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1.1 0 que aapear?

Dentre todas as maneiras possíveis de transferência de
Informação, o método gráfico è se» dúvida o aais coapleto.
Talvez porque a foraa grafica se aproxima aais da nossa intuição.
Apesar do aundo que nos cerca ser trldiaenslonal, nossa
capacidade de análise se resume a "telas" bidimensionais, cuja
extensão a uaa terceira dimensão sô se pode fazer por meio de
abstrações. Nada sais Justo que busqueaos para nossa
interpretado, mapas, projeções, curvas etc, que de certa foraa
estejam relacionadas coa as propriedades que estamos analisando.

Orna radiografia ê um exemplo de um mapa que contém a
projeção de uaa propriedade do organismo: a densidade ótica dos
tecidos, ou sua capacidade de absorver radiado eletromagnética,
na faixa dos ralos-x, lntergrada ao longo da propagação do feixe
no objeto analisado. Como projeção, uma radiografia esta fadada
a conter ambigüidades quanto a estruturas que se superpõem, e uma
abstração adicional é necessária para resolvê-las. Nem sempre
porém, o conhecimento prévio da anatomia da regilo analisada pode
resolver a ambigüidade, e recursos adicionais serão necessários.
0 ideal seria ter-se possibilidade de construir um mapa
tridimensional de alguma propriedade, por exemplo a densidade de
massa, e poder-se analisar "telas" bidimensionais desse mapa sob
qualquer orientação. Esse objetivo é conseguido mais ou unos
satisfatoriamente pelas técnicas de obtenção de imagens do
interior de organismos, coao ultrassonografIa (1), toaografia por
emissão de positrons (PET, positron emission tomography) e
toaografia computadorizada por ralo-x (CT, computerized
tomography) (2).

Na técnica que aqui tratamos, a toaografia por
ressonância magnética nuclear (TORH), a principal propriedade
analisada é a densidade de núcleos Pn(r> de uma espécie atônica,
por exemplo o hidrogênio. Pelo fato do hidrogênio participar de
quase todos os compostos orgânicos, e principalmente por
participar da molécula de água, presente em todos os organismos
em grandes proporç8es, a densidade de núcleos pode ser associada
diretamente á densidade de massa. Assim, variações de densidade
que acompanham a anatomia Interna dos organismos são facilmente
observáveis mediante a obtenção de J>n(r). Dizemos que essa e a
principal propriedade analisada porque ela nSo é única: pelo
menos cinco outras grandezas associadas a espécie atônica e ,io
ambiente que a circunda são mapeaveis como função da posição.
Cada uma delas será oportunamente explicada. Para o momento
vamos ficar apenas com a densidade de núcleosr 0 n(r).

Na presença de ua campo magnético, a densidade de
núcleos (que têm momento magnético não nulo) se expressa na forma
da densidade de magnetização (macroscópica) M(r). A medida de
M(r) é entlo uma medida indireta de Dn(r). A questão que aqui
se faz ê: como medir M(r)? 0 objetivo deste trabalho é abordar
as várias maneiras de fazê-lo, aproveitando as propriedades dos
sistemas de spins descritas na parte inicial deste curso.
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1.2 Codificado espacial de freqüências

A principal propriedade, c sea dúvida a chave para
todas as técnicas de aedlda de H(r). * a codificado «special das
freqüências de precesslo, que decorre da equado de Laraor

Introduzindo-se uaa dependência espacial aonótona ea
Bo, obteaos ua caapo aagnêtico Bo(r) e consequenteaente

w(r) --^B^íf) 2

A codificado espacial de freqüências expressa pela
equado 2 fica aelhor entendida quando recorreaos à ilustrado do
•étodo unidlaensional abaixo.

Ua caapo Magnético B é construído cosi a superposlç~ao
de ua caapo coa dependência linear coa x, G * dB/dx « cte., a ua
caapo estático de aagnitude Bo, da foraa

B(x> = B^ • G.x 3

Se nesse caapo colocaraos três tubos pequenos,
preenchidos coa diferentes quantidades de Água, nas poslçOes xl,
x2 e x3, cada tubo "sentirá" ua caapo aagnético diferente,
Bl=B(xl), B2*B(x2) e B3*B(x3).

Ao serea excitados coa ua pulso de RF de 1X72, cada
tubo gerará ua sinal de (tm coa freqüência característica
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e o sinal detectado F(t) será resultante da coaposido de cada
uaa daquelas contribuições afetadas pela relaxado transversal,

F(t) « CA1cos(w1t)+A2cos(w2t)-»-A3cos(w3t)}.e"
t/T2 5

Hedlánte a transforaada de Fourier unldlaenslonal do
sinal F(t), obteaos uaa fundo que ê proporcional a H(x),
fornecendo as aaplltudes Al M * freqüências |&. 0 assla chaaado
espectro de freqüências de F(t) dará entlo inforaado de quanto
aaterlal (água) existe nas posições x£ (proporcionais a ^
deteralnadas pelas freqüências wl.

