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Des Menschen Seele
Gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel steigt es,
Und wieder nieder
Zur Erde muss es,
Ewig wechselnd.

Stonnt von der hohen
Steilen Felsenwand
Der reine Strahl,
Dann stiiubt er lieblich
In Wolkenwellen
Zum glatten FeIs,
Und Ieicht empfangen,
Wallt er verschleiemd,
Leise rauschend
Zur Tiefe nieder.

Ragen Klippen
Dem Sturze entgegen
Schiiumterunmutig
Stufenweise
Zorn Abgrund

1m flachen Bette
Schleicht er das Wiesental hin,
Und in dem glatten See
Weiden ihr Antlitz
AIle Gestime.
Wind ist der Welle
Lieblicher Buhler,
Wind mischt vom Grund aus
Schaumende WogeIL
Seele des Menschen
Wie gleichst do dem Wasser!
Schicksal des Menschen
wie gleichst do dem Wind !

A alma do homem
E como a ~gua :
Doceu vem,
Aoceu sobe,
Edenovotem
que descer a terra
Em mudan~a etema.

Corre do alto
Rochedo a pino
Oveio puro,
Entao em belo
P6 de ondas de nevoa
Desce a rocha Usa,
E acolhido de manso
Vai tudo velando,
Em baixo munm1rio
LApara as profundezas.
Erguem-se penhascos
De encontro a queda
- vai, 'spumando em raiva
Degrau em degrau
Para 0 abismo.
No Ieito baixo
Desliza ao Iongo do vale veleado,
E no Iago manso
Passem seu rosto
Os astros todos.
Vento 6 da vaga
o belo amante;
Vento mistura do fundo ao cima
Ondas 'spumantes.
Alma do homem,
Es bem como Agua !
Destino do homem,
Es bem como vento !

Dedico este trabalho ao meu pai, Peter
Foerster, a minha mae, loge, e a minha
familia.
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Neste trabalho apresentamos e comparamos diferentes tecnicas de
tomografia bidimensional por RMN implementados nwn sistema de
tomografia de campo magnetico ultrabaixo (O.05T). A partir da sequencia
convencional "Spin Echo" (SE), utilizada rotineiramente, implementamos a
sequencia "Gradient Recalled Echo" (GRE) e duas sequencias que utilizam
o principio de Steady-State Free Precession (SSFP), sendo "Fast Low Angle
Shot" (FLASH) e "Fast Acquisition Double Echo" (FADE). Com as
sequencias de SSFP conseguimos diminuir drasticamente a dura~ao de urn
exame de tomografia convencional (sequencia SE). A sequencia FADE
ainda permite adquirir duas imagens com contrastes claramente diferentes
sem awnentar significativamente a dura~aodo exame.

Desenvolvemos procedimentos de calibra~ao, indispensaveis para as
tecnicas de SSFP que tambem melhoraram a rela~ao sinal ruldo de 15 por
cento na tecnica SE .

Analisamos te6rica e experimentalmente 0 comportamento do contraste
das sequencias apresentadas. Fizemos ainda uma serie de imagens de urn
phantom e da cabe~a de urn voluntario com as diferentes sequencias e
sugerimos algumas combina~Oesdos parametros (protocolos) como tempo
de repeti~ao, tempo ao eco e angulo de excita~ao. Urn destes protocolos esta
sendo testado em casos clfnicos para comparar a utilidade das sequencias
apresentadas no diagn6stico medico.

Com este trabalho ganhamos uma experiencia na utiliza~ao de tecnicas
rapidas indispensavel para a elabora~ao de uma metodologia para obter
imagens tridimensionais.



In this work we present and compare different techniques for
bidimensional tomography in NMR which were implemented on a ultra low
magnetic field (O.05T) tomographic system. Based on the conventional spin
echo pulse sequence (SE), which is routinely used, we implemented the
gradient recalled echo (GRE) pulse sequence and two sequences that use
the principle of Steady-State Free Precession (SSFP) being "Fast Low Angle
Shot" (FLASH) and "Fast Acquisition Double Echo" (FADE). With the
SSFP sequences we shorten drastically the duration of the conventional SE
tomography sequence. Besides this the FADE sequence gives two images
with clearly different contrast without extending significantly the duration of
the experiment.

Needed for the SSFP techniques, we developed ~alibration procedures
which improved as well the SE sequence signal to noise ratio of about 15
percent.

We analyzed theoretically and experimentally the behavior of the
contrast of the presented sequences. Moreover we acquired various images
of a phantom and the human brain of a normal volunteer using the different
sequences and proposed some combinations of the parameters (protocols)
repetition time, time to echo and flip angle. One of these protocols is being
tested in clinical cases to compare the usefulness of the presented techniques
for medical diagnostic.

With this work we gained a wide experience in using SSFP techniques
that will be indispensable in the elaboration of tridimensional tomography
methodologies.
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Capitulo I

Introdu~ao

Neste trabalho algumas tecnicas da Tomografia por Ressonancia
Magnetica Nuclear foram investigadas e comparadas. A ressonancia magnetica
nuclear (RMN) foi descoherta ha mais de quarenta anos (l) e tomou-se desde
entao urna indispensavel ferramenta analftica em quimica e ffsica. Nos anos 70
foi sugerida a utiliza~ao da RMN para a obten~ao de imagens do corpo hurnano
(2) e em seguida Lauterbur (3) , Kumar, Welti e Ernst (4) e P. Mansfield (5)
desenvolveram tecnicas de tomografia por RMN. A partir de entao, a tomografia
tomou-se urna das mais importantes ferramentas para diagn6stico medico.

Apesar disso, a tecnica de tomografia por RMN e urna tecnica demorada.
A dura~ao de urn exame de RMN (10 a 30 min) e hem maior do que, por
exemplo, urn de Raio X. 0 fator limitante para as tecnicas convencionais de
ressonancia magnetica e que depois de urn pulso de excita~ao e da aquisi~ao do
sinal nao se pode aplicar a pr6xima excita~ao imediatamente em seguida. Como
veremos adiante, e necessario esperar que a magnetiza~ao volte ao equilibrio
termodinamico. Uma tentativa de superar este problema e usar urna tecnica
chamada excita~ao em Steady-State Free Precession (SSFP), que foi descrita pela
primeira vez por Carr (6). A tecnica foi aplicada na espectroscopia por Ernst e
Anderson (7) e Hill (8) e nurn trabalho fundamental de Hinshaw (9) foi
combinada com urn metodo para obter imagens por RMN.

Algumas sequencias especfficas de SSFP foram implementadas aqui, pela
primeira vez, usando urn campo ultrabaixo de 0.05 Tesla. A motiva~ao para este
trabalho foi a necessidade de diminuir a dura~ao do processo da obten~ao de
imagens por RMN. Urn exame convencional de contraste por T2' uma das mais
usadas tecnicas para diagn6stico medico, demora no nos so sistema em tomo de
20 minutos. Com a sequencia "Fast Acquisition Double Echo" (FADE)
conseguimos imagens com contraste similar em tomo de 3 minutos. Essas
imagens podem ser usadas como explorat6rias para urn posterior exame
convencional. Alem disso, utilizando a sequencia FADE, podemos obter duas
imagens com contrastes claramentes diferente em uma s6 aquisi~ao, 0 que traz
urna informa~ao valiosa sem aurnentar significativamente a dura~ao do exame.
Por ultimo, ganhamos experiencia na utiliza~ao de tecnicas rapidas necessarias



para a elabora~ao de metodologias de tomografia tridimensionais. Justamente este
ultimo aSPecto pode se mostrar no futuro como urn dos mais importantes.

Utilizando wn campo magnetico ultrabaixo, tivemos que enfrentar 0

problema de wn sinal de RMN fraco mas, como veremos adiante, conseguimos
obter imagens, principalmente de cabe~as de voluntarios, com alto contraste.
Tomografos de campo magnetico baixo apresentam a grande vantagem porque M
urna dinamica maior dos tempos de relaxa~ao, que sao os principais parametros
que determinam 0 contraste da imagem. Isto significa que a diferen~a nos tempos
de relaxa~ao entre dois tecidos e maior em urn campo magnetico mais baixo, e
por isso e mais fadl distingui-Ios na imagem. Alem disso, existe sempre wna
inomogeneidade do campo magnetico em tennos absolutos menor em baixo
campo do que em campos mais altos. Isto resulta em uma largura de faixa de
recep~ao mais estreita, e consequentemente urna contribui~ao no sentido de
melhorar a rela~ao sinaVruido.Mas estas vantagens sao obtidas as custas de uma
baixa rela~ao sinaVruido (SNR), ou seja 0 sinal de RMN e menor em campos
baixos.

Esta desvantagen constitui urn desafio constante para quem trabalha com
campos ultrabaixos. Especialmente nas nossas implementa~5es das tecnicas de
SSFP, tivemos que enfrenta-Ia, implementando procedimentos de calibra~ao
especiais, e sempre a procura de urn compromisso entre dura~ao do exame e
qualidade da imagem. Chegamos a conclusao de que SSFP e uma tecnica viavel
tambem em campos ultrabaixos e util como tecnica auxiliar na elabora~ao de
diagn6stico por RMN.

Assim, neste trabalho introduzimos no capitulo IT, de fonna breve, as bases
te6ricas da Ressonatlcia Magnetica Nuclear e 0 principio de gera~ao de imagens
planares por Transfonnada de Fourier bidimensional.

No capitulo ill, apresentamos 0 principio de Steady-State Free Precession
com urn modelo intuitivo e tambem em formalismo matricial. Chegamos a
introduzir algumas sequencias de pulsos que utilizam esta tecnica e analisar seus
comportamentos.

'No capitulo N, discutimos a parte instrumental, descrevendo rapidamente
o sistema de tomografia utilizado. Discutimos ainda naquele capitulo, as
dificuldades que tivemos que enfrentar relacionados a urn efeito que chamamos
de inomogeneidade diniimica. Apesentamos urna tecnica para urn ajuste fino dos
gradientes do campo magnetico assim compensando por estes efeitos.



No capItulo V, analisamos matematicamente 0 contraste obtido por varias
tecnicas utilizadas e apresentamos urn "phantom" que foi construido para
examinar experimentalmente 0 contraste te6rico.

Finalmente, no capitulo VI, discutimos os resultados obtidos com 0

"phantom" descrito anterionnente hem como os de exames com voluntarios. Os
resultados das sequencias "Spin Echo" (SE), "Fast Low Angle Shot" (FLASH) e
"Fast Acquisition Double Echo" (FADE) utilizando diferentes combina~Oesdos
parametros experimentais como tempo de repeti~ao, tempo ao eco e fulgulo de
excita~ao, saDdiscutidos naquele capitulo.

Como conclus5es comparamos as possiveis combina~Oesdos parametros
experimentais e sugerimos algumas destas combina~5es, chamadas protocolos,
para urn futuro estudo em casos cImicos. Por ultimo discutimos a passiveI
utiliza~ao das tecnicas de Steady-State Free Precession em tomografia
tridimensional.

Ha dois apendices neste trabalho. No primeiro descrevemos uma tecnica
que desenvolvemos para medir 0 fulgulo de excita~ao utilizando ecos
estimulados. No segundo apresentamos uma varia~ao da sequencia FADE que
pode ser utilizada para medir inomogeneidades do campo.magnetico.
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Capitulo II

Fundamentos Te6ricos

Neste capitulo, vamos discutir os fundamentos basicos da tecnica de
Ressonancia Magnetica Nuclear pulsada. Introduzimos as principais ferramentas
necessarias para os experimentos convencionais de tomografia bidimensional.

11.1Principias de Ressanancia Magnetica Nuclear (RMN)

Muitos nucleos atomicos possuem urn momentum angular intrinseco
chamado spin nuclear I. 0 momenta magnetico do micleo Jln relaciona-se com 0

mesmo pela equacao

onde 'Ye 0 fator giromagnetico que e carateristico de cada especie de c!tomo, e 11

e a constante de Planck dividida por 21t. Classicamente, este momenta magnetico
pode ser entendido como 0 resultado da rotacao do micleo atomico em tomo de si
mesmo, e que possui uma carga electrica distribulda sua superffcie. Esta carga em
movimento gera uma corrente circular que cria urn campo magnetico
representado pelo momenta magnetico Jln (10).

A aplicacao de urn campo magnetico estatico nurn sistema de spins, faz
com que ocorra urn desdobramento dos nlveis de energia dos micleos devido a
interacao entre 0 momenta magnetico, Jln, e 0 campo magnetico Do. Ooperador
hamiltoniano X dessa interacao e dado por :

X = ....,Jln - Do = - 'Y11 I -Do

Geralmente, 0 sistema de coordeIiadas e escolhido de tal maneira que 0 campo
magnetico aponte na direcao z. Neste caso 0 operador I pode ser representado
pela sua componente z, Iz



Para wn sistema assim quantizado, supondo que I = 112, as energias associados
aos autoestados do sistema sao

E_ = + Ih'Y Ii Bo
E+ = - 112'YIi Bo

[IIAa]
[nAb]

os autovalores de Iz sendo - Ih e + Ih. Classicamente, isto pode ser
interpretado como spins se orientando em duas dire~5es diferentes relativamente
ao campo magnetico Bo' paralela ou antiparalelamente a ele. Pela estatlstica de
Boltzmann, existem mais spins no estado de energia mais baixa, isto e na dire~ao
paralela ao campo Bo. Depois de atingir 0 equilfurio termico, os nlveis de energia
do sistema de spins sao preenchidos de tal forma que a razao entre suas
popula~Oes e

onde N_ e 0 n6mero de nucleos com spin antiparalelo e N+ eo n6mero de nucleos
com spin paralelo ao campo; Tea temperatura do sistema e Kb a constante de
Boltzmann. Para se promover transi~Oes entre estes dois niveis de energia, e
necessario fomecer a energia

° que e geralmente feito atraves da aplica~ao de wn campo eletromagnetico na
faixa de radiofrequencia (RF). Pela lei de Planck, a energia En de urn campo de
RF com frequencia angular ro e igual a

a equa~ao fundamental da Ressonancia magnetica nuclear. Como mostrado na
figura abaixo,



depois de absorver a energia do campo eletromagnetico (estado excitado) 0

sistema tende a relaxar e emitir uma onda eletromagnetica na frequencia de
ressonAnciaro = "(Bo' carateristica do nueleo em observa~ao.

Figura ILl : Esquema de transi~ao entre os dois nlveis de energia
de urn nucleo com spin Ih

Esta modelo quantico e importante na espectroscopia e para a interpreta~ao de
mecanismos de relaxa~ao, mas os problemas que vamos tratar permitem contudo
urna abordagem diferente.

Ao inves de calcular energias atraves de autovalores do operador
hamiltoniano da intera~ao (campo magnetico - momento magnetico), trabalhamos
com urn modelo classico baseado no teorema de Ehrenfest no qual os valores
esperados da mecanica quantica se comportam classicamente. Isto significa que
podemos trabalhar com 0 momento magnetico classico, como se urn spin nuclear
fosse urn pequeno fma permanente.

Urn momento magnetico nuclear Jln , sob a a~ao de urn campo magnetico
estatico Do , sofre urn torque que tende a alinha-Io paralelamente aquele. caroW.
Porem, como vimos anteriormente, associado ao momento magnetico existe urn
momentum angular, que faz com que 0 momento magnetico precessione em tomo
da dire~ao do campo Doconforme figuti abaixo.



Figura 11.2 : Nlicleo com momento angular e
magnetico na presen~a de urn campo
magnetico

Este fenomeno tern urn analogo classico no girosc6pio. Urn corpo girando possui
urn momentum angular. Se urn girosc6pio esta submetido ao campo gravitacional
da terra e tern sua extremidade vinculada a urn ponto, entao age urn torque sobre
ele e 0 girosc6pio come~a a precessionar. No caso do momento magnetico
submetido ao campo magnetico Bo, 0 torque e Jln x Bo. A lei da conserva~ao do
momentum angular J da, imediatamente a equa~ao girosc6pica

dJ
-=Jln xBodt

usando equa~ao [II.!] e J = fz I

dJln = Y Jln xBodt

Esta equa~ao diferencial caracteriza urn movimento de precessao uniforme do
momento magnetico nuclear Jln em tomo do campo Bo com velocidade angular

Obserya-se que essa frequencia , conhecida como frequencia de Larmor, e a
mesma, tanto do ponto de vista classico como quantico. Entretanto, a descri~ao
classica do fenomeno de RMN, propicia uma boa compreensao de todo 0

comportamento dos spins.



11.3Sistema glrante de coordenadas

Para 0 modelo usado na teoria da ressonancia magnetica pulsada, e
conveniente trabalhar ~m urn sistema de coordenadas girantes, tal que i' coincida
com i, e i' e y' girem em tomo de i (i') com velocidade Q. Aqui i, y, e z
representam os versores nas coordenadas cartesianas. Nesse novo sistema de
coordenadas, podemos rescrever a equacao [II.t 0] da forma

dfln =Yfl X(B +n)
dt n 0 Y

Essa equa9ao mostra que no sistema girante de coordenadas, 0 momento
magnetico fln obedece a mesma equacao descrita anteriormente, porem, na
presenca de urn campo efetivo Ber :

Se escolhemos urn sistema, tal que 0 campo efetivo seja zero, teremos
Q = CJ) = YBo . Neste sistema de referencia dfln/dt = 0, e portanto fln e estatico
com relacao a x', Y' e i'. Enquanto que em relacao ao sistema do laborat6rio, fln
precessiona com urna frequencia Q.

11.4Efeitos de urn campo magnetico alternado

Os efeitos de urn campo magnetico de RF aplicado na forma de campos
lineannente oscilantes Bl (t) = 2 B1(t) cos(Qt) x, saDmais facilmente analisados
dividindo-o em duas componentes circulannente polarizadas (figura abaixo).

Figura 11.3 : Decomposi~ao de urn campo
linearmente oscilante em duas componentes girantes.



