinto. Re-

sulta daí um sinal de RMN, cujas componentes de freqüência podem

ser novamente analisadas por meio da transformada de Fourier,que

neste caso apresentará amplitudes diferentes para os tubos de

mesma quantidade de prótons.

Variando-se o tempo de eco, Te, (figura 14) pode-

-se variar o contraste por T2.

12.0 CONTRASTE POR TI

Para permitir o retorno tocai ao equilíbrio dos

spins precisamos esperar um período de tempo Tr da ordem de 5T1.

Se Tr é da ordem de TI, a magnetização não recorna totalmente ao

equilíbrio ao longo do campo magnético estático. Neste caso, o

ptõximo pulso de 90 graus produzirá uma magnetizaçao transversal

Nxy < Mo e, por conseguinte, teremos um sinal menor. Utilizando

este efeito, podemos obter contraste por TI.

A figura 16 mostra una experiência de RMN na pre-

sença do gradiente de campo Gr. Dois tubos que contêm iguais

quantidades de prótons, iguais tempos de relaxação T2 e diferen-

tes tempos de relaxação TI são pocisionados ao longo do eixo r.

Ao se aplicar uma seqllência de spin-eco, com tempe de repetição

Tr, o sinal produzido por cada um dos dois tubos terá uma ampli-

tude diferente pois cada um retorna ao equilíbrio de forma dis-

tinta. Resulta daí um sinal de RNN, cujas componentes de freqtiên

cia apresentam amplitudes diferentes para os tubos de mesma quan

tidade de prótons.

Varíando-se o tempo de repetição Tr, pode-se va-



riar o contraste por TI.

13.0 SELEÇÃO DE PLANOS TOMOGRÍFICOS

Embora a RNN peraita a obtenção de iaageas de volii

ae por métodos reconstrutivos puramente tridimensionais, razões

práticas, principalaente ligadas ã capacidade de aeaória e de

proccssisinto, recomendam a utilização de técnicas bidimensionais.

Para a geração de imagens bidimensionais torna-se

necessária a seleção de planos tomogrificos. Uaa técnica é a ex-

citaçao seletiva, onde a utilização apropriada ds pulsos de IF e

de gradien * de caapo aagnético asseguraa que soaente uaa região

escolhida da amostra, plano toaográfico, responda a excitação

produzindo sinal. Tal técnica consiste no alargamento da linha

de absorção do sisteaa de spins nucleares devido ao gradiente de

campo e a aplicação simultânea de ua pulso de RF coa largura es-

pectral mais estreita que a largura de linha. Ua pulso de RF nej»

tas condições denominar-se-ã "seletivo". 0 pulso "não-seletivo "

terá uma largura espectral mais larga que a linha de absorção,

figura 17.

Para a definição de planos toaográficos, ua pulso

de gradiente de campo é aplicado superposto ao caapo estático Bo

de modo que o campo resultante é da foraa:

B(r) - Bo • Cf.r

Isto significa que a freqüência de ressonância dos

spins auaenta ao longo da coordenada r, direção na qual o gra-

diente foi aplicado:

w(r) - VQ * Y .G^.r

Deste aodo, tea-se grupos de spins processando com

a atsaa freqüência w(r ) , estando distribuídos ta planos perpen

diculares à direção do gradiente d* caapo aplicado, figura 18.'

0 plano toaográfico da aaostra a ser observado po-

de ser então selecionado escolhendo-se o intervalo de freqüên-

cia» de excitação, contido no pulso de IF, que corresponde i eon

dição de ressonância dos spins, figura 19.
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14.0 MÉTODO DA TRANSFORMADA DE FOURIER BIDIMENSIONAL DIRETA

(2DFT)

Este ••todo í uma sucessão de três períodos: prtpi

raçío, evolução e detecção.