1.2.1 Densidade de sagnetlzado unldlaenslonal.

Se ao invés de três tublnhos tlvésseaos ua objeto
linear flnlto, descrito pela densidade de aagnetizaçfo R(x)
(sendo Mo(x) a aagr.etlzaçlo de equilíbrio), e subswtldo A aesaa
experiência, obterlaaos, logo apôs o pulso de exdtaçfo de II/2,
a expresslo.

M(x,t) - V l

Pára a evolução temporal de ua eleatnto de aagnetlxaçfo
transversal situado M %. 0 sinal resultante vea da contrlbuld*
de todos os eleaentos H(x,t) da aaostra, e é representado pela
soaa



Hit) = J N(x.t) dx

o que nos d*

um i
onde utilizamos a equação 3 para w(x).

Como a amostra ê limitada, Ho(x) fora dos limites da
amostra ê nula, e podemos estender aqueles limites para •/- «o .
Como verificamos anteriormente, a medida de H(t> * feita de forma
que toda a analise se faca no referencial girante de coordenadas,
-eliminando o termo com ««o. Isolando no integrando a dependência
espacial (porque consideramoa_T2 constante), obtemos entto

ei G.x.t ^ 9

que é a expressão da evolução da magnetlzaçlo no referencial
girante.

Toda nossa preocupação e com a dependência espacial da
magnetlzaclo, e portanto vamos introduzir a variável que expressa
as freqüências espaciais k. proporcional a t, e que faz com que
a equ. 9 adquira a forma

MnCt)—• SCk) - e-k'T-6-12 / H (x).e1 **" dx 10-6-12 /

onde

X. = -f G.t 11

Exceto pelo termo exp(-k/^G.t), a equação 10 e a
expressão da transformada de Fourier de H(x),

G(k) = I M(x) e* *'* dx 12-L
Definido _

H<k> = e " k /T- G- T 2 « / p<x) e
1 k-x dx , 13

podemos notar que a equaçlo 10 ficará da forma

S(k) - H(k).G(k) , 14

ou seja, o produto de duas funções, cuja transformada de Fourier
será dada pela convoluçlo entre as transformadas dos fatores.

CS(k>} * (H(k>) • CG(k)) 15

A fundo P(x), definida em 13 como transformada de W(k)
« a chamada -POINT SPREAD FUNCTION" (PSF) (3), que faz com que,
pelo efeito da convoluçlo, aumente a indeterminaçto da
intensidade de M(x) nua dado valor de x.

Essa Indeterminado é conseqüência da "largura" de P(x)
(nos casos em que T2 è constante ao longo da amostra, P(x) é uma
lorentzlana (4> ), expressa por

e que representa um dos fatores determinantes da resolução na
imagem.
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Numa experiência em que o máximo valor de k. eat*

determinado pelo máximo tempo de observação tmax, a um dado
gradiente G, da forma

*TGt«« - 17

devemos satisfazer a condlçlo

Ax << £x = -r— 18

onde áx è a máxima resoluçlo absoluta permitida. Utilizando 11
e 16, obtemos de 18 a condlçSo

tmmx << T 2 , 19

que chamamos çor^lf^n riy hot reaolucSlq. Essa condiçSo pode ser
obtida aumentando-se o valor de G, de tal forma a manter-se kmax
constante.

Nessas condições, a funeto de P(x). quando comparada a
Mix), aproxima-se de uma funçSo delta, de forma que podemos
escrever

M(x) = ^CS(k)} 20

A análise da resoluçSo feita com o exemplo
unldimenslonal, envolveu a consideração de um gradiente,
convencionado chamar-se "gradiente de leitura". Essa é entto a
analise da "resolução na leitura", que resumindo-se, implica em
obterem-se valores grandes de gradiente aplicados no curto espaço
de tempo associado á leitura.