Cada uma dessas componentes possui amplitude Bb uma girando no sentido
horatio e a outra no sentido anti-honirio. Denotamos esses campos girantes por
Blh e Blah :

Blah = Bl (x cosOt + y senOt)
Blh = Bl (x cosOt - y senOt)

[II. 14a]
[II.l4a]

Note que Blah e Blh diferem simplesmente pela substitui~ao de 0 por -0.
Desde que uma componente girara no mesmo sentido de precessao do momento
magnetico enquanto que a outra estara no sentido oposto, e possivel mostrar que
pr6ximo da ressonancia a componente de frequencia -0 pode ser desprezada
(11), resultando que metade da energia do campo sera desperdi~ada. No entanto,
essa e a forma de gerar 0 campo de RF na maioria das maquinas de RMN, pela
facilidade de sua implementa~ao. Supomos entao que existe somente urn campo
BIh sem perda de generalidade. Quando 0 campo magnetico estatico Bo esta na
dire~ao z e 0 campo de RF no plano transversal, 0 campo magnetico total e

B = Bo z + Bl (x cosnt + y sennt)

Substituindo Bo na equa~ao [11.13]por este campo total Bef a equa~ao fica:

'B (B n) Al B Alef = 0 -::; Z + I x

Fisicamente, 0 momento magnetico nuclear Jln comporta-se como se estivesse na
presen~a de urn campo magnetico estatico Bef. Assim, 0 momento Jln precessiona
em torno desse campo efetivo descrevendo urn cone, com frequencia angular
yBef. Esta situa~ao e ilustrada na figura ITA para urn momento magnetico que em
t = 0 esta orientado na dire~ao z.



a
B --o ..,

a) b)
Figura II.4 : Sistema girante coordenadas a) Campo
efetivo, b) Movimento do momenta magnetico Jln

Se a condic;ao de ressonancia for satisfeita (0 = yBo), 0 campo efetivo e entao
simplesmente BIX' e a frequencia angular yBl. 0 momenta magnetico Jl.n, que e
inicialmente paralelo ao campo estatico Bo• precessionara em tomo do campo HI
que e na direc;ao x'. Se este campo HI fica aplicado por urn curto periodo de
tempo de dura<;ao tp 0 momenta magnetico nuclear Jl.n vai precessionar com urn
angulo hem defmido de a, dado por

tp

a = y fBl (t)dt
o

Se Bl permanecer constante durante 0 periodo de aplica<;ao do pulso de RF
teremos

Escolhendo adequadamente 0 tempo de aplica<;ao tp do campo Bl e sua
intensidade,o fulgulo a, denominado fulgulo de excita<;ao, pode ser ajustado de
900

, 1800 ou qualquer outro valor que for preciso. 0 pulso a = 900 gira 0

momenta Jl.n da dire<;ao z' para a dire<;ao y' no plano transversal permitindo a
observa<;ao da maxima componente transversal, enquanto 0 pulso a = 1800 e
usado para inversao. A evoluc;ao temporal do momenta magnetico no sistema do
laborat6rio e no sistema girante de coordenadas e mostrado na figura II.5.
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Figura II.5 : Evolu~ao temporal de urn momento magnetico nuclear Jln sob a a~ao
de urn campo magnetico estitico Bo e urn campo de RF B1 no sistema do
laborat6rio (esquerda) e no sistema girante de coordenadas (direita) para a) urn
pulso de 15°, b) urn pulso de 90° e c) urn pulso de 180°.
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11.50 sinal de RMN

o metoda de aplicar pulsos de RF discutido anterionnente, sugere urn
metodo simples para observar ressonancia magnetica de mlcleos atomicos.
Entretanto, nao temos apenas urn m1cleo isolado na amostra. Na realidade, 0

objeto analisado e uma cole~ao hem grande desses mlcleos da mesma especie
atomica. Portanto e aconselhavel estuda-Ios atraves do seu comportamento
macrosc6pico, descrito pelo vetor de magnetiza~ao total M, que e dado como
soma vetorial dos momentos magneticos na amostra :

M= LJln

Figura II.6: A magnetiza~ao macrosc6pica Mea soma vetoria! dos
momentos magneticos

Colocamos agora uma amostra de urn material que queremos estudar numa
bobina, capaz de gerar urn campo eletromagnetico_na faixa de RF perpendicular a
Bo. No equilibrio tennico, 0 vetor de magnetiza~ao aponta ao longo de Bo. Ap6s
a aplica~ao do campo de RF e criada uma magnetiza~ao transversal, cuja
precessao da lugar a uma varia~ao de fluxo de indu~ao magnetica na bobina,
gerando uma for~a eletro-motriz (f.e.m) que pode ser observada.



Figura 11.7 : Amostra com bobina de rece~ao
orientada no eixo Y, que capta 0 sinal de resposta f.e.m

No entanto, a f.e.m nao persiste indefmitivamente, isto e, intera~Oesdos spins
com suas vizinhan~as causam urn decaimento, em liquidos na faixa de dez ate
algumas centenas de milisegundos. Urn sinal deste tipo esta mostrado na figura
n.8, sendo conhecido como "Free Induction Decay" ou FID.

A natureza do decaimento do sinal de RMN sera 0 assunto do pr6ximo item.



11.6Relaxa~io

o sinal de RMN decai exponencialmente devido a dois processos de
relaxa~ao : 0 ~d~~laxa~ao longitudinal, caraterizado por wn tempo de rela~a~aQ_
Tl , e 0 de relaxa~ao transversal, caraterizado por T2._Os dois processos
dependem das diferentes intera~Oesentre atomos vizinhos (11) .
./ A relaxa~ao longihfdinal exprime 0 fato de que a magnetiza~ao, uma vez

)trazida ao plano transversal pelo pulso de RF, lentamente volta ao equilibrio
\\ tennico se alinhando novamente ao longo do campo magnetico Do na, dire~ao z.

Este tipo de relaxa~ao e devido a pequenos campos magneticos oscilantes
gerados pelos atomos vizinhos, que estao em movimento tennico. A componente
transversal desses campos locais com frequencias perto da ressonancia e
responsavel para a relaxa~ao longitudinal. Em lfquidos este tipo de relaxa~ao e
relativamente lento, sendo ate de alguns segundos.

Por outro lado, a relaxa~ao transversal age hem mais rapido,_tipicamente
algwnas centenas de milisegundos. Este tipo de relaxa~ao e devido a componente
longitudinal dos campos magneticos adicionais gerados pelos atomos vizinhos.
Estes campos locais se superpoem ao campo estatico Do e entao a frequencia de
ressonAncia para urn momento magnetico e ligeiramente alterado. Como esta
altera~ao depende da vizinhan~a, ela e diferente para diferentes nucleos. Isto faz
com que os momentos magneticos, imediatamente depois do pulso de RF,
apontem todos na dire~ao y e se distribuam no plano transversal, de tal maneira
que a magnetiza~ao transversal e continuamente reduzida.

Os efeitos das relaxa~Oes longitudinal e transversal saG ilustrados nas
figuras abaixo.

Figura 11.9 : Volta da magnetiza~ao para 0 equihorio t6rmico ilustrando a relaxa~ao
longitudinal



Figura 11.10 : Perda de coerencia de fase depois de urn pulso de 90° diminui a
magnetiza~ao devido a relaxa~ao transversal.

Conforme a figura II.II, a forma da recupera~ao do equilibrio termico e 0

decaimento da magnetiza~ao transversal sao exponenciais para 0 caso de
Hquidos e hem adequado para a tomografia. A relaxa~ao em forma
exponencial e representada pelos tempos de relaxa~ao TIe T2, para a
relaxa~ao longitudinal e transversal respetivamente.

b)

Figura 11.11 : a) volta da magnetiza~ao longitudinal ao equih'brio termico Mo
devido a relaxa~ao TIe b) decaimento da magnetiza~ao transversal relacionado
com a relaxa~ao T 2.

o tempo de relaxa~ao longitudinal TIde Hquidosem nosso campo de 0.05T varia
entre 500 milisegundos ate alguns segundos. 0 tempo de relaxa~ao transversal T2
sempre e mais curto do que TIe varia tipicamente entre 50 e 500 milisegundos.

Em tomografia por ressonancia magnetica, existe a necessidade de
codificar a posi~ao no espa~o. Isto e feito atraves de campos magneticos
adicionais que variam espacialmente de uma forma conhecida, porem estao
sempre defmidos na dire~ao ao longo do eixo z de modo a altemar a frequSncia
de Larmor. Os campos adicionais normalmente variam linearmente em uma
dire~ao, e sao chamados de gradientes de campo magnetico, ou simplesmente de



gradientes. 0 campo total e a superposi~ao do campo principal Bo e do gradiente
G(r) :

Consequentemente, uma vez que 0 campo magnetico varia com a posi~ao, de
acordo com a f6rmula 11.21, a frequencia de Larmor, para urn corpo extenso,
variani ao longo da extensao deste, como mostra a equa~ao abaixo:

ro(r ) = 'Y(Bo + Gi' • r )

Essa expressao fomece uma rela~ao fundamental entre a posi~ao no espa~o e a
frequencia, indispensavel para obten~ao de imagens por RMN.

Para poder codificar qualquer ponto do espa~o, e necessario que se tenha
tres coordenadas. Isto faz necessario a presen~a de tres gradientes de campo
magnetico : gradiente x (Gx), gradiente y, (Gy) e gradiente z, (Gz). A figura 11.12,
mostra esquematicamente estes tres campos (a-c) e as bobinas que sao utilizadas
para gera-Ios (d-e).

x

(?
Figura II. 12 : Diagrama esquematico dos campos de gradiente magnetico nas dire~Oes
x,y,z (a-c) e as bobinas que sao utilizadas para gera-los (d-e).

As bobinas que geram estes campos sao analisadas detalhadamente nurn trabalho
de F. Romeo and D. I. Hoult (12). 0 gradiente z e gerado por uma configura~ao
de bobinas conhecido como par de Maxwell, as configura~Oespara os gradientes
x e y sao chamados bobinas de Golay.



11.8Sele~iode pianos

Tecnicas para obter imagens tridimensionais exigem uma capacidade muito
grande para manejar uma quantidade enorme de dados. POI-emna maioria das
aplica~5es de tomografia por RMN, a regHiode interesse e limitada em duas
dimens5es, 0 que diminui a quantidade de dados drasticamente.

Para selecionar uma fatia _de espessura definida de urn objeto
tridimensional, e necessario urn pulso de RF seletivo junto com urn gradiente
perpendicular ao plano da regiao, chamado gradiente de sele~ao (Gsel)' 0 pulso
seletivo, trata-se de urn sinal de radio frequencia modulado por uma fun~ao, cujo
espe-tro de frequencias tern uma alta concentra~ao de energia numa banda
limitada. A utiliza~ao de urn gradiente linear faz a frequencia variar linearmente
em wna das dire~oes, e a aplica~ao simultanea de wn pulso seletivo fara com que
somente os spins, cuja frequencia de ressonancia corresponda as frequencias
contidas no espectro de potencia do pulso de RF, sejam excitados.

E facil observar, que a espessura deste plano selecionado dependera tanto
da intensidade do gradiente, como da largura de banda do pulso seletivo;
enquanto que 0 perfil deste plano correspondera a forma do espectro de
frequencias utilizado para modula~ao. A forma do perfil e relacionado com a
Transformada de Fourier da fun~ao de modula~ao e afetada pela nao-linearidade
da resposta do sistema de spins. Uma ilustra~ao de urn pulso sinc truncado, usado
nas nossas experiencias, e do seu espectro de frequencias pode ser observado na
figura n.13.· Este tipo de pulso resulta em urn espectro com perfil quase
retangular.

b)

,Figura 11.13 : a) Pulso seletivo tipo sine truneado e b) seu espeetro de
frequencias, eentrado na frequencia de ressonancia roo

Outras formas de pulsos seletivos posslveis saD discutidas em detalhes no
trabalho de T.J. Bonagamba (13), analisando tambem a influencia da nao-
linearidade do sistema de spins, que influencia 0 perfil de sele~ao



Como 0 pulso de RF seletivo e longo no tempo e ocorre na presen~a de urn
.gradiente, os momentos magneticos come~am se espalhar antes de alcan~ar 0

plano transversal. Ap6s urn pulso com dura~ao tweles possuem uma fase <I> = Y
Gz z t.J2. 0 efeito da fase acumulada durante 0 pulso pode ser corrigido
aplicando urn gradiente inverso ao gradiente de sele~ao, depois do pulso, cuja
area seja a metade da area do gradiente de sele~ao (vide figura 11.14).Aplicando
este gradiente de refocaliza~ao (Gref)' os momentos magneticos serno exatamente
refocalizados.

A

G sel t
A Gre{-2-

f\ ~

RF <' 0: •V V t

Figura 11.14 : Gradiente de refocaliza~ao. A defasagem
dos spins durante 0 pulso de RF e proporcional a metade
da area A do gradiente de sele~ao. Essa defasagem e
compensada na parte negativa do gradiente.

Dependendo da dire~ao do gradiente de sele~ao, 0 plano selecionado pode
estar em umas das dire~Oesprincipais : transversal, sagital ou coronal (vide figura
IT.I5)

a) c)

A dire~ao dos pIanos depende somente da dire~ao do gradiente aplicado, portanto
.podem ser feitos cortes em dire~Oesdiferentes sem a necessidade de mover 0

paciente.



11.9Codifica~iode frequencia

A codifica~ao de frequencia e uma fonna conveniente de se codificar uma
das dimens5es de uma imagem. Ela e baseada na aplica~ao de urn gradiente,
chamado gradiente de leitura (Gread)' durante a aquisi~ao do sinal de RMN .
Oeste modo, os spins em diferentes posi~5es da amostra precessionam em
frequencias distintas, e a posi~ao deles e codificada na frequencia. A infonna~ao
da posi~ao dos spins pode ser obtida atraves da Transformada de Fourier.

Urn exemplo bastante simples para a codifica~ao de frequencia em urna
dimensao, e 0 dos tres capilares, contendo agua, imersos em urn campo
magnetico e submetidos a urn gradiente constante (vide figura II.16-a). A
frequencia de Larmor nesses capilares depende da posi~ao, por exemplo na
dire~ao x :

Se cada urn destes capilares tiver uma quantidade de agua diferente, 0 sinal de
RMN sera composto de tres frequencias com amplitudes diferentes, mostrado na
figura II.l6-b. Oeste sinal composto, as tees frequencias podem ser separadas
atraves da Transformada de Fourier (14). 0 resultado, conforme figura II.16-c,
sera urn espectro com tres picos, cuja a amplitude dos picos estara relacionada
diretamente com a quantidade de material presente nos capilares, e a posi~ao no
eixo das frequencias estara relacionado a posi~ao ffsica dos capilares.
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b)

c)

Figura II.16 : Experiencia dos tres capilares. a) Tres capilares que conrem
diferentes quantidades de agua. sob a a~ao de urn campo magnetico Bo e urn
gradiente na dire~ao x. b) FIDs distintos dos tres capilares. c) FID composto e sua
Transformada de Fourier unidimensional.

11.10Forma~ao de um eco

Ao inves de observar 0 FID diretamente, pode-se aplicar urn gradiente de
prepara~ao (Gprep) em conjunto com urn pulso de inversao. Desta maneira
observa-se urn sinal chamado eco de spins (vide figura 11.17).

Pulso de
exci~ao

Pulso de
inversao

Gprep

o pulso de excita~ao traz a magnetiza~ao para 0 eixo y'. Aplicando 0 gradiente de
prepara~ao os momentos magneticos se espalham no plano transversal. Urn pulso



de 1800 inverte todos os spins em tomo do eixo x' e durante 0 gradiente de leitura
eles sao refocalizados na dire~ao -y' e em seguida eles se espalham novamente
no plano transversal. Dessa fonna wn sinal simetrico, que contem a mesma
infonna~ao que 0 FID, pode ser adquirido. A Figura II.18 mostra este processo.

- .. .. .. •. .. .., ,
, y

y

x' a) x' b)

- - - . - . 3.~ __ - - - -
I I

,
I

Y Y ~------- Y

c) d)
1,2 ,/

e)X' X' X·

Figura 11.18 : Forma~ao de urn eco a) pulso de 90°, b) os spins se espalham no plano
transversal, c) pulso de inversao (180°), d) refocaliza~ao dos spins no lado oposto, e)
os spins se espalham de novo em sentido contrario

Existe urna outra fonna de gerar urn eco : em vez de aplicar urn pulso de
inversao, conforme figura n.19 0 gradiente de leitura pode ser invertido.

Pulso de
excita~ao

GIX"ep

Figura 11.19 : Eco gerado por inversao do gradiente de
leitura



Assim, os spins se espalham precessionando com velocidades diferentes durante
o gradiente de prepara~ao. A inversao desse gradiente durante a leitura faz com
que 0 sentido de precessao para cada spin seja invertido e todos os spins se
refocalizam na dire~ao inicial, veja figura ll.20 :

a) b)

3,4
••• ~Jr- .- -~

d) e)
I

Figura 11.20 : Forma~ao de urn eco com gradientes invertidos a) pulso de 900
, b) os

spins se espalham no plano transversal, c) inversao do gradiente reverte 0 sentido de
precessao, d) refocal~ao dos spins, e) os spins se espalham novamente

Como somente os gradientes podem ser invertidos, e nao as inomogeneidades do
campo principal, esta segunda forma de gerar urn eco nao vai refocalizar a
defasagem de spins devido a inomogeneidade de campo. Isto faz com que
metodos que usam essa tecnica sejam altamente sensiveis a inomogeneidade de
campo que pode provocar serios artefatos nas imagens de tomografia, urn efeito
colatet:albastante problematico.



11.11Codificac;io de lase

A excita~ao seletiva limita a regiao de interesse a wn plano tomognifico
hem definido. Para uma das dire~oes desse plano aplicamos a codifica~ao de
frequencia, 0 que cia uma proje~ao unidimensional do plano. Para obter uma
imagem bidimensional precisamos de mais uma codifica~ao espacial na segunda
dire~ao, envolvendo urn terceiro gradiente, 0 gradiente de codifica~ao de fase
(Gphase)·

A codifica~ao na segunda dimensao pode ser convenientemente obtida
adicionando uma infonna~ao de fase ao sinal antes de codifica-Io em frequencia.
Aplicando urn gradiente de codifica~ao de fase na dire~ao y com dura~ao ty a
fase acumulada e dado par:

A discrimiI}a~aode fase e nonnalmente executada repetindo-se a aquisi~ao com
diferentes valores para 0 gradiente de codifica~ao de fase, portanto 0 sinal e
observado multiplas vezes. Dessa fonna, obtemos ~ conjunto de sinais
codificados em frequencia durante a aquisi~ao, e cada uma das aquisi~oes
representa urn passo de codifica~ao de fase. Com esses dados e possivel montar
uma matriz (figura II.21-a), a qual sera aplicada urna Transfonnada de Fourier
primeiro na dire~ao da codifica~ao de frequencia como anterionnente (figura
II.21-b), e depois tambem na dire~ao de codifica~ao de fase (figura II.21-c).,
Desta fonna, recuperamos os infonna~oes de densidade de spins em fun~ao da
frequencia e fase (posi~oes x e y) contidas no conjunto de dados adquiridos em
fun~ao do tempo, ou seja, a imagem do objeto (figura II.21-d). 0 processo de
codifica~ao de fase pode ser analisado mais rigorosamente no espa~o de fase.•..
Para uma introdu~ao deste modelo veja 0 trabalho de A. Tannus (15).
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Figura II.2p : Imagem bidimensionaI dos
tI'escapilares do exemplo anterior
codificado em frequencia (dir~ao x) e
fase( dire~ao y), sem gradiente de
sele~ao,

a) matriz de dados adquiridos no
tempo,

b) matriz depois da Transformada de
FOurierna dire~ao da codifica~ao de
frequencia,

c) matriz depois das duas
transformadas e

d) imagem em tons de cinza
(negativo).



11.12Sequencias convencionais de tomografia bidimensional

Como vimos acima, para obter uma imagem bidimensional precisamos
chavear no tempo vanos eventos como pulsos de RF, gradientes nas tres dire~Oes
espaciais, 0 intelValo onde queremos detectar 0 sinal, etc. Existem vanos tipos
diferentes de sequencias de pulsos, cada wna com caraterlsticas distintas. Uma
das sequencias mais usadas e a que chamamos de sequencia "Spin Echo" (SE).
Essa tecnica consiste em uma excita~ao seletiva seguida da codifica~ao em fase e
frequencia. Urn diagrama esquematico da temporiza~ao desses eventos e
mostrado na figura ll.22. Existem dois tempos carateristicos nesta tecnica : 0

tempo entre excita~ao e 0 maximo do eco, que chamamos de tempo ao eco (TE),
e 0 tempo entre duas excita~Oes consecutivas, que e denominado tempo de
repeti~ao (TR).
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Figura 11.22 : Sequencia de pulsos necessarios para a aquisi~ao dos sinais de RMN pela
tecnica de "Spin Echo" (SE)

Ao inves de gerar 0 eco utilizando gradiente de prepara~ao, pulso de inversao e
gradiente de leitura, podemos inverter urn dos gradientes, como discutido no
capitulo IT. IO.0 esquema dessa sequencia, que denominamos "Gradient Recalled
Echo" (GRE), e mostrado na figura ll.23. Essa sequencia e altamente senslvel a



inomogeneidade de campo, como ja foi enfatizado anteriormente. Dessa forma
utiliza-se preferencialmente a sequencia com pulso de inversao.
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Figura 11.23 : Sequencia de pulsos necessarios para a aquisi~ao dos sinais de RMN pela
tecnica de "Gradient Recalled Echo" (GRE)

As duas tecnicas exigem que a magnetiza~aovolte ao equilibrio tennico, porem 0

tempo de espera entre duas excita~Oes, chamado tempo de repeti~ao,
nonnalmente e longo. 0 tempo de espera entre fun da aquisi~ao e 0 proximo
pulso de excita~ao pode ser aproveitado para excitar (seletivamente) spins em
outros pIanos da amostra e dessa fonna adquirir dados para multiplos pIanos
simultaneamente (16). No trabalho de P. L. Frare Junior (17) essa e outras
fonnas de sele~ao de multiplos pIanos sao discutidos.