Suponha que desejamos gerar a imagem de um plano

tomogrãfico cujos pixels são caracterizados pelas suas coordena

das x e y. 0 período de preparação termina na seleção de um pla-

no contido no plano xy, onde todos os spins C O M Ç » a preces-

sion ar «• fase coai a mesma freqüência. Durante o período de evo-

lução, seguindo o pulso de RF seletivo, o gradiente Cx i ligado.

Este gradiente é desligado após um intervalo de tempo Tx e o gra

diente Gy í ativado durante um intervalo de tempo Ty, onde o si-

nal é detectado, figura 20.

Durante os períodos Tx e Ty, os spins precession»

emi freqüências determinadas pelo campo magnético que age sobre

cada ponto da amostra-

wx * v . (Bo • Gx.x) e

wy « Y •(Bo • Cy-y)

A freqüência wy determina, deste modo, a locali-

zação dos spins ressonantes com respeito ao eixo y. Mas, como ob

ter a localização dos spins com respeito ao eixo x desde que não

detectamos o sinal durante o intervalo de aplicação do gradien-

te Gx, Tx?

A resposta é que o ângulo de fase acumulado por ca

da spin ressonante durante o intervalo Tx:

t " wx.Tx

determina sua local ização ao longo deste e i x o . Ou s e j a , cada p i -

xel do plano selecionado é especi f icado univocamente por uma fa-

se #x e uma freqdência wy, figura 21.

Supondo-se que se quer fazer uma imagem de MxN pon

tos deve-se co letar M s ina i s amostrados em N pontos de modo a se

obter toda a informação necessária para a reconstrução da imagem.

A imagem pode então ser obtida coletando-se M s i -

na i s , amostrados em N pontos, variando-se o gradiente Cx em cada

uma das M aquis ições no intervalo de - (M/2) .6gx a (M/2)ígx onde

ôgx é o incremento do gradiente Gx com Tx mantido f i x o .

Desce modo obtém-se um s inal bidimensional e s c r i t o
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na fona:

S(Tx.Ty) - //N1(x.y).«xp[i.Y-(Cx.x.Tx • Cy .Y-Ty)]dxdy

COMO M(x,y) • a iaagea que se qutr obter e ela es-

tá relacionada coa S(Tx,Ty) por uaa transforaada de fourier bidî

•ensional basca executar a transformada inversa do sinal adquiri^

Jo.

Imagens ••dicas tea sido obtidas utilizando-se a

técnica de RHN coa núcleos de ítoaos de Hidrogênio (prõtons) ,aui_

abundantes no corpo huaano, ji que este contéa por volta de 55Z

de seu peso total ea água (a aaior contribuição para os sinais

de RHN vca da água intracelular).
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F i g . 3 : Pu l io» dt RF



F i g . 4 : G e r a ç ã o d o c a m p o d e R F , B l .
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Fig . 5: 0 s i n a l de RMN
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Fio. b: Helaxaçao transversal.
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Fig. 8: Efeito da inomogeneidade de campo.
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Fig. 9: A técnica de spin-eco.
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Fig. 10: A seqüência de pulsos para spin-eco.

Fig. li; Rplaxacao longitudinal.



Fig. 12: Gradiente de campo magnético.

l-'ig. 1): Codificação espacial das freqüências.
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Fiq. 14: SJequência básica de pulsos de HF - spin eco.
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Fiq. 15: Contras te por 'J"<i.
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Linha de absorçio
M da amostra.

Espectro do pulso
__ w nio-seletivo.

A Espectro do pulse
w seletivo.

Fig. 17: Comparação dos espectros

Gf(t)

Fig. 18: Oa spins nucleares estão distribuídos em
planos isocromaticos, de mesma freqüência,
ao longo do gradiente Gr(t).
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Fig. i9: Os spins que se encontrarem no plano ro
em exata ressonância e interagirão intensamrn»
com o pulso de RF. Os nptns fora deste plano r-
ptuqressivamerite menos aíekados.

90°

Fiq. 20: Seqüência básica de pulsos fará 2dFT.
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Fig. 21: I lustração da 2dFT.