1.3 Imagens em mala que uma dimensão.

Um campo escalar, como o que podemos associar á
intensidade da componente z de um campo Bo, apresenta algumas
propriedades que podemos explorar. Se admitirmos que Boz tenha
uma dependência da forma

Boz * Boz ( ? ) 2 3

teremos que admitir que essa variação intercepte linhas (em duas
dimensões) ou superficies (em três dimensões) de equiinduçSo.
Isso pode ser demonstrado pela seguinte argumentação lógica: se
a variação de Boz entre dois pontos A e B do espaço é admitida
•onôtona para qualquer que seja o caminho percorrido entre tais
pontos, deve existir para todos os caminhos um valor de campo
Boz(C) que satisfaça a condido

B o z ( A ) < Boz ( C ) < Boz ( B > 2 4

0 conjunto de pontos Boz(C) define a chamada linha <2D>
ou superfície (3D) de equlinduçlo. Se restringirmos a varlaçlo
de Boz a gradientes lineares, veremos que sô poderio haver
variações unldlmensionals de Boz perpendicularmente aos planos de
equlinduçfto formados. Dessa forma, com a superpôslçlo de
gradientes estáticos em qualquer direção, a única codificaçlo de
freqüência dar-se-á na direção do gradiente resultante.

Se o objeto analisado apresentar uma densidade de
magnetização M(r), sô será possível obteres-se informações a
respeito da projeção de M(?> na direçlo do gradiente resultante
(o colapso de M(?> na linha que determina a direçlo do
gradiente), pois todos os núcleos que se encontram numa



superfície de equiindução irão precessionar numa única
freqüência.

tuf.tt.1»

do pl»no S. r.a á1

:»> 11 CJ»do. Diferente pi
de M(*> na r1 c : ;

Torna-se então necessário que, para que se consiga a
codificação espacial eu diferentes direçOes, o caapo «agnêtico
Boz(F) apresente taabéa uaa dependência temporal, de foraa que o
gradiente espacial possa ser aplicado em orientações distintas em
tempos diferentes. Essa ê a maneira encontrada pelas diferentes
técnicas para resolver o problema da correspondência biunlvoca
entre Boz e r ser apenas unldimenslonal.

"olocando a dependência temporal nos gradientes de
campo, podemos escrever

B(r,t) = BQ • r.G(t) 25
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onde está implícito que B é a componente z do campo magnético.

Vamos entSo redefinir algumas das express&es
anterioeres: a codificação espacial da freqüência de precessao
continua sendo unidimenslonal, só que com intensidade e direção
dependentes do tempo, dada pela expressão

w(t) - 27

As oscilações de N(r) serão determinadas pela fase
acumulada ó (r,t>, da forma

(r,t) « f w<r",t'> dt' r*
dt 28

Redefinindo k pela sua expressão mais geral

k"(t) *y JC(t') dt' , 29
"'o

obtemos para 28, agora no referencial girante,
& (?,t) • 7 . k(t) 30

que perilte-nos escrever o sinal de RMN demodulado como sendo



r MCr") e 1

_

29.

S(k(t)) = J M(F) e* k { t ) r d V 31

onde adotamos a condição de boa resolução determinada por 19.

A equação 31 relaciona as funções S(k) e H(r) pela sua
transformada de Fourier tridimensional (vale também quando k e r
sfio definidos em duas dlmensOes).

Para se obter M(7) é preciso conhecer-se S(iô em todo o
esgaço reciproco. Sabe-se gprèm (5), que do conhecimento de
S(ki) em pontos discretos kl daquele espaço, 6 possível
obterem-se os valores de MíTi) em pontos discretos ?i que
representem satisfatoriamente a funçSo H(T). A função
dlscretlzada HiTii e obtida através da transformada de fourier
tridimensional discreta (3DDFT) de S(k*i>.

As técnicas de obtenção de imagens, ^através da
aplicação de gradientes adequados, fazem com que k(t> percorra
valores contínuos numa trajetória que cubra satisfatoriamente o
domínio da funç&o S(k~), enquanto que os valores de S(íTi) são
registrados num reticulado que caracteriza a técnica de
reconstrução. Alias, é a partir daquele conceito de trajetória
que iremos introduzir um formallsmo que simplifica bastante a
análise das técnicas de reconstrução de imagens.

Da definição de "kit) (equação 29) obtemos, a partir da
derivada temporal, uma expressão análoga a da velocidade
tangenclal a uma trajetória, na cinemática,
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Observamos então que ^G(t) determina tanto a orientação ..quanto
a velocidade de um deslocamento sobre uma trajetória k(t) no
espaço reciproco.

0 principal quesito em relação â trajetória é que ela
cubra uniformemente o domínio de S(T?) e existe uma infinidade de
traietôrias que satisfazem essa condição. Convém lembrar que
estamos no espaço reciproco, e que para recuperar a Imagem (M(r))
teremos que proceder uma transformada de Fourier. E necessário
portanto, que o jreticulado formado pelas coordenadas dos valores
registrados de S(k) satisfaçam as condiçOes básicas impostas pela
formulação da transformada de Fourier discreta. No caso simples
da formulação carteslana expressa pela equação 31, a imposição é
que aquele reticulado seja pelo menos aproximadamente cartesiano.
Vamos considerar o e.rcmplo bidimensional da técnica da
transformada de Fourier direta (2DFT), ilustrado na figura 3.