Capitulo III

"Steady-State Free Precession"

Neste capitulo introduzimos 0 conceito de "Steady-State Free Precession"
e apresentamos urn fonnalismo matematico para calcular 0 comportamento da
magnetiza~ao em vanas sequencias de tomografia.

111.1Introdu~aoem "Steady-State Free Precession" (SSFP)

Com 0 objetivo de facilitar a analise das sequencias de SSFP, vamos
concentrar nossa aten~ao por algum momento na sequencia "Spin Echo".
Conforme ilustrado na figura 1I.II-a e 11.22, depois de ter adquirido 0 sinal
tivemos que esperar toda a magnetiza~ao voltar ao equilibrio termico antes de
poder excitar os spins novamente para urna pr6xima medida. Olhamos agora para
a magnetiza~ao longitudinal. Se dois pulsos de excita~ao sao aplicados muito
rapidamente, aquela componente da magnetiza~ao nao sera recuperada totalmente
durante 0 intervalo entre os pulsos. 0 segundo pulso de excita~ao encontra uma
magnetiza~ao inicial menor do que a encontrada pelo primeiro. Existem enmo
dois processos concorrentes, 0 pulso de RF que excita os spins trazendo uma
parte da magnetiza~ao longitudinal para 0 plano transversal e a relaxa~ao que
recupera a componente longitudinal da magnetiza~ao. Adicionando-se mais
pulsos, chega-se a urna situa~ao onde a magnetiza~ao longitudinal nao mais
diminui. Esta situa~ao, na qual ,0 valor da magnetiza~ao inicial, imediatamente
antes de cada pulso de RF, alcan~ou urn valor estavel, e urn tipo de equilibrio
dinfunico ou estado estacionano (em ingles "Steady-State Free Precession",
SSFP). Estabelecendo-se 0 valor estavel para da magnetiza~ao inicial, os FIDs
depois dos pulsos de RF mostrados na figura ID.I atingem consequentemente mn
estado estacionario.



Figura lILt : Sequencia rapida de pulsos de RF com angulo de
excita~ao a,mostrando como 0 sinal atinge 0 estado estaciomlrio.

o numero de excita~Oes para chegar a este equilibrio dinatDico depende,
evidentemente, do intervalo entre os pulsos de RF (capitulo 11.12),da velocidade
de retorno dos spins ao equilibrio termico (que e 0 tempo de relaxa~ao
longitudinal, capitulo 11.6),"e tambem do angulo de excita~ao a, definido no
capitulo ITA. No experimento bem como em simula~5es numericas observemos
que em torno de cern excita~5es saD suficientes para 0 sistema atingir 0 estado
estacionario

No caso de uma sequencia de pulsos igualmente espa~ados com angulo de
excita~ao a, nao existe apenas 0 sinal FID, tambem ha "urneco. Para entender a
forma~ao deste eco, observamos primeiro dois pulsos de excita~ao espa~ados por
t (figura m.2). Apesar do dois pulsos serem iguais e geralmente com angulo de
excita~ao menor do que 90°, pode ser estabelecido uma analogia com a sequencia
"Spin Echo" de forma que os dois pulsos se comportam como pulso de excita~ao
e pulso de inversao, gerando desta maneira urn eco. Urn modelo da forma~ao de
urn eco com dois pulsos de 90° e discutido nurn trabalho fundamental de Hahn
(18).



Para dois pulsos espa~ados por't, 0 maximo do eco encontra-se a urn intervalo 't
depois do segundo pulso. Mas exatamente neste instante, em uma sequencia de
muItiplos pulsos, seria localizado 0 proximo pulso de excita~ao (figura ill.3).

Figura I1L3: Urn terceiro puIso de RF sera exatamente
superposto com 0 maximo do eco gerado pelos primeiros pulsos.

Em uma sequencia de muitos pulsos, todos os pulsos sao equivalentes, ou seja 0

segundo pulso tambem pode ser considerado como sendo wn pulso de excita~ao
e 0 terceiro urn pulso de inversao. Desta forma, no estado estacionano formam-se
os dois sinais, FID e eco, antes e depois de cada pulso de excita~ao conforme
figura IDA.

Figura IDA : Os sinais FID e eco em uma sequencia rapida de
pulsos de RF no estado estacionario.

Para calcular as intensidades destes dois sinais no estado estacionano,
introduzimos no proximo panigrafo wn fonnalismo matematico baseado na
evolu~ao dinmuca de urn sistema de spins descrita pelas equa~5es de Bloch.



111.2Equa~oesde Bloch e formalismo matricial

A evolu~ao temporal cia magnetiza~ao no sistema de laborat6rio pode ser
descrita por urn conjunto de equa~Oes diferenciais acopladas, conhecidas como
equa~Oes de Bloch (1). Elas representam as equa~6es de movimento do vetor de
magnetiza~ao M sob a~ao de urn campo magnetico B, adicionando corre~Oes
fenomenol6gicas para os efeitos de relaxa~ao longitudinal (T 1) e relaxa~ao
transversal (T2). As equa~6es para as tres componentes cartesianas da
magnetiza~ao sao

dMx = Y(M x B)x + Mx
dt T2

dMy = Y(M x B) + My
dt Y T2

dMz M Mo-Mz-- = Y ( x B)z + ---
dt Tl

onde Mo e a magnetiza~ao no equilf1?riotermico apontando ao longo da direcao
z, B e 0 campo magnetico total, dado por equacao II.l5, sendo B = Boz + Bl
(xcosat + Ysen1lt).

No sistema girante coordenadas, cuja frequencia de rotacao e a, 0 campo
total e B=(Bo - O./y}z' + BIX', dado pela equacao II.16. Os spins no sistema
girante de coordenadas precessionam com frequencia angular L\ro=ro-a, com co =
yBo sendo a frequencia de Lannor. Usando a nota~ao matricial, as equa~6es de
Bloch podem ser rescritas da forma

. Segundo P. Mansfield (20), urn caso particular da soluCao geral para eSta equacao
e dado na forma

M(t) = exp (At) E(t) M(O) + Mo(l-El (t»



onde a matriz A e a matriz de relaxa~ao E, dadas por

o
-am

o

o
E2 (t)

o

El(t) = exp (- t / Tl)
E2(t) = exp (- t / T2)

[ill.6a]
[ill.6b]

No caso que nao ha campo altemado (Bl= 0) a matriz A pode ser
simplificada e exp(At) e dada por

[

cos amt
exp(At) = -se~ dOll

sen amt 0]
cos ~rot 0 ,

o 1

o que representa uma rota~ao da magnetiza~ao em tomo da dire~ao z'. Daqui para
diante vamos nos referir a essa matriz de rota~ao como Rz(~rot).

Por outro lado se aplicamos urn pulso de RF curto e intenso podemos supor
que yBl» am, e neste caso podemos desprezar ~ro na equa~ao 111.2. Efeitos de
relaxa~ao tambem podem ser desprezados, 0 que corresponde a E(t)=I, onde I e
a matriz de identidade. Nestas condi~Oesa matriz de propaga~ao sera a matriz de

_ rota~ao do pulso de RF Rx(a), aplicado na dire~ao x' sendo a 0 angulo de
excita~ao defmido na equa~ao 11.17,

Rx(a)=[~ co~ex
o -sena

se~ ex]
cosa



Usando as equa~6es acima podemos prever 0 comportamento dos spins em
qualquer combina~ao de pulsos de RF com angulo de excita~ao a, "offset" de
frequencia ~ro, tempo de relaxa~ao longitudinal TIe tempo de relaxa~ao
transversal T2.

o fonnalismo matricial descrito acima vale estritamente s6 para pulsos
curtos e intensos, ou seja pulsos nao seletivos. Para pulsos seletivos,
principalmente com angulos de excita~ao maior que 30°, 0 comportamento exato
do vetor de magnetiza~ao deve ser calculado numericamente.

111.3AplicaQio do formalismo matricial para SSFP

Come~amos com urn vetor de magnetiza~ao M_ ainda nao conhecido
imediatamente antes de urn dos pulsos de RF da figura llI.4. 0 pulso de RF gira
esse vetor de magnetiza~ao de urn angulo a descrito pela matriz de rota~ao
Rx(a). A magnetiza~ao imediatamente depois do pulso M+ e entao

Durante 0 intervalo TR entre dois pulsos de RF (figura illA) 0 sistema relaxa.
Este processo e descrito pela matriz E(TR). No mesmo tempo a magnetiza~ao
M+ precessiona em tomo da dire~ao z de urn angulo E>= ~ro TR, ou seja, temos
que multiplicar M+ pelas matrizes E(TR) e Rz(E». A magnetiza~ao depois do
experimento M' e enta~

Este calculo poderia ser feito repetidamente ate chegar em urn valor estavel, que
representaria 0 equilibrio dinfunico.Mas consideramos que ja chegamos ao valor

. do equilibrio : a magnetiza~ao inicial M_, antes de qualquer pulso de RF deve ser
igual a magnetiza~ao antes do pr6ximo pulso M'. Temos entao a rela~ao



Isto e equivalente a wn sistema de tres equa~Oes para as componentes
cartetesianas Mx-' My_ e Mz-. Pode-se mostrar (19-22) que a solu~ao geral para
essas equa~Oes e

Mx- = Mo (1-El) E2 sina sinE>/ D
My_ = Mo (I-El) E2 sina (cosE>-E2) / D e
Mz- = Mo (1-El) (1 - E2 cosE>- E2 cosa (cosE>- E2» / D

[ID.I 2a]
[ID.l2b]
[ID.l2c]

El = exp(-TR ITl)
. E2 = exp(-TR IT2)

[ill. 14a]
[ill. 14b]

Para obter as componentes Mx+' My+ e Mz+ depois do pulso de RF precisamos
somente aplicar mais uma vez equa~ao ill. 9.

Mx+= Mx-
My+ = Mo (I-El) (1- E2 cosE» sina I D
Mz+ =Mo (l-El) (E2 (E2 - cosE» + (l - E2 cosE» cosa) ID

[ill.15a]
[ID.I 5b]
[ill.I5c]

o comportamento dos spins nucleares durante a sequencia repetida de
pulsos e entao completamente descrito em termos da magnetiza~ao do equilibrio
termico Mo, 0 angulo de excita~ao a, 0 angulo de precessao E>e os dois tempos
de relaxa~ao Tl e T2. 0 angulo de precessao e relacionado ao offset de
frequencia. Este depende de vanos fatores, entre eles os gradiente.; magneticos, a
inomogeneidade de campo, 0 "chemical shift" e efeitos de susceptibilidade. 0
sinal que detectamos, proporcional a magnetiza~ao transversal MT, pode ser
calculado por

(eco) MT-(t) = M;y- cos(~ro(t- TR» E2(t- TR)
+ Mx- sin(~ro(t- TR»)E2(t- TR)



Os sinais MT+ e MT- sao chamados geralmente FID e eco. 0 FID aparece
quando magnetiza~ao longitudinal e transferida ao plano transversal e e portanto
fortemente afetado pelo comportamento da magnetiza~ao longitudinal. Em
experimentos de SSFP, a evolu~ao da magnetiza~ao longitudinal no estado
estacionano depende altamente do tempo de relaxa~ao longitudinal T I, por isso
imagens obtidas pelo FID possuem alto contraste por TI. Por outro lado, 0 eco
aparece como resultado de dois pulsos agindo como pulsos de excita~ao e de
inversao. Desta maneira, 0 intervalo entre excita~ao e eco faz com que este seja
fortemente afetado pelo tempo de relaxa~ao T2' Os dois sinais FID e eco
possuem entao uma dependencia claramente diferente nos tempos de relaxa~ao
TI eT2·

111.4Otimiza~aodo angulo de excita~ao

Como as tecnicas de SSFP geralmente trabalham com tempos de repeti~ao
curtos em rela~ao ao tempo de relaxa~ao longitudinal T1, a magnetiza~ao nao tern
tempo de voltar ao equilibrio tennico. Portanto, angulos de excita~ao menores do
que 902, que ainda deixam uma componente da magnetiza~ao em dire~ao z para
ser excitado no pr6ximo pulso, geralmente resultam em urn sinal maior. Para
verificar que valor do angulo de excita~ao da urn maximo do sinal, examinamos a
dependencia .angular da magnetiza~ao transversal MT' Confonne as equa~Oes
acima essa dependencia e identica para FIDs e ecos, sendo

M sin a
Toe:

(1- El cos a) (1- E2 cos 8) - (El - cosa) (E2 - cos 8) E2

Procurando 0 maximo dessa expressao em rela~ao a a, chegamos a seguinte
equa~ao para 0 6timo do fulgulode excita~ao:

Esse 6timo possui urna dependencia complexa em rela~ao a TI, T2 e e. Como
~xemplo, calculamos a dependencia de aopt com TR, mostrados na figura ill.5,
onde escolhemos tres combina~Oes de (Tl[ms],T2[ms]), sendo A=(lOOO,500),
B=(I000,I00) e C=(200,I00). Com estes valores cobrimos a maior parte da



dinamica natural dos tempos de relaxa~ao. Os dois pares A,B e B,C somente
diferem em urn dos parametros T2 e Tl e para A e C a rela~ao Tl!f2 e identica,
pennitindo assim uma compara~aode contrastes.

T1(mIYT 2 (ml)

A 1000/500

B 1000/100

C 200/100

UqJt

(0) 80

200 400 800 800 1000
TR (ms)

Figura 111.5 : 6timo do angulo de excita~ao versus
tempo de repeti~ao para tres combina~Oesde TIff 2

Observa-se que 0 6timo do fuIgulode excita~ao se aproxima de 90° para tempos
de repeti~ao longos. Essa aproxima~aoe mais rapida para substfuIciascom tempo
de relaxa~ao longitudinal T1 curto, ou seja, para tempos de repeti~ao longos e
tempos de relaxa~ao T1 curtos 0 sistema sai do regime de SSFP e 0 fuIgulode
excita~ao atinge 0 valor de 90° como na sequencia convencional "Gradient
Recalled Echo" (GRE).

A tecnica de "Steady-State Free Precession" fomece os dois sinais, FID e
eco, mostrados na figura IDA (pg 29). Com as tecnicas de excita~ao seletiva,
codifica~ao de frequencia e codifica~ao de fase discutidas no capitulo IT podemos
desenhar urna sequencia de tomografia bidimensional.

Na implementa~ao de tecnicas de SSFP para tomografia temos que garantir
que a magnetiza~ao M_ antes de cada nova excita~ao possa convergir para urn
equilIbrio dinfunico. A tecnica de codifica~ao de fase e urn metoda que usa
implicitamente valores diferentes de gradientes para cada novo passo de
codifica~ao. A varia~ao da amplitude do gradiente de fase pode destruir urn
equilIbrio dinfunicoja estabelecido. Para evitar a varia~ao da magnetiza~ao inicial



entre dois passos subsequentes de codifica~ao de fase podemos aplicar urn
gradiente inverso ao ultimo gradiente de fase depois da aquisi~ao. Desta maneira,
a defasagem da magnetiza~ao transversal devida ao atual valor do gradiente de
fase e exatamente recuperada pelo gradiente invertido depois da detec~ao do
sinal.

Usando essa compensa~ao do gradiente de fase e lendo 0 sinal (FID) como
eco gerado por inversao do gradiente de leitura (capitulo 11.5)Podemos adquirir
imagens bidimensionais pela sequencia mostrada na figura 111.6,chamada "Fast
Acquisition in Steady-State" (FAST)
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Figura·III.6: Sequencia de pulsos necessarios para a aquisi~ao dos sinais de RMN pela
t6cnica de "Fast Acquisition Steady-State" (FASn

Ao inves de aproveitar 0 FID para a obten~ao de imagens, podemos
tambem utilizar 0 eco. Mostrada na figura m.7, a sequencia de pulsos e identica a
sequencia FAST, porem, invertida no tempo. Apesar disto, 0 eco adquirido no
cicIo N+1 e gerado atraves da refocaliza~ao do FID do cicIo anterior. 0 eco
acontece quando os gradientes no cicIo N+1 compensam a integral dos gradientes
do cicIo N. 0 efeito do gradiente de codifica~ao de fase no cicIo N se cancela, e
portanto 0 sinal sera codificado em fase somente atraves do primeiro gradiente de
codifica~ao de fase no cicIo N+1. A refocaliza~ao do gradiente de sele~ao do
pulso no cicIo N e feita no fim deste cicIo.
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Figura 111.7: Sequencia de pulsos necesscirios para a aquisi~ao dos sinais de RMN pela
tecnica de "Contrast Enhanced FAST" (CE-FAST)

A sequencia mostrada na figura ill.7 e chamada Contrast Enhanced FAST (CE-
FASn por apresentar urn contraste por T2 melhor do que a sequencia FAST. As
duas tecnicas sao hem estudadas (23-32)' e tambem disponlveis em sistemas
comercias (32,33).

As duas sequencias anteriores, FAST e CE-FAST, podem ser combinadas
para adquirir os dois sinais simultaneamente. Na pratica, isso tern a vantagem de
fomecer duas imagens com contraste claramente diferente sem aumentar
significativamente a dura~ao do exame. A sequencia combinada, chamada "Fast
Acquisition Double Echo" (FADE) foi originalmente apresentada no sexto
congresso da "Society of Magnetic Resonance in Medicine" por T. W. Redpath
et. al. (34) e independentemente por S. Y. Lee et al. (35). Estudos mais profundos
seguiram rapidamente (36-40). 0 esquema da sequencia de pulsos usados e
mostrado na figura ill.8.
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Figura I1L8 : Sequencia de pulsos necessarios para a aquisi~ao dos sinais de RMN pela
tecnica de "Fast Acquisition Double Echo" (FADE)



111.60 angulo de precessao

Os sinais nas tecnicas discutidas no paragrafo anterior dependem do angulo
8, que e 0 angulo de precessao durante 0 tempo de repeti~ao (TR). Aplicando
gradientes de campo magnetico durante 0 experimento, este angulo adquire
dependencia espacial.

TR
8(r) = 'Y r JG(t) dt

o

Como 0 sinal detectado depende do angulo de precessao, uma varia~ao espacial
daquele angulo pode provocar serios artefatos na imagem (figura ITI.9 esquerda).
Para evitar estes artefatos peri6dicos, os gradientes devem ser aplicados de tal
maneira que multiplos ciclos da varia9ao do angulo de precessao serao
distribuidos uniformemente dentro de urn pixel da imagem. Podemos aumentar a
dura9ao do gradiente de leitura, de modo que 0 angulo de precessao varia
rapidamente ao longo da dire9ao de codifica9ao de frequencia. A figura ITI.9
mostra como a varia9ao espacial do angulo de precessao varia aumentando a
dura9ao do gradiente de leitura. Desta maneira podemos estender 0 gradiente de
leitura ate a varia9ao ser tao rapida que urn pixel da imagem representa urn valor
medio do angulo de precessao (figura III.9 direita).

Figura Ill.9 : A Figura mostra imagens de urn phantom esferico preenchido de agua, dopado
com CuS04' ° artefato peri6dico (esquerda) devido a varia~ao espacial do angulo de
precessao pode ser evitado aplicando os gradientes de tal maneira que a varia~ao espacial do
angulo de precessao aumenta tanto que 'urn pixel representa urn valor medio (direita).

Especificamente na nossa impiementa9ao da sequencia FADE 0 gradiente de
leitura simplesmente nao foi desligado entre as aquisi90es do Fill e do eco (figura
ill.8), 0 que era suficiente para uma varia9ao nipida do angulo de precessao.

Para eliminar ruido coerente na aquisi9aO, os pulsos de RF san geralmente
aplicados com fase altemada, 0 que corresponde a excita90es com angulos de



excita~ao de a e -a. Pode ser mostrado (20), que essa mudan~a peri6dica da fase
do pulso de RF pode ser interpretada como urn Angulode precessao adicional de
1800 para todos os spins no plano transversal. Como esse Anguloadicional e igual
para todos os spins, 0 efeito total e nulo.

Existem tecnicas de SSFP, as quais, em vez de refocalizar a magnetiza~ao
transversal no fun do experimento, usam gradientes intensos, denominados
"spoilers", que provocam uma defasagem completa da magnetiza~ao transversal
depois da aquisi~ao do sinal. A sequencia "Fast Low Angle Shot" (FLASH) (41-
45), mostrada na figura III.IO, e wna tecnica deste tipo bastante conhecida. Ela
incorpora basicamente a sequencia "Gradient Recalled Echo" (GRE), apresentada
no capitulo II.12, no regime de SSFP.
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Figura m.1O : Sequencia de pulsos necessarios para a aquisi~ao dos sinais de RMN pela
tecnica de "Fast Low Angle Shot" (FLASH).

Podemos calcular a evolu~ao da magnetiza~ao seguindo os calculos do
capitulo ITl3. A destnli~ao da magnetiza~ao transversal anula as componentes
Mx- e My_ da equa~ao m.ll, entao somente resta calcular a componente
longitudinal Mz- da magnetiza~ao inicial. Depois aplicamos mais uma vez a
equa~ao m.9 para calcularmos a magnetiza~ao M+ ap6s 0 pulso de RF. A
magnetiza~ao transversal detectada no maximo do eco e entao



M - Mo(l-exp(-TR / TIn sinn exp(-TE / T2)
r-

1- cosa exp( - TR / T1)
[ill.20]

Procurando-se urn maximo deste sinal com respeito ao angulo de excita~ao a,
chegamos ao seguinte resultado para 0 angulo de excitacao 6timo (46) :

cos <lopt= exp (- TR / Tl)

Este angulo Clopt e geralmente menor do que 0 angulo 6timo associado as
sequencias discutidas no paragrafo anterior, dado pela equa~ao III.18. Isso se
deve ao fato da sequencia FLASH depender mais fortemente da recupera~ao
nipida da magnetizacao longitudinal por processos de relaxa~ao intrfnsecos, do
que as sequencias que mantem magnetizacao transversal coerente. A figura ill. I I
mostra a dependencia do 6timo do angulo de excitacao com 0 tempo de repeticao
(TR) para tres substfulciascom tempos de relaxacao TI diferentes.

T
1
(ms)

A 1000

B soo

C 200

100 200 300 400 500
TR (ms)

Figura m.II : 6timo do angulo de excita~ao versus
tempo de repeti~ao (TR) para tres substancias com
tempos de relaxa~ao T1 diferentes. Observe 0

comportamento assint6tico em <lopt = 90° para TR
longos.

Supondo que a magnetizacao transversal antes de cada excita~ao sera
destruida, podemos tambem calcular 0 sinal detectado pela sequencia "Spin echo"
discutida no capitulo 11.12, sendo (51) :



M _ MoO + exp(-lR / Tl) - 2exp(-(lR - TE)/ Tl)) sinn exp(-TE / T2)
T- 1+cosa exp(-lR / Tl)

[ID.22]

o angulo de excita~ao 6timo e :

cos CXopt = - exp (- TR / Tl)

T\(DlS)

A 1000

B SOO
C 200

60
o 1000 1500 2000

TR (ms)

Figura 111.12 : 6timo do angul0 de excita~ao para a
sequencia SE versus tempo de repeti~ao (TR) para tres
substancias com tempos de relaxa~ao diferentes. Note
que 0 angulo de excita~ao 6timo pode ser hem maior
que 900 para TR curto e T1 longo.

Observamos que (Xopte maior do que 90° para tempos de repeti~ao (TR) curtos
ou tempos de relaxa~ao longitudinal (T1) longos. Isto ocorre porque 0 pulso de
180° inverte todos os spins. A excita~ao com angulos maiores que 90°, em
combina~ao com urn pulso de inversao, deixa os spins mais peltO da condi~ao de
equilibrio termico. Neste caso, 0 tempo para voltar ao equilibrio e mais curto e
portanto 0 sinal na pr6xima excita~ao sera maior.



Capitulo IV
Procedimento experimental e calibra~ao

Neste capitulo apresentamos 0 equipamento utilizado e descrevemos
rotinas de calibra~ao, que desenvolvemos especificamente para 0 usa nas
sequencias de Steady-State Free Precession.

IV.1 Descri~iodo sistema de tomografia

o nosso sistema de medida constitui-se de urn espectrometro pulsado
AN9IOO da firma ANALOGIC, cujas fun90es principais S30 0 controle de
gradientes, a modula93o de RF e a aquisi930 de dados. 0 espectrometro esta
sendo controlado por urn computador MicroVAX 3300. 0 campo magnetico e
gerado por urn magneto resistivo de O.05T da firma Hitachi, 0 qual possui urn
diametro uti! de 61cm.

Na figura IV.I mostramos urn diagrama em blocos deste sistema. 0
controle de gradientes do AN9IOO,em conjunto com urn amplificador de corrente
(modelo Oxford 2339), gera os pulsos de gradiente nas dire90es x, y e z
necessarios para os experimentos de tomografia. Alem disso, 0 espectrometro
fornece a frequencia de ressonancia (2.35 MHz) e controla a modula93o desta
frequencia para gerar os pulsos de RF. A radiofrequencia modulada passa por urn
atenuador manual para ajustar 0 angulo de excita930 desejado e em seguida e
amplificada por urn amplificador de potencia (ANALOGIC AN803I). 0 campo
eletromagnetico para excitar 0 sistema de spins e gerado por urna bobina de
transmiss30. Uma outra bobina, chamada bobina de recep93o, captura 0 sinal de

'. RMN. Tambem pode-se usar urna l1nica bobina para excita930 e detec930
conectando-a com urn duplexador como ilustrado na figura IV.1. 0 sinal de
RMN, detectado pela bobina de detec930, e amplificado por urn pre-amplificador
de baixo rufdo (Figura de Ruido de 1.1 dB) e passa por urn atenuador manual
para ajustar a amplitude do sinal. No sistema de aquisi930 do espectrometro
AN9IOO,este sinal e digitalizado e os dados digitais S30 transferidos para urn
processador de arranjos (ANALOGIC AP508). Neste sistema, os dados
referentes a urna determinada codifica930 de fase S30 armazenados para 0
processo de promedia930 e depois transferidos para 0 computador MicroVAX
3300. La, os dados S30 armazenados em disco e a imagem e reconstrufda
utilizando-se urn algoritmo de Transformada de Fourier bidimensional.
Finalmente, as imagens S30transferidas pela rede Ethernet e visualizadas em urn
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computador Macintosh II fx, que tambem faz 0 papel de console para 0

MicroVAX 3300

Ox
Oy

Oz

: Espec~metro
I ANALOGIC

Magneto resistivo Hitadli
e Bobinas de gradiente

Elhemet
doIFQSC

Figura IV.l : Diagrama em blocos do sistema de medida. A configura~ao mostrada aqui e
a que utiliza apenas uma bobina para excita~ao e detec~ao.

A componente central deste sistema de medida, 0 espectrometro AN9100,
tern sua CPU baseada em urn processador MOTOROLA 68010, que e
responsavel pelo controle dos varios componentes do espectrometro (figura
N.2).

Existem dois moduladores neste sistema baseados em urn processador
34020. Urn deles e usado para a gera~ao dos pulsos de gradiente, 0 outro para os
pulsos de RF. Este segundo modulador controla a modula~ao da RF em amplitude
(AM) e frequencia (FM). Ele gera a fun~ao envolt6ria para a modula~ao AM e
controla urn sintetizador de radiofrequencia para a modula~ao FM. Finalmente,
nurn dispositivo de modula~ao os pulsos de RF sao gerados.

A partir de uma frequencia, que chamamos "coarse frequency", e da
referenda de 10MHz fomecidas pelo PTS250, urn gerador de frequencias
intermediarias gera diferentes frequencias usadas intemamente no sistema de
modula~ao de RF. A "coarse frequency" defme a frequencia de ressonancia, que
e 2.35MHz nurn campo de 0.05T.



Para a aquisi~ao do sinal de RMN em fase e quadratura, as frequencias de
referencia sao fomecidas pelo gerador de frequencias intennediarias, usadas na
fase final da detec~ao. 0 sinal e posterionnente digitalizado por dois conversores
anal6gico-digital de 16 Bits, que saD controlados por urn dispositivo chamado
"converter controler", que tambem e responsavel pela transferencia dos dados
digitais ao processador externo.

Duto
VME

Base de
tempo

PTS 250

Pulsos de
gradiente

Coarse
frequency

CPU
68010

Geradorde
frequencias

intermediarias

NO
16 Bit

Componentes
deRF
para

excita~io
e

det~io

Comunica~
via RS232

Transferencia dos
dados digitalizados

Os tres componentes de controle de gradiente, RF e aquisi~ao de dados
trabalham independentemente mas saDcontrolados pelo gerador de eventos, que
e responsavel pela temporiza~ao e sincroniza~ao do sistema. Os tres subsistemas
de controle de gradiente, gera~ao de RF e 0 gerador de eventos possuem
processadores pr6prios que executam urn c6digo especffico. Esse c6digo
especffico e gerado a partir de uma metalinguagem* no MicroVAX 3300. Urn
cross-compilador*, escrito em linguagem C, traduz os comandos da
metalinguagem no c6digo dos processadores individuais dos subsistemas do

• Uma metalinguagem ~ uma linguagem de prograrna~o para escrever software utilizando uma platafonna de
desenvolvimento (MicroVAX) e 0 c6digo resultante sera executado num outro sistema (AN9100). Um cross-
compilador interpreta os comandos da metaiinguagem e gera 0 c6digo executavel para 0 sistema extemo.



AN9100. Este c6digo e transferido do MicroVAX 3300 para 0 espectrometro
atraves de uma linha serial RS232. 0 c6digo pode fazer uso de variaveis que
representam parametros experimentais como dura~ao de eventos, forma de
modula~ao, etc. Essas variaveis sao transferidas em forma de tabelas para os
subsistemas do AN9100.

o c6digo para os subsistemas do espectrometro define a execu~ao do
experimento, ou seja, a sequencia de pulsos. As variaveis refletem os parfunetros
experimentais como 0 tempo de repeti~ao, 0 tempo ao eco, mlmero de
codifica~Oesde fase etc. A sequencia de pulsos juntamente com os parfunetros
utilizados defmem uma tecnica ou metodologia. A conjunto de parfunetros
experimentais, que atribui uma caracteristica especifica a uma metodologia,
denominamos protocolo. Para facilitar 0 uso do sistema de software, escolhendo
urn protocolo predefmido, utiliza-se urn programa de interface, escrito em C, que
chamamos de "setup". Esta interface inicializa 0 c6digo e as variaveis no
espectrometro, conforme 0 protocolo escolhido e fomece as informa~Oes
necessarias a reconstru~ao das imagens. Durante 0 experimento, os tres
componentes MicroVAX 3300, AN9100 e AP508 trabalham em conjunto com as
fun~5es de controle, execu~ao do experimento e armazenamento dos dados
adquiridos. Ap6s 0 experimento, as imagens sao reconstrufdas no MicroVAX e
visualizadas no Macintosh II fx.

No estado presente do sistema, a implementa~ao de novas metodologias
exige que as diferentes partes de software de controle sejam desenvolvidas
separadamente. No futuro devera ser desenvolvido urn ambiente grafico para
planejar as metodologias e editar graficamente os pulsos de gradiente, RF, etc,
gerando automaticamente todos programas para executar 0 experimento desejado.
Como este ambiente ainda nao existe, uma parte importante do nosso trabalho foi
o desenvolvimento de programas para controlar 0 complexo sistema de software
de controle dos experimentos de tomografia. Tivemos que aprender 0 usa da
metalinguagem, para gerar metodologias executaveis no espectrometro AN9100 e
escrever 0 "setup", para facilitar 0 usa destes programas atraves de protocolos
predefinidos. A partir do software para a sequencia "Spin Echo", que ja estava
sendo usado rotineiramente, desenvolvemos os programas para a implementa~ao
das sequencias ORE, FLASH e FADE, discutidas nos capftulos II e ID. Alem
disso, tivemos que desenvolver sequencias de calibra~ao que serno discutidas a
segulf.



IV.2 CalibraQ80 do Angulo de excitaQ80

Vamos voltar wn instante para a figura IV.l do sistema de medida.
Existem dois parametros experimentais que nao sao controlados por software, 0

Angulode excita~ao e a atenua~ao do sinal antes da digitaliza~ao. Estes devem
ser ajustados manualmente atraves de dois atenuadores. 0 atenuador do sinal e
ajustado adequadamente para nao ocorrer satura~ao na conversao anal6gico-
digital. Para medir 0 Angulode excita~ao em fun~ao do valor do atenuador de RF
desenvolvemos uma tecnica baseada em ecos estimulados que e apresentada com
detalhes no apendice I. Essa tecnica foi usada para detenninar a tabela N.l,
mostrado abaixo, que da uma calibra~ao grosseira do angulo de excita~ao em
fun~ao do valor de atenua~ao em decibeis (dB). Assim podemos escolher 0

Angulode excita~ao desejado para os experimentos de SSFP.

Att (dB) a Att (dB) a Att (dB) a

14 1950 20 950 26 480

15 1780 21 860 27 420

16 1550 22 760 28 400

17 1370 23 670 29 380

18 1210 24 600 30 290

19 1080 25 550

Tabela. IV.l : Ca1ibra~aodo angulo de excita~ao em fun~ao da indica~ao do
atenuador de RF em decibeis (dB)

Devido ao fato de haver uma pequena inomogeneidade do campo de RF, e haver
varia~ao na forma dos objetos analisados, os valores do Angulo de excita~ao
variam ligeiramente em diferentes experiencias. 0 erro estimado e em tomo de 10
por cento.



IV.3 Procedimento de calibra~aodos gradientes

Nas sequencias de Steady-State Free Precession hAa necessidade de urna
serie de ajustes especificos. Essas tecnicas trabalham com tempos de repeti~ao
bastante curtos e fazem uso intensivo de gradientes de campo magnetico, porisso
dizemos que 0 cicIo de trabalho ("duty cycle") e alto. Os campos magneticos no
momenta em que aplicamos urn pulse de gradiente nao sac estabelecidos
instantaneamente no valor especificado. 0 atraso devido a indutancia das bobinas
e oscila~Oes provocados pelas correntes induzidos nas partes metalicas do
sistema ("Eddy currents") provocam urn efeito que chamamos inomogeneidade
dinamica do campo magnetico. Este efeito nao aparece em sequencias mais
lentas, porem ganha importancia em experimentos nipidos como as sequencias de
SSFP. Na figura IV.3 mostramos, por exemplo, no conjunto de gradientes de
sele~ao e refocaliza~ao, a diferen~a entre 0 campo de gradiente gerado pelas
bobinas e 0 campo desejado.

Figura IV.3 : No exemplo dos gradientes de sele~aoe refocaliza~ao mostramos
como a resposta dos gradientes gerados pelas bobinas (abaixo) difere dos
pulsos aplicados (acima) devido a indumncia das bobinas e correntes induzidos.
Este efeito faz com que a area sob 0 gradiente de refocaliza~ao nao seja
exatamente a metade da area do gradiente de sele~aocomo esperado.

Devido a estes efeitos, hA necessidade de ajustar os varios gradientes
cuidadosamente.

Principalmente 0 gradiente de refocaliza~ao, necessita urn ajuste fino para
corrigir efeitos provocados pela inomogeneidade dinamica mostrados na figura
acima. 0 gradiente de refocaliza~ao e necessario porque durante urn pulso de RF
seletivo na presen~a de urn gradiente ja ocorre uma defasagem dos momentos
magneticos antes de alcan~ar 0 plano transversal. 0 efeito da fase acumulada



deve ser corrigido apes 0 pulso aplicando urn gradiente de refocaliza~ao. Pode-se
mostrar (13) que teoricamente a area do gradiente de refocaliza~ao deve ser a
metade da area do gradiente de sele~ao. Uma imperfei~ao na refocaliza~ao
devido aos efeitos de inomogeneidade dinfunica faz com que a refocaliza~ao dos
spins depois do pulso de RF nao e completa, 0 que diminui 0 sinal de RMN
consideravelmente.

Observemos, que na sequencia "Spin echo", 0 sinal e pouco influenciado
pelas imperfei~5es de refocaliza~ao. Nesta tecnica a utiliza~ao de urn pulso de
inversao deve compensar por essas imperfei~5es. Porem, em todas as tecnicas
que gernm 0 eco por inversao do gradiente de leitura, quase nao ha sinal sem
ajuste do gradiente de refocaliza~ao, como por exemplo mostrado na figura
abaixo gerado pelo FID da sequencia FADE.

Figura IVA : Imagens do phantom da figura 111.9gerado pelo
Fill da sequencia FADE a) sem ajuste do gradiente de

. refocaliza~ao e b) com ajuste. Observamos a baixa rela~ao
sinal ruido na imagem obtido sem ajuste do gradiente.

Tivemos entao que implementar urn procedimento para 0 ajuste do
gradiente de refocaliza~ao. Este procedimento de ajuste e especifico para cada
sequencia. A sequencia de pulsos para 0 ajuste do gradiente de refocaliza~ao e
basicamente identica a sequencia para obten~ao da imagem, como por exemplo
as sequencias SE, GRE, FLASH e FADE discutidos nos capitulos II e ill.
Desligamos somente 0 gradiente de codifica~ao de fase e variamos 0 valor do
gradiente de refocaliza~ao. Os vanos sinais adquiridos com diferentes valores do
gradiente possuem urn maximo para urn valor especifico (figura N.5). Para a
aquisi~ao da imagem podemos usar esta amplitude do gradiente de refocaliza~ao.
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Figura IV.5 : a) Sinal adquirido para varios passos de gradiente de refocaliza~ao, b) a
intensidade do sinal passa por urn maximo para urn valor especifico do gradiente de
refocaliza~ao.

Ao inves de se referir aos passos de ajuste do gradiente de refocaliza~ao
introduzimos urn fator de escala. Este fator e a rela~ao entre 0 valor do gradiente
de refocaliza~ao aplicado e 0 seu valor calculado teoricamente. Ou seja, wn
fator de escala menor que 1 significa que 0 gradiente de refocaliza~ao e menor
que 0 valor te6rico, urn valor maior que 1 significa que 0 gradiente e maior. 0
fator de escala varia geralmente entre 0.8 e 1.2 dependente da tecnica utilizada e
dos parametros experimentais. 0 ajuste do gradiente de refocaliza~ao aumenta 0

sinal ate mais que 300 por cento nas sequencias de SSFP, e e portanto
indispensavel.

Na sequencia FADE existem duas partes do gradiente de refocaliza~ao,
uma imediatamente depois do pulso de RF e outra no fim do cielo, antes do
pr6ximo pulso de RF. A sequencia para 0 ajuste dos gradientes de refocaliza~ao e
mostrada na figura N.6.

As duas partes do gradiente de refocaliza~ao influenciam os dois sinais
Fill e eco de maneira diferente, e teriam que ser ajustados separadamente, 0 que
exigiria dois experimentos distintos. Felizmente, podemos ajusta-Ias juntamente,
porque uma afeta somente 0 Fill e a outra somente 0 eco.



RF ! !
I I

Gsel -.f\J A
I I

G II I

phase

------- ••••4••• -,W-•.------··-tJ.\t-lft-·--------
I FID eco
I

lR---+

Figura IV.6 : Sequencia de pulsos neeessarios para 0 ajuste do gradiente de refocaliza~ao
para a sequencia FADE. Note a existencia de duas partes do gradiente de refocaliza~ao
mareados I e II.

Podemos variar somente a primeira parte do gradiente de refocaliza~ao, e
deixar a segunda parte constante. Observamos na figura N.?, que 0 Fill passa
por urn maximo carateristico, POl'em0 eco quase nao e afetado.
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Figura IV.7 : Intensidade dos sinais a) FID e b) eeo para 48
pass os de ajuste do gradiente der refocaliza~ao. Primeira parte
do gradiente de refocaliza~ao variando, segunda parte eonstante.