A figura (3-D representa a seqüência de aplicação dos
pulsos de RF e de gradientes G(t), e os sinais de RMN gerados.

Vamos supor, sem demonstrar agora, que mediante a
aplicação de gradientes e de pulsos de RF adequados, conseguimos
excitar apenas uma fatia da amostra perpendicularmente A direção
z e de expessura zo. Para todos os efeitos, apenas um plano do
objeto tridimensional deverá ter toda a magnetlzação virada de
90* para o plano transversal xy, e se: á portanto a única parte
da amostra capaz de gerar sinal.

Essa situação inicial está caracterizada pelo instante
0, que determina efetivamente o inicio da experiência em duas
dimensões (fig 3-III). No intervalo de tempo OA, a aplicação
conjunta dos gradientes Gx e Gy gera ua gradiente resultante que
determina o trecho da trajetória OA. Nesse instante, um pulso de
RF de Ti gira de 180* cada componente da magnet ização
tranversal. Resulta que no Instante B, teremos uma "condição de
fase Inicial" para as componentes de «agnetlzação codificada pela
aplicação prévia dos gradientes, na forma de una fase acumulada
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para aquisição de ecos consecutivos.

Inicial para a direção y dependente da amplitude de Gy (e do
tempo de aplicaç&o ty, que nesse caso é constante), expressa por

o » 1 'Gy dt 3yty 33

0 período descrito corresponde A etapa de "preparação"
do sistema de spins para a etapa posterior, de "leitura".

A fase acumulada pela aplicação do gradiente Gx, de
amplitude constante, e Invertida pela aplicação do pulso II,
permitirá a geração de um eco de spins que ocorrerá durante a
trajetória BC (fig. Ill), desde que seja novamente aplicado um
gradiente Gx na mesma direçSo que o anterior. Essa fase é dada
por
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(tx = ty por simplicidade, mas não precisam ser necessariamente
iguais).

0 centro do eco de spins corresponde á recuperação da
condição kx=0, que ocorre em t-2tx. Durante o Intervalo BC em
que isso ocorre, a fase acumulada Jcx(t) é expressa pela equação

k x ( t ) ' - 3t 35

Se redefinirmos o instante t=0 em 2tx (centro do eco),
obteremos simplesmente

kx(t) = jf 1 X t , -tx < t < tx . 36

Dessa for *, serão registrados os valores de S(k)
correspondem à etapa de aquisição,

que

S(kx,ky) =

= í M(x,y) e
-i G .y.t G .x.t

x

As variáveis reciprocas de x e y estarão agora
parametrlzadas em t e Gy, que permitirão registrar valores de
S(kx,ky) em diferentes trajetórias. Para conseguir-se essas
trajetórias, basta variar-se os valores de Gy durante a etapa de
preparação, definindo por exemplo OA'B'C e adquirindo novo eco
de spins em B'C. 0 conjunto de ecos assim adquiridos,
fazendo-se por exemplo Gy variar no intervalo C-Gymax, GymaxD,
constitui-se no "sinal" bidimensional S(kx,ky) digitalizado num
retlculado cartesiano. Como requisito adicional, se quisermos
proceder a transformada discreta utilizando algaritmos de
transformada rápida (Fast Fourier Transform, FFT) (6), è
necessário que tanto a variação de Gy quanto o intervalo de tempo
entre aquisições sejam regtalares.

0 "sinal bidimensional" S(kx,ky) que assim chamamos por
estar no "espaço de sinal", o espaço onde se faz as medidas na
experiência de RMN pulsada, encontra-se esquematizado na figura
4-a.

Nela observamos os ecos registrados para diferentes
amplitudes de Gy, o gradiente de "codificação de fase". Na parte
b da mesma figura podemos observar o resultado da tranformada de
Fourier bidimensional daquele sinal, proporcionando um "espectro"
também bidimensional. Em c vemos a imagem, na forma de um 'mapa
cujo brilho corresponde á intensidade no espectro em b.
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Fig. TT-4 - a. r^presetitaíSo bidimensional do "sinal" de
RMN. Após uma transformada de Fourier bidim^nsion.i L.
obtem-5* o "espectro" (b). A imagem è resultado do brilhu
como íuriçáo da amplitude do "espectro".
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