Da mesma maneira vemos na figura N.8, que a varia~ao da segunda parte do
gradiente de refocaliza~ao, mantendo a primeira parte constante, somente afeta 0

eco.
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Figura IV.8 : Intensidade dos sinais a) FID e b) eco para 48
passos de ajuste do gradiente der refocaliza~ao. Primeira parte
do gradiente de refocaliza~ao constante, segunda parte variando.

Podemos entao variar as duas partes do gradiente de refocaliza~ao juntamente.
Os resultados sac mostrados na figura IV.9.
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Figura IV.9 : Intensidade dos sinais a) FID e b) eco para 48
passos de ajuste do gradiente de refocaliza~ao, variando as duas
partes do gradiente ao mesmo tempo.

Para minimizar efeitos que podem perturbar 0 estado estacionario, a
primeira parte do gradiente de refocaliza~ao foi sucessivamente aumentada e a
segunda parte diminuida pelo mesmo valor (figura IV.l 0). Desta maneira a
integral do gradiente e constante.



Figura IV.10 : Ordem dos passos de ajuste do
gradiente de refocaliza~ao

Uma vez encontrada a condi~ao que maximiza os sinais, 0 fator de escala
da primeira parte do gradiente de refocaliza~ao, relacionado com 0 Fill, e sempre
maior que 1, ficando geralmente em tome de 1.15. 0 fator de escala para a
segunda parte, relacionado com 0 eco, e geralmente em tome de 0.85, sendo
menor que 1. Tanto na sequencia FLASH que trabalha com urn sinal gerado por
inversao do gradiente de leitura, como no Fill da sequencia FADE, 0 gradiente
de refocaliza~ao tambem deve ser ajustado para maior. 0 sinal da sequencia
"Spin Echo" e gerado por urn pulse de inversao, e 0 gr~diente de refocaliza~ao
deve ser ajustado para menor, como no caso do eco na sequencia FADE. 0
aumento do sinal nessa ultima sequencia e relativamente pequeno, sendo
aproximadamente 15por cento.

Alem da necessidade de ajustar 0 gradiente de refocaliza~ao os gradientes
na dire~ao de leitura tambem precisam de ajuste. Na sequencia FADE, utilizando
tempos de repeti~ao muito curtos, observamos que os maximos dos sinais Fill e
eco sao deslocados do centro do intervalo de aquisi~ao. Da mesma maneira como
anteriormente, os dois gradientes de prepara~ao, antes e depois das aquisi~6es
afetam independentemente Fill e eco. Assim os deslocamentos dos dois sinais
podem ser determinados simultaneamente com 0 processo do ajuste do gradiente
de refocaliza~ao e os gradientes de prepara~ao na aquisi~ao da imagem serao
ajustados adequadamente.

Na dire~ao do gradiente de codifica~ao de fase suspeitamos que tambem
existe a necessidade de uma calibra~ao. Para garantir 0 equilibrio dinfunico nas
sequencias de SSFP, 0 gradiente de codifica~ao de fase deve ser balanceado. Ou
seja, urn gradiente invertido depois de aquisi~ao deve compensar exatamente a
defasagem dos spins provocada pela codifica~ao de fase. Uma imperfei~ao nesta
recupera~ao de fase dificilmente pode ser corrigido. POI-em,para minimizar
artefatos devido a perturba~ao do equilibrio dinfunicopodemos otimizar a ordem
de aplica~ao dos passos de codifica~ao de fase. Come~ando com 0 valor maximo



do gradiente de codifica~ao diminufmos a amplitude sucessivamente, ate chegar
ao valor mlnimo (figura IV.II). Desta maneira, a diferen~a nos gradientes entre
urn passo de codifica~ao e 0 pr6ximo e minimo, e 0 equilibrio dinfunico sera
perturbado 0 mInima possivel.
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Figura IV.ll : Ordem dos passos de codifica~ao de fase,
utilizada na sequencia FADE.

A ordem dos passos de codifica~ao de fase utilizada na sequencia "Spin
Echo" e mostrado na figura IV.12. Come~ando com gradiente de codifica~ao de
fase nulo, 0 sinal de RMN e maximo. Com 0 gradiente alternando entre positivo e
negativo e no mesmo tempo aumentando a amplitude, 0 sinal diminui. Esta ordem
de codifica~ao e vantajosa para minimizar artefatos devido a flutua~Oes do
sistema durante urn experimento longo. As aquisi~Oesmais significativas com
sinal alto nos primeiros passos de codifica~ao de fase ainda nao experimentaram
a flutua~ao. Utilizando este metoda com a sequencia FADE observamos graves
artefatos na dire~ao de codifica~ao de fase porque a altera~ao do gradiente de
fase entre positivo e negativo perturba 0 equilibrio dinfunico seriamente.
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Figura IV.12 : Ordem dos passos de codifica~ao de fase,
utilizada na sequencia "Spin Echo".

Como os gradientes em todas as tres dire~Oesprecisam de corre~Oespara
maximizar 0 sinal e evitar artefatos, as sequencias de SSFP estao longe de ser
facilmente implementadas. A despeito disso, e possivel contudo obter imagens de
boa qualidade, como veremos nos pr6ximos capitulos.



Capitulo V

Compara~ao de Contrastes

Neste capitulo vamos discutir 0 contraste em imagens de tomografia por
RMN. Os contrastes obtidos, variando os parametros experimentais das
diferentes sequencias utilizadas, serao comparados.

V.1 Defini~iodo contraste em imagens de tomografia

Imagens de tomografia por RMN sao intensamente utilizadas no
diagn6stico medico. Para poder distinguir urn tecido apresentando uma certa
patologia de urn tecido normal, uma imagem da regiao de interesse precisa
apresentar contraste entre os dois tecidos. A analise dos diferentes contrastes que
podem ser obtidos pelas vanas tecnicas de tomografia e urn assunto de grande
interesse (47-49,26,29,32) para 0 desenvolvimento· de metodologias de
diagn6stico. Na Ressonancia Magnetica Nuclear podemos obter diferentes
contrastes baseados nas propriedades fisicas das substancias biol6gicas, tais
como tempo de relaxa~ao longitudinal (Tl), relaxa~ao transversal (T2) ou
densidade do nucleo sob observa~ao. Dependendo dessas propriedades e da
tecnica utilizada, substancias distintas dao lugar a sinais de RMN de intensidades
diferentes, representados na imagem em tons de cinza. 0 que observamos na
imagem como contraste entre diferentes tecidos sac diferen~as de brilho. Ou seja,
o contraste entre duas substancias e representado pela diferen~a entre seus sinais
adquiridos.

Nos pr6ximos paragrafos vamos apresentar uma serie de graficos
mostrando 0 comportamento do contraste nas tecnicas utilizadas variando
sistematicamente os parametros experimentais. Para calcular 0 contraste
escolhemos arbitrariamente tres combina~Oesdos tempos de relaxa~ao Tl e T2
dentro da dinfunicanatural, sendo

Tl (ms) T2 (ms)

A 1000 500

B 1000 100

C 200 100
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Escolhendo estes patimetros cobrimos uma grande parte da dinamica natural dos
tempos de relaxa~ao. Como os primeiros dois diferem somente no tempo de
relaxa~ao TZ e os ultimos dois somente no de T1 podemos facilmente usar estes
dois pares para calcular 0 contraste por tempos de relaxa~ao T2 e T1. Isso e feito
a partir dos sinais Mr(A), Mr(B) e Mr(C) dessas tres substancias, sendo

Contraste por T1 oc _ab_s_(_M_r_(_C_)-_M_T_(B_)_)
MT(C) + MT(B)

[V.la]

Contraste porTz oc _ab_s_(_M_T_(A_)-_M_T_(B_)_)
MT(A)+ MT(B)

Desta maneira, 0 contraste e representado em fonna nonnalizada, ou seja, ele e
zero se os sinais das duas substfulcias saD identicos else urn dos· sinais
desaparece. Na imagem final em tons de cinza e normalmente aplicada uma
normaliza~ao. Isso se deve ao fato que urn somente urn mlmero limitado de tons
de cinza (no nosso sistema 256) estiio disponiveis. Utilizando-se as expressOes
defmidas acima, pode-se discutir 0 efeito de contraste de forma isolada, nao se
levando em conta efeitos de rela~ao sinaVruido e tempo total do experimento.
Existem outras fqnnas de se defmir 0 contraste (50,51) em fonna da rela~ao
contraste ruido, mas com a representa~ao em forma normalizada podemos
analisar 0 contraste sequencias muito diferentes em forma isolada.

Aplicando a normaliza~ao perdemos a informa~ao sobre a intensidade
absoluta do sinal. Apesar de ter urn contraste muito born, 0 sinal pode ser de
baixa amplitude. Para facilitar a compara~ao entre os varios gnificos,
apresentamos os contrastes sempre em conjunto com a intensidade normalizada
do sinal das substfulciasde referencia A, B e C. A intensidade normalizada e a do
maximo da magnetiza~ao transversal dividida pela magnetiza~ao no equilibrio
termico, M/Mo• Para prever se 0 sinal, alem do contraste escolhido com base nos
calculos te6ricos, tambem sera grande 0 suficiente para permitir a aquisi~ao de
uma imagem, sera necessario considerar esses gnificos de intensidade
normalizada. Seria possivel de defmir urn fator de merito levando em conta 0

contraste, a rela~ao sinaVruidoe a dura~ao do experimento, mas achamos que urn
tal compromisso depende altamente da observa~ao subjetiva, por exemplo para 0

diagnostico medico prefere-se urn contraste alto na imagem.



V.2 Contraste da sequencia "Spin Echo"

A sequencia "Spin Echo" e uma das rnais utilizadas tecnicas de tomografia
pela sua facilidade de controlar 0 contraste na imagem. Examinando a equa~ao
m.22 (pg. 42) observamos que 0 comportamento do sinal de RMN e detenninado
pelos tres parametros experimentais, 0 angulo de excita~ao a, que nonnalmente e
fixado em 90°, 0 tempo de repeti~ao TR e 0 tempo ao eco TE.

Se escolhemos urn TR curto, urn sistema de spins apresentando tempos de
relaxa~ao T1 longo nao consegue voltar ao equilIbrio tennico ao tempo de uma
excita~ao, e nurn pr6ximo pulso os spins estarao saturados. POI'em,urn conjunto
de spins apresentando urn tempo de relaxa~ao longitudinal curto nao estara
saturado. Desta maneira conseguimos distinguir conjuntos de spins, ou tecidos,
com tempos de relaxa~ao longitudinal diferentes, obtendo portanto uma imagem
com contraste por T1. Para tempos ao eco longos podemos obter imagens com
contraste por T2. 0 sinal produzido por tecidos com tempo de relaxa~ao T2 curto
decai rapidamente durante 0 intervalo entre excita~ao e aquisi~ao, mas tecidos
com T2 longo ainda produzem urn sinal significativo. Para obter imagens de
contraste predominante de urn dos tempos de relaxa~ao precisamos combinar as
duas condi~Oes:

Contraste por Tl tempo de repeti~ao (TR) curto,
curto, tempo ao echo (TE) curto

Tempo de repeti~ao (TR) longo,
tempo ao echo (TE) longo

Se escolhermos os patimetros de tal maneira a nao obter contraste nem por T2
nem por T1 a intensidade do sinal de RMN dependera somente da quantidade de
spins do mlcleo sob observa~ao na amostra. Neste caso, dizemos que 0 contraste
e por densidade :

Contraste
por densidade Tempo de repeti~ao (TR) longo,

tempo ao echo (TE) curto

Utilizando equa~ao ill.22 (pg. 42) e as expressOes de contraste V.l-a,b
acima, graficamos nas pr6ximas figuras 0 contraste por Tie T2 e os sinais das
substancias de referencia para a sequencia "Spin Echo".



Variando 0 tempo de repeti~ao podemos observar na figura V.l que para
urn tempo ao eco relativamente curto (27ms) quase nao ha contraste por T2' mas
para tempos de repeti~ao curtos 0 contraste por T1aumenta rapidamente.
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Figura V.I : a) Contrastes calculados versus tempo de repeti~ao e b)
Intensidades das substfutciasde referencia. 0 tempo ao eco foi 27ms e
o angulo de excita~ao 90°.

A figura V.2 mostra, para urn tempo ao echo de lOOms,urn contraste alto por T2
independente do tempo de repeti~ao TR.
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Figura V.2 : a) Contrastes calculados versus tempo de repeti~ao e b)
Intensidades das substfutciasde referencia. 0 tempo ao eco foi 200ms
e 0 angulo de excita~ao 90°.

Para urn TR relativamente longo (2000ms) a figura V.3 mostra que 0 contraste
por T2 aumenta com TE. Para TR longo e TE curto obtemos urn contraste por
densidade.
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Figura V.3 : a) Contrastes calculados versus tempo ao eco (TE) e b)
Intensidades das substancias de referencia. 0 tempo de repeti~ao foi
2000ms e 0 angulo de excita~ao 90°.

Para tempos de repeti~ao curtos (lOOms) ha inicialmente quase s6 contraste por
T 1 mas com 0 tempo ao eco aumentando, 0 contraste por T2 aumenta. Imagens
desse tipo sao diffceis de ser interpretadas porque nenhum dos parametros ffsicos
predomina na imagem.

T [(ml)/ 12(ml)
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Figura VA : a) Contrastes calculados versus tempo ao eco (TE) e b)
Intensidades das substancias de referencia. 0 tempo de repeti~ao foi
250ms e 0 angulo de excita~ao 90°.

Podemos obter contraste por T 1 ou T2 exclusivamente como mostrado na figura
V.5 onde TR e TE sao aumentados simultaneamente.
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Figura V.5 : a) Contrastes calculados, 0 eixo x representa a varia~ao simultfutea do
tempo de repeti~ao e do tempo ao eeo. b) Intensidades das substfulcias de
referencia. 0 angulo de exci~ao foi eseolhido em 90°.

Antecipando os resultados experimentais podemos dizer que essa
facilidade de obter exclusivamente contraste por T1 ou T2 nao sera encontrado
em nenhuma outra sequencia discutida.

V.3 Contraste da sequencia FLASH

Como para a sequencia "Spin Echo" podemos examinar 0 comportamento
do contraste da sequencia FLASH com base na equa~ao ill.20 (pg. 41). 0 sinal
dessa sequencia e urn eco gerado por inversao do gradiente de leitura e por isso 0

tempo ao eco (TE) deve ser 0 mais curto posslvel para evitar artefatos devido a
inomogeneidades de campo magnetico. Assim, e imposslvel obter urn contraste
alto por T2' mas podemos escolher 0 tempo de repeti~ao e 0 angulo de excita~ao
de tal maneira a obter urn maximo de contraste por T1.

Nas figuras V.6 e V.7 mostramos 0 comportamento do contraste variando
o angulo de excita~ao para dois tempos de repeti~ao diferentes.
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Figura V.6 : a) Contrastes calculados versus ingulo de excita~ao (a) e
b) Intensidades das substincias de referencia. 0 tempo de repeti~ao foi
28ms e 0 tempo ao eco 14ms.

Para urn tempo de repeti~ao de 28ms 0 angulo de excita~ao do maior sinal (figura
V.6-b) e entre 13° (substancias A,B) e 30° (substfulcia C). 0 valor do contraste
por T1 normalizado para urn angulo intermedhirio, por exemplo 20°, e 0.4.
Aurnentando 0 angulo de excita~ao, podemos melhorar 0 contraste por T1 ate urn
valore de 0.6, que e superior ao da sequencia SE. Porem este aurnento do
contraste e ao custo de uma diminui~aono sinal.

Para urn tempo de repeti~ao hem maior (25Oms)0 angulo de excita~ao do
maior sinal (figura V.7-b) e entre 39° (substfulciasA,B) e 73° (substancia C) e 0

valor do contraste por T1normalizado para urn angulo intermediario de 45° e 0.3.
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Figura V.7 : a) Contrastes ealeulados versus angulo de excita~ao (a) e
b) Intensidades das substfutcias de referencia. 0 de repeti~ao foi
250ms, 0 tempo ao eeo sendo 14ms.

A propriedade do contraste por T1 diminuir para tempos de repeti~ao maiores e
mostrada nafigura V.8. Observamos no entanto que a intensidade do sinal
aurnenta consideravelmente.
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Figura V.8 : a) Contrastes calculados versus tempo de repeti~ao (TR)
·e b) Intensidades das substfutcias de referencia. 0 ingulo de excita~ao
foi 900 e 0 tempo ao eco 14ms.

Partindo do pressuposto que 0 sinal e ainda suficientemente intenso, conseguimos
o maior contraste para tempos de repeticao curtos e angulos de excitacao maiores
do que 0 6timo do angulo de excitacao (equacao m.2l). No experimento
conseguimos resultados bons com tempos de repeticao de 28 e 50Ins e urn angulo
de excitacao de 60°.

Observamos que podemos conseguir urn contraste por T 1melhor do que na
sequencia "Spin Echo" (figura V.5) principalmente porque 0 tempo de repeticao e
consideravelmente mais curto. Isto no mesmo tempo significa uma diminuiCao da
duracao do experimento ou a mesma duracao com urn nfunero de medias maior.



V.4 Contraste da sequencia FADE

A tecnica FADE pennite a aquisi~ao simultAneade dois sinais, 0 FID e 0

eco. Os comportamentos das intensidades destes sinais sao descritos pelas
equa~OesID.l2 e ID.l5 (pg. 33). Como para a tecnica FLASH 0 tempo ao eco
(TE) deve ser 0 mais curto possivel, por conveniencia escolhemos TE = O. 0
tempo de repeti~ao e 0 angulo de excita~ao sao os parametros experimentais para
controle do contraste. 0 Angulode precessao, a, e representado em cada pixel da
imagem pelo seu valor medio (capitulo m.6). Para proceder os calculos
precisamos entao integrar sobre e. A tecnica FADE inclui, alem da magnetiza~ao
longitudinal, tambem a magnetiza~ao transversal na condi~ao de Steady-State, e
os dois sinais tendem a ser sensiveis ao tempo de relaxa~ao transversal (T2).
POI'em,imagens obtidas pelo FID tambem apresentam contraste por T1. Podemos
tentar obter a imagem do FID predominantemente com contraste por T1, com a
imagem do eco no mesmo experimento sendo contrastada por T2.

Para tempos de repeti~ao curtos 0 FID apresenta uma mistura de contraste
por T1 e T2, ja discutido na sequencia "Spin Echo" (figura VA). Essa condi~ao
n6s rejeitamos por ser de dificil interpreta~ao. Aumentan~o 0 tempo de repeti~ao
na sequencia FADE, 0 contraste por T2 no FID desaparece porque os efeitos de
magnetiza~ao transversal remanescente diminuem. As figuras V.9-a-h mostram 0

comportamento do contraste variando 0 tempo de repeti~ao (TR) para diferentes
angulos de excita~ao.

Aumentando 0 angulo de excita~ao ainda podemos melhorar 0 contraste
por T1. Como vemos na figura V.IO-a-h, variando 0 angulo de excita~ao e
possivel aumentar 0 contraste por T1 e simultaneamente diminuir 0 contraste por
T2. Para tempos de repeti~ao curtos este efeito e desprezivel, mas para TR maior
do que 200ms e considemvel sendo indispensavel para aumentar 0 contraste por
T1·

o minimo de contraste por T2 na figura V.IO, e devido a urn cruzamento
das curvas de sinal das substancias de referencia A e B cuja posi~ao depende
ligeiramente das substancias escolhidas. Para conseguir urn contraste
exclusivamente por T1 precisamos entao .ajustar 0 angulo de excita~ao
especificamente para esses tecidos. 0 minimo de contraste por T2 e entre a=20°
(TR=5Oms)e a=45° (TR=400ms).
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referencia.
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Observemos que podemos conseguir urn contraste alto por T 1 para tempos
de repeti~ao maiores que 200ms e urn angulo de excita~ao acima de 60°. 0 tempo
de repeti~ao de 200ms e hem mais longo do que 0 usual para tecnicas de SSFP e
como veremos sera diffcil conseguir urn contraste alto por TIna imagem obtida
do FID sem prejudicar a qualidade da outra imagem obtida do eco.

o segundo sinal da sequencia FADE, 0 eco, e altamente senslvel ao tempo
de relaxa930 TZ. Como vimos no capitulo ill, ele e gerado pela combina93o de
urn pulso de excita~ao e urn segundo pulso que refocaliza a magnetiza~ao no
plano transversal. Desta maneira, podemos defmir 0 tempo ao eco efetivo (TEef)
como sendo 0 intervalo entre 0 pulso de excita~ao e 0 maximo do eco. Em
contrapartida 0 tempo ao eco (TE) e definido como 0 intetvalo entre 0 maximo do
eco eo pr6ximo pulso de RF (figura ill.8). 0 tempo ao eco efetivo e relacionado
com a sensibilidade do eco ao tempo de relaxa9ao Tz. Durante 0 tempo ao eco
efetivo os spins sofrem os efeitos da relaxa9ao transversal. 0 intervalo entre os
dois pulsos de RF, que chamamos de tempo de repeti9ao, e relacionado com 0

tempo ao eco efetivo, sendo TEef = 2TR - TE (figura V.ll). 0 tempo de
repeti9ao influencia entao a sensibilidade do eco a relaxa9ao transversal.

FiguraV.ll : Durantetodo intervaloentre 0 pulsode excita~aoe 0

m3ximodo eco, os spins sofrem os efeitos de relaxa~ao.A esse
intervalochamamostempoao ecoefetivo(TEef)'

Assim, podemos controlar 0 contraste por Tz de imagens obtidas do eco na
sequencia FADE variando 0 tempo de repeti9ao TR. Para tempos de repeti9ao
longos (maiores que 50Ins) esperamos entao urn contraste alto por TZ' 0 que e
confirmado na figura V.12, que mostra 0 comportamento do contraste versus
tempo de repeti9ao para diferentes angulos de excita9ao. 0 contraste por TZ e
consideravelmente maior que na sequencia "Spin Echo" (figura V.5). Existe
porem urn contraste por T 1que necessitamos eliminar.
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Ao comparannos as figuras V.12a-g), observamos que podemos minimizar
o contraste por Tl variando 0 angulo de excita~ao. Na figura V.13 mostramos os
contrastes calculados variando 0 angulo de excita~ao para diferentes tempos de
repeti~ao. Podemos ver que existe urn minimo do contraste por T1 entre 20° e
50°, e quanto mais longo 0 tempo de repeti~ao maior esse angulo. 0 minimo e
devido a urn cruzamento das curvas de sinal das substancias de referencia Bee
cuja posi~ao depende ligeiramente das substancias escolhidas. 0 minimo de
contraste por T1 entre duas substancias distintas depende entao do angulo de
excita~ao escolhido. Comparando os contrastes com as curvas de intensidades
das substancias de referencia (figura V.13 esquerda e direita) podemos dizer que
o angulo que minimiza 0 contraste por TIe sempre ligeiramente menor que 0

angulo de excita~ao que der 0 maximo de intensidade dos sinais. 0 valor 6timo
do fingulo de excita~ao foi defmido no capitulo ill (figura ill.5)

Podemos entao, teoricamente, conseguir urn alto contraste por T2 com urn
minimo de contraste por T 1 escolhendo urn tempo de repeti~ao maior do que 100
ms e minimizando 0 contraste por T 1 atraves do angulo de excita~ao. POI-em,
recorrendo a figura V.12 direita vemos que a intensidade do sinal decai
exponencialmente com 0 tempo de repeti~ao. Isso l~ita os experimentos a
tempos de repeti~ao mais curtos. Como veremos no pr6ximo capitulo,
conseguimos imagens com altissimo contraste por T2.
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V.5 Defini~iode um "phantom" para experimentos de contraste

Para examinar experimentalmente 0 contrast~ .previsto pelos calculos
te6ricos construimos urn "phantom" com substfulcias diferentes, cujos tempos de
relaxa~aovariam de fonna conhecida. Como discutido no capItulo II.6, os tempos
de relaxa~ao dependem da intera~ao entre nucleos sob observa~ao e seus
vizinhos. 0 momenta magnetico (eletronico) do cation de sais paramagneticos,
como por exemplo CUS04 , interage fortemente com 0 momenta nuclear do
hidrogenio, 0 mlcleo que observamos. Variando a concentra~ao dos IOns
paramagneticos podemos entao controlar os tempos de relaxa~ao, porem TIe T2
sao afetados simultaneamente. Para introduzir uma variedade maior de
combina~Oes (T1,T2) trabalhamos com tres sais paramagneticos diferentes,
MnCI2, CUS04 e NiCl2 e ainda quatro liquidos puros, sendo agua destilada,
querozene, etanol e nujol. A figura V.14 mostra a geometria do "phantom" que
construimos, contendo 15 tubos, cada urn com diametro de 2.5 em.

Figura V.14 : "Phantom" de 15 tubos preenchidos
com liquidos diferentes tais como solu~Oesde sais
paramagneticos em diferentes concentra~Oes, usado
para experimentos de contraste.

Para medir os tempos de relaxa~ao TIe T2 dos 15 liquidos do "phantom"
utilizamos a sequencia "Spin Echo". A dependencia do sinal com parametros
experimentais e com os tempos de relaxa~ao e dada na equa~ao 11122. Na



aproxima~ao em que 0 Angulode excita~ao e 9Q2 essa dependencia toma uma
fonna simplificada, sendo

MT = Mo (l + exp (-TR ITl) - 2 exp( -(TR -TE) ITl)) exp(-TE IT2) [V.2]

Podemos entao variar os parametros experimentais, tempo de repeti~ao (TR) e
tempo ao eco (TE) para medir os tempos de relaxa~ao Tl e T2.

Para tempos de repeti~ao longos (TR>>TE) a intensidade do sinal e
proporcional a exp(- TE / T2). Adquirindo 0 sinal para diferentes tempos ao eco
podemos ajustar a exponencial. com 0 metoda dos minimos quadrados e
determinar 0 tempo de relaxa~ao transversal T2. Para a medida de T2 escolhemos
o tempo de repeti~ao TR = 2000 InS e variamos 0 tempo ao eco em cinco passos,
sendo TE = 27, 50, 100, 200 e 500 ms.

Fixando 0 tempo ao eco e variando 0 tempo de repeti~ao podemos,
analogamente, determinar 0 tempo de relaxa~ao longitudinal T1. Para a medida de
Tl 0 tempo ao eco foi escolhido 0 mais curto posslvel para maximizar 0 sinal,
sendo TE = 27 ms. 0 sinal foi adquirido para seis passos de tempo de repeti~ao,
sendo TR = 50, 100,500, 1000, 1500, 2000 ms. A figura V.15 mostra os valores
dos tempos de relaxa~ao longitudinal e transversal, medidos desta maneira.
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Figura V.15 : Os tempos de relaxa~ao longitudinal e
transversal (T1(ms)!f2(ms» dos 15 tubos do
"phantom" descrito acima, medidos pela sequencia
"Spin Echo".



o erro na detennina~ao dos tempos de relaxa~ao e em torno de 10%. Devido aos
tempos de relaxa~ao T1 muito longos, e ao fato de apresentarem urn sinal de
pequena amplitude, 0 erro para 0 valor de T 1nos tubos 12-14 e maior.

Podemos entio, no proximo capitulo, come~ar de analisar
experimentaltnente 0 contraste das diferentes sequencias implementadas.



Capitulo VI

Resultados experimentais

Neste capitulo vamos apresentar imagens do "phantom" descrito no
capitulo anterior para verificar 0 comportamento do contraste previsto pelos
calculos. A partir de uma serie de imagens de craneo de urn voluntario vamos
sugerir alguns protocolos para 0 usa rotineiro das sequencias apresentadas.

VI.1 Considera~oes sobre a rela~aosinal/rurdo

No capitulo anterior consideramos somente 0 contraste de uma imagem
tomografica, como fator que influencia a utilidade de uma tecnica para 0

diagn6stico medico. Alem disso, existem outros fatores como resolu~ao, rela~ao
sinaVruidoe dura~ao do exame que devem ser tambem considerados.

A resolu~ao de uma imagem e relacionada com 0 nillnero -de pontos
verticais e horizontais, que saDdados pelo nillnero de codifica~Oesde fase e pela
quantidade de pontos em uma aquisi~ao. A rela~ao sinaVruidoe a razao entre 0

sinal gerado pelo objeto sob observa~ao e 0 ruido de fundo provocado pelos
vanos componentes eletronicos no sistema de aquisi~ao, principalmente 0 sistema
de detec~ao. Se dobrarmos a resolu~ao em uma das dire~Oes vertical ou
horizontal a rela~ao sinaVruidodiminuipor .J2, ou seja um aumento de resolu~ao
e sempre a custo de rela~ao sinaVruido.Isso deve se ao fato que aumentando a
resolu~ao temos que adquirir frequencias mais altas, 0 sinal contido nessa faixa
adicional se soma coerentemente, porem 0 ruido se soma de maneira DaO
coerente.

Alem disso, a intensidade do sinal e diretamente proporcional a quantidade
dos spins no volume observado, que e dado pela espessura (THK) da fatia
selecionada, ja que as dimensOes transversais nao variam muito ao se variar a
espessura. No nosso sistema de O.05T, podemos trabalhar com uma espessura
arbitrana, que porem foi mantida fixa em lOmm para todas as imagens
apresentadas neste trabalho. Para aumentar a rela~ao sinaVruido podemos
adquirir 0 mesmo sinal repetidamente calculando a media. Neste processo de
promedia~ao os sinais se somam coerentemente, porem 0 ruido se acumula de
maneira nao coerente. Se dobramos entao 0 numero de medias a rela~ao
sinaVruidoaumenta por .J2 .



Todos estes parametros influenciam entao a rela~ao sinaVruido.
Resumindo, a rela~ao sinaVruidoe proporcional a

SNR ex ,,IN aver THK
~N phase ~N freq [VI.I]

onde THK e a espessura da fatia selecionada, Naver e 0 numero de medias e
Nphase e Nfreq SaDrespectivamente os mlmeros de codificac5es de fase e de
pontos na dire~ao da codifica~ao de frequencia. Alem disso, estes parametros
tambem influenciam 0 tempo total do exame Ttot, sendo

Ttot = TR Naver Nohase

As sequencias de SSFP utilizam tempos de repeti~ao muito curtos e em
compara~ao com tecnicas mais lentas podemos usar este ganho na dura~ao do
exame para aumentar 0 mlmero de medias, melhorando assim a rela~ao
sinaVruido.

Na apresenta~ao dos resultados experimentais que sera feita em seguida,
vamos tentar achar urn compromisso entre estes fatores para obter imagens com
alto contraste, boa resolu~ao e rela~ao sinaVruidoem experimentos com menor
Ttot possive!.

Essa compara~ao foi feita visualmente, porque efeitos de ruido DaO
uniformemente distribuido na imagem nao permitiram urna avalia~ao mais exata.
No entanto uma analise visual reflete exatamente como 0 ser humano observa urn
contraste.

Vamos agora discutir os experimentos de contraste realizados com 0

"phantom" descrito no capitulo anterior. Primeiro analisamos a sequencia "Spin
Echo", cujo comportamento de contraste e simples e hem conhecido.

Como discutimos no capitulo V podemos escolher urn tempo de repeti~ao
(TR) bastante curto para obter urn contraste par T1. Para contrastar a imagem por
T2 precisamos urn tempo ao eco (TE) longo, e para evitar a influencia do tempo
de relaxa~ao longitudinal, urn tempo de repeti~ao longo. POI·em,a escolha destes



parametros tern certos limites praticos. Devido a temporiza~ao na implementa~ao
da sequencia, 0 tempo ao eco possui urn valor minimo. Como 0 sinal adquirido
decai exponencialmente com 0 tempo ao eco, 0 maximo deste e limitado por
considera~5es da qualidade da imagem. No caso do tempo de repeti~ao, os
valores limites sac tambem dados por considera~5es de qualidade da imagem e
dura~ao do exame.

Estamos usando na pratica dois protocolos fums para imagens contrastadas
por Tl e T2. 0 primeiro possui urn tempo de repeti~ao de 250ms e urn tempo ao
eco mfnimo, para este protocolo, de 27ms (250/27), 0 angulo de excita~ao e fixo
em a=90°. Com urna resolu~ao de 128x256 pontos nas dire~5es de codifica~ao
de fase e frequencia e Naver=10 medias 0 tempo total de urn exame com este
protocolo e 5:20 min. No exame por T2 usamos urn tempo de repeti~ao de
2000ms e urn tempo ao eco de lOOms(2000/100) tambem com a=90°. Com urna
resolu~ao de 128x256 pontos e Naver=2 medias 0 tempo total de urn exame com
este protocolo e 17:00min. Na figura VI.I mostramos imagens do nosso phantom
usando estes dois protocolos.

Comparando com as figuras V.14 e V.15 observamos que os tuhos
contendo llquidos mais puros possuem tempos de relaxa~ao de TIe T2 mais
longos. Devido a satura~ao da magnetiza~ao longitudinal eles aparecem mais
escuros na imagem de TI, porem mais brilhantes na imagem por T2, porque a
magnetiza~ao transversal e mantido por mais tempo.

m= 250ms
TE= 27ms

b)a)
m=2000ms
TE = lOOms

Figura VI. I : imagens do "phantom" apresentado no capitulo V.5 adquiridas
com a sequencia SE, a) contrastado por T 1 e b) contrastado por T2.
Parametros experimentais : a) TR=250ms, TE=27ms, Naver=lO, Nphase=128,
Nfreq=256, a::=90°, Ttot=5:20min e b) TR=2000ms, TE=IOOms, Naver=2,
Nphase=128, Nfreq=256, a::=90°, Ttot=8~min.

•.. Com base nas medidas dos tempos de relaxa~ao do "phantom" dados na
figura V.15 e analisando as figuras abaixo podemos propor urna sistematica para



a aprecia~ao do contraste nas imagens das outras sequencias, que vamos discutir
em seguida. 0 intuito e comparar duas substfulcias que somente diferem em mn
dos tempos de relaxa~ao, por exemplo T2. Se houver alguma diferen~a de brilho
entre os tubos contendo estas substancias de referencia podemos dizer que na
imagem ha contraste por T2. Podemos escolher dois pares de tubos marcadas na
figura VI.l-a (tubos No. 1,10 e 2,14) que possuem aproximadamente a mesma
intensidade na imagem de T2, porem na imagem de contraste por T1 suas
intensidades sac diferentes. Estes tubos representam entao urna referencia para 0

contraste por T1. Da mesma maneira uma diferen~a da intensidade nos tuhos
marcados na figura VI.1-b (tubos No. 1,5 e 3,6) indica contraste porT2.

Para tempos de relaxa~ao extremamente curtos ou extremamente longos as
duas imagens acima ainda nao representam urn contraste puramente por TIe
puramente por T2. Analisando as medidas dos tempos de relaxacao (figura V.15),
os tubos 11 e 15 na imagem por T 1 deveriam ter a mesma intensidade, hem
como tambem os tubos 9 e 12 na imagem de T2. Na figura abaixo mostramos a
tentativa de obter imagens com contraste ainda mais evidenciado, escolhendo
parametros experimentais mais extremos. Nessa imagem, marcamos os tuhos
mencionados acima para mostrar que com estes parametros experimentais eles
quase possuem a mesma intensidade, ou seja, estas imagens apresentam urn
contraste quase puramente por Tl e T2. Porem, com estes parametros, a
eficiencia da tecnica ja esta sendo prejudicada, na imagem de T 1 pela qualidade
da imagem, e na de T2 pela duracao do exame.

1R= lOOms
TE= 20ms

b)a)
1R=4000ms
TE= 200ms

Figura VI.2 : imagens do phantom apresentado no capitulo V.5 adquiridas
com a sequencia SE, a) contrastado por T 1 e b) contrastado por T2'
Parametros experimentais : a) TR=100ms, TE=20ms, Naver=lO,
Nphase=128, Nfreq=256, a-==90°, Ttot=2:00min e b) TR=4000ms,
TE=200ms, Naver=4, Nphase=128, Nfreq=256, a-==90o,Ttot=34min.



Com os tuhos de referencia de contraste por TIe T2 mostrados nas figura VI.l-a
e b, podemos entao examinar as pr6ximas imagens adquiridas com as sequencias
FLASH e FADE.

VI.2.2 Sequ6ncla FLASH

Como ja vimos no capItulo anterior, a sequencia FLASH apresenta wn
contraste alto por T1 utilizando tempos de repeti~ao extremamente curtos. 0
limite inferior de TR na nossa implementa~ao da tecnica foi 28ms, 0 de TE foi
14ms. Adquirimos uma serie de imagens do "phantom" apresentado
anterionnente, com Angulosde excita~ao diferentes para 0 tempo de repeti~ao
minimo e mais uma serie com TR=5Oms. Com uma resolu~ao de 192x192 e
Naver=8 medias a dura~ao total do experimento e O:45minpara 0 protocolo de
TR=28ms e 1:15min para 0 de 50ms respetivamente.

Consideramos como de melhor contraste por T1 a imagem de 28ms com
urn angulo de excita~ao de 600

, POl'emvamos tambem examinar a de 50ms com
este mesmo angulo de excita~ao.

Com uma dura~ao mfnima do exame de 45 segundos, a sequencia FLASH
e extremamente rapida e, caso estejamos interessados em contraste por T1, mais
eficiente que a sequencia SE. A tecnica FLASH pode se tomar extremamente uti!
para imagens posicionadoras, imagens explorat6rias rapidas, ou mesmo em casos
de exames com contraste por T1.



a)
lR=28ms
a= 850

b)
lR= 28ms
ex= 600

c)
TR= 28m:
a=40°

d)
1R=28ms
(X= 250

e)
TR=5Om:

ex= 850

f)
TR= 5Om:

ex= 600

g)
TR=5Om:
(X=40°

h)
TR=5Om:
(X= 250

Figura VI.3 : As imagens do nosso "phantom" adquiridas com a sequencia FLASH mostram a
variacrao do contraste por T1 para diferentes angulos de excitacrao sendo 0.=85°, 60°, 40° e 25°
usando dois tempos de repeticrao diferentes de TR=28ms (esquerda) e TR=50ms (direita). Os
outros parametros sao TE=14ms, Naver=8, Nphase=192, Nfreq=192, Ttot=O:45min e 1:15min



V1.2.3 S8quOncla FADE

No diagn6stico medico, imagens que apresentam urn contraste alto por T2
se provam mais uteis que imagens contrastadas por T 1. A sequencia SE e a
tecnica mais usada para exames de contraste por T2' porem a dura~ao de urn
desses exames e muito longa. Provamos no caso da sequencia FLASH que

tecnicas baseadas no principio de SSFP sao bastante nipidas e entao queremos

utilizar este principio para exames contrastados por TZ' A sequencia FADE
discutida no capitulo V e urna dessas tecnicas.

Na sequencia FADE, sendo basicamente a combina~ao das sequencias

FAST e CE-FAST apresentadas no capitulo ill, adquirimos simultaneamente dois

sinais, 0 FID e 0 eco. Como vimos no capitulo V podemos escolher 0 tempo de
repeti~ao e 0 angulo de excita~ao de tal maneira a obter as duas imagens com
contrastes diferentes, a primeira com urn contraste por T1 e a outra contrastada
predominantemente por T2. Vamos nos focalizar, por enquanto, ao contraste por
T2 das imagens obtidas do eco. Na figura VIA e VI.5 mostramos duas series de
imagens com angulos de excita~ao de 1200

, 850
, 600 e 400 para dois tempos de

repeti~ao de TR=5Oms e TR=l00ms. Com uma resolu~ao de 192x192 e Naver=8
medias a dura~ao total do experimento e 1:15min para 0 protocolo de TR=5Oms e
2:3Omin para 0 de lOOms respetivamente.

Como ja vimos no capitulo V 0 contraste por T2 das imagens obtidas do
eco aurnenta para tempos de repeti~ao mais longos, porem 0 sinal decai de forma
exponencial-(figura V.12-b} que se reflete numa rela~ao sinaVruido mais pobre
nas imagens de TR=l00ms. Com tempos de repeti~ao longos, em tomo de
lOOms, observamos urn contraste de T2 muito alto, porem chegamos a conclusao
que 0 tempo de repeti~ao de 50ms representa 0 limite superior dado pela rela~ao
sinaVrufdo das imagens no nosso sistema. Para exames em condi~5es reais ainda
sera necessario aurnentar 0 mlmero de medias para melhorar a qualidade das
imagens.

Vamos analisar as imagens mais detalhadamente com base nos tubos de
referencia para contraste por T 1 e T2 defmidos na figura VI. I-b. Observamos em
todas as imagens obtidas do eco urn contraste alto por T2, porem 0

comportamento do contraste e consideravelmente diferente da sequencia SE
(figura VI. I-b). Isto e porque tambem ha contraste por T 1. Consideramos as
imagens de a=40° (figuras VIA-h e VI.5-h) as de menor contraste por T1. No
entanto estas imagens apresentam uma rela~ao sinaVrufdo baixa e urn angulo de
excita~ao maior seria favoravel. Entao escolhemos os parametros TR=5Oms,
a=60 para urn protocolo de contraste por T2 a ser testado mais detalhadamente.



a)
FID

b)
FID

c)
FID

d)
FID

1R=5Oms
a= 1200

1R=5Oms
a= 850

1R=5Oms
a=60°

1R=5Oms
a=40°

e)

f)

g)

h)

Figura VI.4: Imagens do nosso "phantom" adquiridas com a sequencia FADE para urn tempo
de repeti~ao de TR=5Oms e com diferentes angulos de excita~ao sendo a=40°, 60°, 85° e 120°
; imagens obtidas do FID, a esquerda, imagens do eco a dire ita. Os outros parametros sao
TE=14ms, Naver=8, Nphase=192, Nfreq=192 e Ttot=1:15min.



a)
FID

b)
AD

c)
FID

d)
FID

TR= lOOms
a= 1200

TR= lOOms
a= 85°

TR = lOOms
a=60°

TR = lOOms
a=40°

e)

t)

g)

h)

Figura VI.5: lmagens do nosso "phantom" adquiridas com a sequencia FADE para urn tempo
de repeti~ao de TR=lOOms e com diferentes angulos de excita~ao, sendo a=40°, 60°, 85° e
120°; imagens obtidas do FID, a esquerda, imagens do eco, a direita. Os outros parametros SaD
TE=14ms, Naver=8, Nphase=192, Nfreq=192 e Ttot=2:30min.



Vamos nos concentrar agora nas imagens obtidas do FID na sequencia
FADE (figuras VIA e VI.5 esquerda). Primeiro observamos que essas imagens
possuem uma rela~ao sinaVroido significativamente melhor que os do eco
(direita). Isto e porque 0 sinal do FID nao decai de forma exponencial com TR
aumentando, como 0 eco, mas ainda aumenta ligeiramente (figura V.9-b). No
limite de TR=Oas intensidades (e 0 contraste) do FID e do eco seriam identicas,
mas com TR aumentando a intensidade do FID aumenta e a do eco diminui. Da
mesma maneira os contrastes das duas imagens divergem, aumentando TR 0

contraste da imagem do FID e mais pesado por TIe 0 do eco mais por T2.
Nas imagens obtidas do FID nas figuras VIA e VI.5 observamos que 0

contraste por T1 e consideravelmente melhor nas imagens de TR=l00ms do que
nas de TR=5Oms. Comparando as imagens com diferentes Angulosde excita~ao,
consideramos a imagem da figura VI.5-b (TR=IOOms, a=85°) a de melhor
contraste. Temos que maximizar 0 contraste por T1 levando em conta que as
imagens ainda possuem urn contraste por T2 e tentar minimiza-lo. Mesmo assim
as intensidades dos tubos na figura VI.5-b sao consideravelmente diferentes as do
estudo de T1 com a sequencia SE (figura VI.I-a). Nao e possivel eliminar
completamente 0 contraste por T2. Apesar de consideramos a imagem de
TR=IOOms, a=85° a de melhor contraste, urn fulgulo de excita~ao urn pouco
menor ainda daria urn contraste born e aurnentaria consideravelmente a rela~ao
sinaVruido.

Podemos tentar aurnentar 0 contraste por T1 escolhendo tempos de
repeti~ao ainda mais longos. Na figura VI.6 mostramos imagens do FID obtidas
com TR=200ms e TR=400ms para diferentes fulgulos de excita~ao. Com estes
protocolos a rela~ao sinaVruidoda segunda imagem obtida do eco diminuiu tanto
que as omitimos. Observamos que 0 contraste por TIe alto, mas mesmo variando
o fulgulode excita~ao nao conseguimos eliminar 0 contraste por T2. Alem disso,
com tempos de repeti~ao maiores que lOOmsa sequencia FADE nao e superior a
sequencia SE para experimentos de contraste por T1. Podemos ainda considerar 0

FID uma infonna~ao adicional que ganhamos de gra~a nurn estudo de T2
utilizando 0 eco da sequencia FADE. Neste caso escolhemos 0 protocolo para
otimizar 0 contraste por T2 no eco como indicado acima e temos que aceitar que
a imagem do FID possui urn contraste misturado de Tie T2.



a) e)
lR=4OOm:
(I= 120°

t)
1R=4OOm:
(I= 85°

g)
TR=4OOm:
cx= 60°

h)
TR=4OOm:
cx=40°

Figura VI.6: Imagens do nosso "phantom" adquiridas com a sequencia FADE para dois tempos
de repetil;ao diferentes de TR=20Oms e 400ms com diferentes angulos de excital;ao, sendo a
=40°, 60°, 85° e 120°; imagens obtidas do FID, a esquerda, imagens do eco, a dire ita. Os
outros parametros sao TE=14ms, Naver=8 (esquerda) e Naver=4 (direita), Nphase=192,

. Nfreq=192 e Ttot=5:OOmin.

1R=200ms

a= 120°

b)
TR=200ms
a= 85°

c)
'IR=200ms
(1=60°

d)
'IR=200ms
(1=40°



VI.3 Aplica~oes

Com base nos experimentos de contraste do paragrafo anterior, escolhemos
algumas combina90es de parfunetros experimentais. Testamos sistematicamente
estes protocolos flXOS em voluntarios. Para facilitar a compara9ao das novas
tecnicas de SSFP com a convencional SE mostramos na figura VI.7 algumas
imagens extraidas de dois exames utilizando esta tecnica, urn com contraste de T I
outro de T2. as protocolos sac os mesmos como na figura VI. 1 utilizando TRffE
de 250/27 para contraste por TIe 2000/100 para contraste por T2. As dura~6es
dos exames contrastados porTI e T2 sac 5:20 min e 17:00 min respetivamente.

Figura VI.7 : imagens de dois voluntarios obtidas pela sequencia SE com
contraste a,b) por T 1 utilizand6 TR=250ms, TE=27ms e c,d) com contraste
por T2 utilizando TR=2000ms, TE= lOOms. Os demais parametros sao: a)
Nfreq=256, Nphase=128, Naver=lO, Ttot=5:20 e b) Nfreq=256, Nphase=128,
Naver=4, Ttot=17:00rnin

Podemos enHio agora comparar as imagens acima com as obtidas pela
sequencia FLASH. Mostramos na figurn VI.8 duas imagens de urn voluntario:
urna com TR=28ms (esquerda) e outra com TR=5Oms (direita). 0 tempo ao eco



TE=14ms e 0 angulo de excita9ao a=60° foram identicos para as duas imagens.
Apesar do fate que as imagens das figuras VI.7 e VI.8 sejam de pessoas
diferentes e que a posi9ao do plano selecionado nas figuras VI.8-a e -b seja
ligeiramente diferente observamos que a sequencia FLASH fomece imagens de
contraste por T1 excelentes, principalmente a de TR=28ms (figura VI.8-a). 0
mlmero de medias foi aumentado Naver=8 (figura VIJ) para Naver=16 para
conseguir uma rela9ao sinaVrufdocomparave1com a das imagens obtidas pela
sequencia SE. Levando em considera9ao que 0 tempo total de urn exame
utilizando a sequencia FLASH e extremamente curto (FLASH: Ttot=l :30 min,
SE : 5:20 min) notamos que em estudos de contraste por Tl essa tecnica tern
grandes vantagens sobre a sequencia convencional SE.

Figura VI.8 : imagens de urn voluntario obtidas pela sequencia FLASH com
o tempo de repeti~ao de a) TR=28ms e b) TR=50ms. A dura~ao do
experimento era a) Ttot=1:30 e b) Ttot=2:30. Os demais parametros sac :
TE=14ms, a=60°, Naver=16, Nfreq=192, Nphase=192.

Na utiliza9ao da sequencia FADE com voluntarios percebemos qu~ a
rela9ao sinaVruido da segunda imagem, obtida pelo eco, e tao baixa que tempos
de repeti9ao maiores que TR=50 ms sao impraticaveis. Recorrendo a figura
V.12-b observamos que 0 sinal aumenta rapidamente diminuindo 0 tempo de
repeti9ao. Resolvemos entao defmir urn protocolo adicional de TR=34ms.
Somente conseguimos esta diminui9ao do tempo de repeti9ao baixando 0 nllinero
de pontos por aquisi9ao de 192 para 128, 0 que significa urna resolu9ao mais
baixa. Alem disso, 0 ganho de rela9ao sinaVruido neste protocolo sera a custa do
contraste por T2. Vma vantagem e a diminui9ao da dura9ao do exame de 2:30
min (TR=5Oms) para 1:45 min (TR=34ms). Nas figura VI.9 e VI.I0 mostramos
as imagens da sequencia FADE com TR=34ms e TR=5Oms, 0 tempo ao eco
TE= 14ms e 0 angulo de excita9ao a=60° e identico nas duas figuras.



Podemos dizer que com urna dura~ao de 1:45 min urn exame pela
sequencia FADE e extremamente rapido em compara~ao a urn convencional.
Mesmo com 0 tempo de repeti~ao mais curto observamos urn contraste por T2
muito alto na imagem do eco. A imagem do Fill neste protocolo nao possui urn
contraste muito hem defmido, porem pela sua rela~ao sinaVnlido boa pode ser
interessante como infonna~ao adicional.

Figura VI.9 : imagens de urn voluntario obtidas a) pelo Fill e b) pelo eco da
sequencia FADE. 0 tempo de repeti~ao era TR=34ms, 0 angulo de excita~ao
a=60o e a dura~ao do experimento Ttot=1:45min. Os demais padimetros san
: TE=14ms, Naver=16, Nfreq=128, Nphase=192.

Figura VI. 10 : imagens de urn voluntario obtidas a) pelo FID e b) pelo eco
da sequencia FADE. 0 tempo de repeti~ao era TR=50ms, 0 angulo de
excita~ao a=60o e a dura~ao do experimento Ttot=2:30min. Os demais
parametros san : TE=14ms, Naver=16, Nfreq=192, Nphase=192.

Focalizamos 0 nosso interesse agora na imagem obtida pelo Fill para
evidenciar 0 contraste por T1. Vimos no panigrafo anterior que precisamos de
tempos de repeti9ao maiores que TR=l00ms que ja e no regime da sequencia



convencional SE e essa seria mais favonivel para este tipo de experimento. No
entanto queremos apresentar duas imagens que obtemos com TR=l00ms e
TR=200ms mostradas na figura VI.l1. Podemos considerar que a imagem de
TR=200ms apresenta contraste por T1. POl'em,ao observannos 0 humor vitreo, a
imagem de TR=l00ms ainda nao possui urn contraste muito born. Com essas
imagens pretendemos avaliar a aparencia das imagens do FID da sequencia
FADE com tempos de repeti~ao ainda razoavelmente curtos, mas consideramos a
sequencia FLASH mais adequada para experimentos de contraste por T 1.

Figura VI.ll : imagens de urn voluntario obtidas pelo Fill da sequencia
FADE com 0 tempo de repeti~ao de a) TR=lOOms e b) TR=200ms. A
dura~ao do experimento era a) Ttot=2:30mine b) Ttot=5:00min.Os demais
parametros san : TE=14ms, a=60°, Naver=8, Nfreq=192,Nphase=192.

Voltainos entao a discussao das imagens do eco contrastadas por T2, que
possuem a informa~ao mais interessante das duas imagens da sequencia FADE. 0
protocolo de TR=5Oms foi testado mais profundamente com urn voluntario
normal em cortes diferentes. Para estes exames aumentamos 0 numero de medias
de 16 para 32, 0 que resulta nurna dura~ao de 5min para a aquisi~ao de urn plano.
Na aquisi~ao de multiplos pIanos com a sequencia FADE 0 tempo total do exame
e 0 tempo para a aquisi~ao de urn plano multiplicado com 0 nilmero de pIanos.
Foram feitos dois exames de cada urn dos 5 pIanos nas dire~5es coronal e sagital,
apresentadas nas figuras VI.12 e VI.13. Apesar das imagens do eco, que possuem
o contraste por T2, ainda nao apresentarem a mesma qualidade como as obtidas
pela sequencia SE e a dura~ao da aquisi~ao de urn exame completo ser muito
mais longo, esperamos obter resultados interessantes no uso clfnico deste tipo de
exame. Porem, achamos 0 protocolo de TR=34ms mais interessante pelo fate que
a dura~ao do experimento e mais curta e 0 contraste ainda e muito born.





Figura VI.l2 : a) imagem posicionadora na dire~ao sagital e b-k) exame
coronal de urn volunwio obtido pela sequencia FADE com 0 tempo de
repeti~ao de TR=50ms. A esquerda imagens obtidas do Fill, a direita
imagens do eco. As imagens b-k) pertencem 'a urn conjunto de aquisi~5es
cuja dura~ao total era de 25min utilizando 32 medias. Os demais parametros
sac identicos aos da figura VI.10.





Figura VI. 13 : a) imagem posicionadora na dire~ao transversal e b-k) exame
sagital de urn voluntirio obtido pela sequencia FADE com 0 tempo de
repeti~ao de TR=50rns. A. esquerda imagens obtidas do Fill, a direita
imagens do eco. As imagens b-k) pertencern a urn conjunto de aquisi~6es
cuja dura~ao total era de 25min utilizando 32 medias. Os demais parametros
saD identicos aos da figura VI. 1O.



A dura~ao total dos dois exames apresentados nas figuras acima e
relativamente longa. Decidimos portanto come~ar os testes clinicos com 0

protocolo de TR=34ms, que aIem da rela~ao sinaVrufdomelbor tambem e mais
rapido (1:45 min com 16 medias). Na figura abaixo apresentamos urn corte
extraido de urn exame de contraste por T2 obtido pela sequencia SE e 0 mesmo
corte adquirindo os dois sinais Fill e eco da sequencia FADE. Trata-se de urn
paciente com urn tumor cerebral perto do cerebelo, que e muito evidenciado com
brilho mais alto no exame convencional. Porem, nas imagens da sequencia
FADE, somente aparece muito fraco. Alem disto nestas imagens aparece uma
outra regiao brilbante (abaixo) que representa algurna anomalia ainda nao
diagnosticada. Neste exemplo vemos que a sequencia FADE possui urn contraste
por T2 que pode ser utilizado para 0 diagn6stico, porem 0 contraste e
ligeiramente diferente da sequencia SE e a amilise deve ser diferente. Com urna
dura~ao de 2:30 min 0 exame e consideravelmente mais nipido.

Figura VI. 14 : Comparando imagens de urn paciente com urn tumor cerebral obtidas com
diferentes sequencias. a) imagem contrastada por T2 obtida pela sequencia SE b,c)
imagens obtidas pelo FID e pelo eco da sequencia FADE. 0 protocolo usado na
sequencia FADE para evidenciar 0 contraste por T2 no eco e 0 de TR=34ms, com
Naver=24 que resulta em urn tempo total do experimento de Ttot=2:30min. Os demais
parametros sao identicos a figura VI.9.

Acompanhamos ainda urn segundo caso de urn paciente com esclerose
multipla. Nas figuras VI.15 e VI.16 mostramos dois exames completos obtidos
pela sequencia SE, urn coronal e outro transversal. Nestas imagens de contraste
por T2 observamos claramente vanas regioes de brilho mais alto que representam
as regi6es afetadas pela doen~a. Escolhemos dois pIanos do corte transversal e
adquirimos imagens destas mesmas regi6es com a sequencia FADE mostradas na
figura VI.17. Essas imagens apresentam urn contraste de T2 ate melhor que as da



sequencia convencional, mas a partir destas imagens nao e possivel distinguir as
regi5es afetadas pela doen~adas regi5es normais.

Ternos que admitir que este resultado negativo e urn grande argumento
contra a utiliza~ao desta sequencia, POl'empodemos imaginar diferentes causas
para esta falba no diagn6stico. Primeiro queremos propor para 0 futuro urn estudo
de pacientes com esclerose multipla modificando ligeiramente 0 angulo de
excita9ao. No capitulo V.4 vimos que 0 contraste por T1 restante, que pode
perturbar a diferencia9ao entre duas substancias, depende muito do angulo de
excita9ao escolhido, podernos entao esperar resultados positivos modificando
este angulo. Caso isto nao aconteca, sugerimos a utilizacao do protocolo de
TR=5Omsque apresenta urn contraste por T2 mais alto. E par ultimo e possivel
que as aitera90es dos tempos de relaxa9ao no caso da esclerose multipla sac sutis
demais para serem detectadas com a nossa sequencia, mas em casos de outras
patologias ela daria resultados positivos. Tivemos somente algumas
possibilidades de testar isto, mas propomos para 0 futuro acompanhar os exames
clinicos que sao feitos regularmente no nosso instituto. Assim podemos ganhar
uma experiencia mais profunda de como e em quais casos as sequencias
apresentadas devem ser aplicadas. Com esta inf~rma~ao seria possivel
desenvolver uma metodologia de tomografia tridimensional de contraste por T1,
com base na sequencia FLASH, e porT2, baseada no eco da sequencia FADE.



Figura VI.15 : a) imagem
posicionadora na dire~ao sagital
e b-k) exame de contraste por
T2 na dire~ao coronal de wn .
paciente com esclerose mUltipla
obtido pela sequencia SE. A
dura~ao do exame era 17min,
com 0 protocolo identico ao da
figura VI.7.





Figura VI.16 : a) imagem
posicionadora na diret;ao sagital
e b-k) exame de contraste por
T2 na diret;ao transversal de urn
paciente com esclerose mUltipla
obtido pela sequencia SE. A
durat;ao do exame era 17min,
com 0 protocolo identico ao da
figura VI.7.





Figura VI. 17 : imagens transversais do mesmo paciente das figuras VI.15 e
VI. 16 obtidas pela sequencia FADE; a,c) imagens do Fill e b,d) imagens do
eco. 0 protocolo usado e 0 de TR=34ms, com Naver=32 a dura~ao total da
aquisi~ao dos dois pIanos apresentados era Ttot=7min. Os demais parametros
sac identicos a figura VI.9. 0 plano selecionado nas figuras a,b) e 0 mesmo
que na figura VI.16-g), 0 das figuras c,d) corresponde a figura VI16-h).
Observamos nas figuras do eco urn forte contraste por T2 e notamos tarnbem
nas imagens do AD (a,c) urn artefato de movimento,



Capitulo VII

Conclusoes

Neste capitulo vamos resumir os resultados obtidos e discutir a utilizacao
das tecnicas apresentadas. Vamos ainda sugerir uma continua~ao do
desenvolvimento das sequencias de SSFP para sua utiliza~ao na tomografia
tridimensional.

VII.1 Conclusoes

Com nosso trabalho de implementa~aode diferentes sequencias de pulsos
usando 0 principio de SSFP desenvolvemos urna ferramenta para obter imagens
de tomografia bidimensionais mais rapidamente que com as tecnicas
convencionais. Alem dos trabalhos originais que deram 0 motivo para esta
disserta~ao (34-38) apareceram mais recentemente as possibilidades tecnicas para
dinrinuir 0 tempo da aquisi~ao de urna imagem ainda em fra~5es de urn segundo
(52,53) utilizando tecnicas de SSFP extremamente nipidas. Consideramos este
fato urna grande motiva~ao para continuar 0 estudo dessas tecnicas.

Com as diferentes tecnicas que analisamos neste trabalho conseguimos
contrastes similares aos da tecnica convencional de "Spin Echo"(SE). Pelo fato de
que as sequencias de SSFP permitem urna diminui~ao significativa no tempo de
aquisi~ao de urna imagem tomografica elas podem ser utilizadas para adquirir a
imagem posicionadora na fase de prepara~ao de urn exame mais demorado como,
por exemplo, a sequencia SE. Ainda assim, podemos escolher urna tecnica de
SSFP que apresenta urn contraste predominantemente por T1 ou por T2 similar ao
da sequencia convencional, fomecendo urna imagem ja dotada de urna
informa~ao valiosa sobre 0 possivel resultado de urn estudo mais aprofundado.
Ou seja, podemos tambem usar essas imagens rapidas para urna pre-avalia~ao das
imagens de urn paciente utilizando esta informa~ao para a escolha do protocolo
de urn exame completo a seguir.

Apresentamos na tabela VIT.! , de forma resurnida, 0 contraste das
sequencias analisadas com os protocolos que propomos nos capitulos anteriores,
a dura~ao do experimento, 0 contraste e sugest5es para possiveis aplica~5es das
tecnicas. A sequencia SE esta sendo usada rotineiramente para exames de TIe
T2. Como vimos nos capitulos anteriores imagens da sequencia FLASH possuem



urn alto contraste por T I, e essa sequencia pode ser entao usada alternativamente
para exames de T I ou para complementar urn exame obtido pela sequencia SEe

Sequencia
TR, TE, a, Naver

Resolu~ao
Dura~ao do
experimento Contraste Posslveis aplic~Oes

SE 250,27,90°,10
256xl28

SE 2000,100,90°,10
256x128

FLASH 28, 14,60°, 16
192x192

34,14,60°,32
128x192

50, 14,60°,32
192x192

exame convencional por T 1

exame convencional par T2

exame complementar de T 1,
exame completo por T 1

metodologia tridimensional

exame comp1ementar de T2,
metodologia tridimensional

SNR muito alto,
pode ser utilizado para imagens

explorat6rias

altemativa para 0 protocolo
acuna

Tabela VII.1 : Esquema resumido das sequencias utilizadas, os protocolos propostos, suas
propriedades e posslveis aplica~Oes.

Da mesma maneira 0 eco da sequencia FADE pode ser usado para urn pre-
avalia~ao de urn experimento de T2 ou como complemento para urn exame da
sequencia SEe Alem disso, 0 FID da sequencia FADE possui uma rela~ao
sinaVruidomuito alta e sera uti! como uma infonna~ao adicional. Mostramos no
capitulo anterior que podemos dar urn certo contraste por T1 nas imagens obtidas
pelo FID aumentando 0 tempo de repeti~ao, mas com a sequencia FLASH temos
urna tecnica de SSFP muito mais eficiente a disposi~ao. No entanto, a



extremamente boa qualidade das imagens do FID ainda pode mostrar utilidade
como imagem posicionadora ou em outras aplica~Oes.

Deixamos ainda dois protocolos da sequencia FADE a serem avaliados
mais profundamente: 0 de TR=34ms e 0 de TR=5Oms. Vamos acompanhar os
pr6ximos exames clinicos da fonna mostrada nas figuras VI.14 e VI. I? para
analisar mais detalhadamente em que casos e favonlvel utilizar urn ou outro
protocolo.

Num exame de T1 convencional com a sequencia SE podemos adquirir 5
pIanos simultaneamente. Num exame de TZ da mesma sequencia 0 maximo e de
16 pIanos. 0 metodo de adquirir simultaneamente imagens de diferentes regi5es e
baseada no fato que depois de uma aquisi~ao e necessario esperar a magnetiza¥ao
voltar ao equilIbrio tennico, e este tempo de espera pode ser utilizado para
excitar spins relaxados em outras regi5es. Desta maneira adquirimos dados de
pIanos diferentes de urn modo entrela~ado. Este metodo nao e aplicavel nas
sequencias rapidas com tempos de repeti~ao muito curtos porque devemos
manter 0 sistema no regime do estado estacionario. No entanto, e possivel
adquirir pIanos de diferentes regi6es sequencialmente, mas 0 tempo total de urn
tal exame aumenta rapidamente com 0 mlmero de pIanos e portanto esta
abordagem nao possui muitas vantagens sobre a tecnica convencional.

As tecnicas de SSFP ainda possuem a vantagem que elas utilizam
consideravelmente menos potencia de RF como as convencionais. Isso deve-se
ao fato que nos experimentos de SSFP nao ha pulsos de inversao e geralmente
utilizam-se pulsos com angulos de excita~ao bem menomque 90°. Isso diminui a
exposi~ao do paciente a campos de radiofrequencia.

A utiliza~ao de pulsos seletivos com angulos de excita~ao menomque 30°
faz com que 0 sistema de spins se comporte quase linearmente, ou seja a nao-
linearidade e desprezivel. Isso melhora a defmi~ao do perfil dos pIanos
tomograficos na excita~ao seletiva.

VII.2 Metodologias de tomografia tridimensional

Consideramos uma utiliza~ao muito importante das sequencias de SSFP a
de aquisi~ao de dados de forma verdadeiramente tridimensional. Em tecnicas
tridimensionais 0 periodo destinado a excita~ao seletiva, utilizando a combina~ao
de pulsos seletivos e gradiente de sele~ao, e substituido por pulsos de RF DaO



seletivos· e urn segundo gradiente de codifica~ao de fase e adicionado para
introduzir wna segunda codificacao de fase naquela direcao. Mas com este
segundo gradiente de codificacao de fase 0 mlmero de aquisicoes e muito mais
alto que nas tecnicas bidimensionais e a utilizacao de sequ~ncias com tempos de
repeticao muito curtos e indispensavel. Vamos entao sugerir em seguida duas
metodologias, uma para exames tridimensionais com contraste por TIe outra
com contraste por T2. Mostramos na figura VII.! de que fonna a sequencia CE-
FAST (capitulo ID.5), analoga ao eco da sequencia FADE, pode ser modificada
para a aquisi~ao de imagens tridimensionais.

__IpuIsos n!o sei<!ivos

,
I~__ I~
, ,

-- ------~!'-' ------.------~!'''"-'-
-------.\.I' /t.-. -------.v,.-. ------

eco eco

Figura VII.! : Sequencia de pulsos necessarios para a aqu1S1~aode imagens
tridimensionais com urna modific~ao da sequencia CE-FAST apresentada no capitulo
III 5

Consideramos a sequencia FADE a mais adequada para desenvolver uma
metodologia tridimensional de contraste por T2. Como ja mostramos podemos
conseguir urn contraste razoavel com tempos de repeti~ao em tomo de 5Oms.

* Na verdade, esses pulsos podem ser parcialmente seletivos, no sentido que limitam uma
regiao mais extensa que urn plano tomografico e contudo contida no campo de visao ao longo
daquela dire~ao. Isso se deve ao fato que nem sempre e possivel escolher dire~Oes de
codifica~ao de fase ao longo de dimensOes limitadas do objeto sob observa~ao, evitando-se
assim 0 fenomeno de "aliasing".



Com tecnicas tridimensionais excitamos nao somente fatias limitadas, mas 0

volume todo, podemos entao esperar uma rela~ao sinaVruido consideravelmente
melhor. Seria possivel obter os dados de um determinado passo de codifica~ao de
fase com wn mlmero de medias consideravelmente menor. Supondo Naver=4
podemos adquirir imagens com 64*128 passos de codifica~ao de fase em menos
que 3Omin. Para exames tridimensionais contrastados por T1 queremos propor
uma modifica~ao amiloga para a sequencia FLASH apresentada no capitulo ill.7.
Com essa tecnica conseguimos imagens de alto contraste por TI com tempos de
repeti~ao em tomo de 28ms que, pela sua rapidez, tambem pennite a aquisi~ao de
imagens tridimensionais.

Fica entao wn convite para todos os nossos colegas, pesquisadores e
futuros alunos a aproveitar nosso trabalho, a desenvolver outras tecnicas de SSFP
e a realizar mais estudos nessa area.





Apendice I
Ajuste de pulsos de inversao em RMN

Neste apendice apresentamos duas tecnicas para medir e ajustar 0 angulo
de excita~ao entre 0° e 360°, e propomos uma nova tecnica que aperfei~oa 0

ajuste de angulos de 180°.

Al.l Introdu~ao

Urn procedimento de calibra~ao comum em quase todos os experimentos
de espectroscopia e tomografia de RMN e 0 ajuste da amplitude dos pulsos de
RF para maximizar a eficiencia da excita~ao. Os experimentos de tomografia saD
cada vez mais nipidos e porisso metodos para urn ajuste rapido e sistematico saD
necessarios. Para as sequencias de tomografia rapidas a amplitude da RF deve
ser determinada de forma que 0 angulo de excita~ao resultante esteja tipicamente
entre 00 e 900

• 0 ajuste adequado de pulsos de inversao tambem e essencial para
muitas tecnicas de espectroscopia e tomografia e pode melhorar notavelmente
tecnicas de espectroscopia de volumes localizados como ISIS (54).

A forma~ao de ecos em RMN foi discutida e, pela primeira vez, calculado
no trabalho de E. L. Hahn (18). Com base nos experimentos de "spin echo"
foram sugeridos vArios metodos para ajustar 0 angulo de excita~ao (55-58). Dois
deles (57,58) n6s investigamos experimentalmente e por simula~ao nurnerica.
Ambos utilizam urna sequencia de tres pulsos de RF com angulos de excita~ao
identicos, que resulta na forma~ao de quatro ecos ap6s 0 terceiro pulso de RF.
As amplitudes destes ecos saD usadas para calcular 0 angulo de excita~ao efetivo
dos tres pulsos de RF. 0 primeiro metoda proposto por van der Muelen e G.H.
Ypern (57) usa urn algoritmo envolvendo somente dois dos quarto ecos. A
generaliza~ao deste metodo, proposto por J.W Carlson e D.M. Kramer (58)
utiliza todos os quatro ecos. Para todas essas tecnicas, a determina~ao do angulo
de excita~ao em ou perto de 1800 e impassivel porque os algoritmos levam a uma
descontinuidade neste ponto. Neste apendice apresentamos urn metodo
alternativo que usa pulsos de RF diferentes e permite a medida e 0 ajuste direto
do angulo de inversao.



AI.2 Fundamentos basicos

Na sequencia de tres pulsos [a - t - a - 3t - al mostrada na figura AI.l-a
fonnam-se quatro ecos, urn eco estimulado (51) e tres ecos secundArios (E2,E23
and E13). As amplitudes desses ecos podem ser calculadas (59) com 0

fonnalismo matematico introduzido no capitulo m.2.

5! 51 - 112 Mo sin3(a.) exp(-2t/f2) [AI.1a]

6t ~ = - Mo sin(a) sin4(aJ2) exp(-6t/T2) [AI.1b]
7t E23 - Mo cos(a) sin(a) sin2(8/2) exp(-6t!f2) [AI.lc] .
gt En = 1/4 Mo sin3(a) exp(-8t{f2) [AI.ld]

Como mostrado por van der Muelen et. al. (57), a determina9ao experimental
das amplitudes dos ecos pode ser utilizada para calcular 0 angulo de excita9ao
efetivo usando 0 valor absoluto das amplitudes dos ecos que se formam em 6t e
7't.

Daqui em diante vamos nos referir a este algoritmo como metoda I. Carlson et.
al. (58) sugeriram urna serie de metodos modificados envolvendo as amplitudes
de todos os quatm ecos. Escolhemos 0 caso mais favonivel, ao qual vamos nos
referir como metoda II. Neste algoritmo calculamos

Para permitir medidas diretas de angulos de excita9ao perto de 1800
, vamos

introduzir aqui urna sequencia modificada. Podemos aplicar os pulsos de RF de
tal maneira que os ultimos dois pulsos tenham a metade da intensidade do
primeiro. Assim, os spins em ressonancia saD afetados por urn angulo de
excita9ao de 012. Esta sequencia de pulsos [ a - 't - 012 - 3't - 012 ] e mostrada
na figura ALl-b. As amplitudes dos ecos neste caso saD



5't Sl - 112 Mo sin(ex)sin2(a12) exp(-2t/f2) [AI.6a]
6t E2 - Mo sin(a) sin4(a/4) exp(-6t/f 2) [AI.6b]
7't E23 = Mo cos(ex)sin(012) sin2(014) exp(-6tff 2) [AI.6c]
8t En = 1/4 Mo sin(ex)sin2(a12) exp(-8tff2) [AI.6d]

As equa~Oes AlA e AI.5 nao dependem explicitamente da amplitude dos dois
ultimos pulsos de RF e valem tambem para esta sequencia.

A abordagem acima vale estritamente s6 para pulsos nao seletivos que
giram todos os spins da amostra pelo mesmo Angulo a. Como muitos
experimentos de tomografia utilizam pulsos seletivos, devido a nao linearidade da
resposta do sistema de spins, somente os spins em exata ressonancia seguem uma
dependencia linear com a amplitude de RF. Neste caso, a magnetiza~ao nao e
afetada uniformemente dentro do plano selecionado mas as equa~5es AlA e AI.6
ainda valem para os spins no centro do plano. A contribui~ao destes spins e
medida pela componente central da transformada de Fourier que e proporcional a
integral temporal do eco. Por esta razao, a integral dos ecos deve ser usada em
vez das suas intensidades S1, E2, E23and E13para calcular 0 angulo de excita~ao
com as equa~5es AI.3 ou AI.5.

Estas express5es ainda resultam em angulos no intervalo de 0° a 180° e de
0° a 90°, mas examinando os sinais da parte real das integrais dos ecos 0

quadrante certo pode ser identificado e assim 0 intervalo estendido a 360°.
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Figura ALl: Sequencias de pulsos para: a) 0 metoda de Carlson et. al. e Van der Muelen et.
al. b) nossa proposta. Nas duas sequencias tanto para a implemen~ao experimental quanta
para a simula~aoa dura~ao dos pulsos de RF foi tw = 4ms com urn intervalo de evolu~ao livre
de 't = 20 ms. 0 intervalo de aquisi~ao escolhido, marcado com ACQ, foi de 9.6ms. Durante
todo 0 experimento foi aplicado urn gradiente constante de 0.05G/cm.

Os tres metodos para medir 0 angulo de excita~ao foram simulados
resolvendo nurnericamente as equa~Oes de Bloch utilizando 0 algoritmo de
Runge-Kutta de quarta ordem. Nos experimentos medimos 0 angulo de
excita~ao nurn plano com aproximadamente lOmm de espessura utilizando urn
phantom preenchido com agua dotado com CuS04. Na figura AI.2 mostramos os
resultados da simula~ao, na figura AI.3 os experimentais. Os parametros para as
sequencias mostradas na figura AI. I-a e b foram identicos para simula~ao e
experimento.

A habilidade dos tres metodos acima para retomar valores confiaveis do
angulo de excita~ao depende de que 0 algoritmo utilizado possua valores hem

. defmidos neste ponto e em segundo lugar da rela~ao sinaVrufdo dos ecos
envolvidos no calculo.
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Figura AI.2: Esta figura mostra a dependencia do angulo de excita~ao com a amplitude de RF. Os graficos foram
obtidos por simula~ao num6rica utilizando a) 0 primeiro metodo sugerido por van der Muelen et. al. b) 0 segundo
metodo, sugerido por Carlson et. al. e c) 0 nosso metodo.
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Figura AI.3: Esta figura mostra os resultados experimentaisque obtivemos utilizando a) 0 primeiro metodo sugerido
por van der Muelen et. al. b) 0 segundo metodo, sugerido por Carlson et. al. e c) 0 nosso metodo.



Mostramos a parte trigonometrica das equa~5es AI.I e AI.6 na figura AlA.
Observamos na figurn AIA-a que para os metodos I e IT as amplitudes de todos
os ecos passam de zero em 1800

• Isto faz com que os algoritmos utilizados,
base ados em pulsos de RF iguais, possuam uma singularidade neste ponto. Em
conjunto com roido natural isso da Iugar a uma faixa de angulos em tomo de 1800

onde os algoritmos fomecem resultados nao confiAveis. Nosso metodo nao
apresenta este tipo de problema porque 0 denominador E23 na equaCao AI.5 nao e
mais nulo em a = 1800 (figura AI.4-b), 0 que faz com que a expressao seja hem
defmida oeste ponto.

b)a)

Figura AlA : Nesta figura graficamos a parte trigonometrica a) das equa~6es ALl e b) das
equa~6es AI.6 que representam a dependencia angular dos ecos das duas diferentes
sequencias mostradas na figura ALL Notamos que 0 eco denominador E23 e diferente de
zero em 1800 na figura b).

Nas simula~5es mostradas na figura AI.2-a-c 0 primeiro metoda mostra
uma descontinuidade seria em 1800 que ja indica a impossibilidade de usar este
metoda para ajustar pulsos de inversao. A mesma descontinuidade encontra-se no
segundo metodo, no entanto nao ta~ forte assim. Podemos utilizar metodos de
regressao linear para melhorar 0 comportamento do algoritmo neste ponto mas
aos custos de usar urn metodo indireto. A nossa sequencia mostra uma cUlva
completamente suave em todo intervalo de interesse e entao e hem mais indicada
para ajustes exatos do angulo de inversao utilizando urn procedimento iterativo
como sugerido no trabalho original (57).

Para 0 primeiro metoda nao obtivemos resultados experimentais utilizaveis
mas os resultados experimentais do metoda ITe da nova sequencia que sugerimos
mostraram boa concordancia com a simula~ao. Os resultados que obtivemos com



estes tres metodos san apresentados na figura AIJ-a-c. A descontinuidade no
grMico do segundo metodo e devida a ruldo natural e urn erro na avalia~ao do
quadrante do angulo. Descobrimos que isso pode ser corrigido grosseiramente
utilizando urn metoda de regressao linear inteligente. Os sinais do primeiro, do
segundo e do ultimo eco dependem uns dos outros. Existe entao urna condi~ao
para decidir se a detennina~ao do quadrante estava certo ou nao. Ap6s a
aquisi~ao de urn nnmero suficiente de pontos validos, pontos com erro na
detennina~ao do quadrante podem ser corrigidos com base em urna regressao
linear que somente leva em conta os pontos vAlidos. Mesmo assim ficani uma
pequena descontinuidade em 1800 que toma 0 ajuste precise deste fulgulo
impossive!.

Como os graficos mostram, nossa sequencia e especialmente util para
ajustar angulos de 60° ate quase 360° porque nao existem os problemas como
mencionados acima. Angulos de 180° sao usados em varios experimentos de
inversao e recupera~ao hem como nas tecnicas de tomografia mais convencionais
e nosso metodo e 0 Unico dos investigados que permite urn ajuste exato deste
angulo. Acreditamos que e possfvel baixar 0 limite inferior de 60° drasticamente
melhorando a rela~ao sinal/rufdo, cobrindo assim as necessidades da maioria das
possfveis aplica~5es.

Com a sequencia [a - t - 012 - 3t - 012] descobrimos urna tecnica
altemativa para ajustar diretamente angulos de excita~ao de 180°. Isto sera urna
grande vantagem para varios experimentos que utilizam pulsos de inversao.
Como sugerido nos trabalhos originais (57,58) fomecer inicialmente um angulo
de excita~ao nao conhecido e executar um procedimento iterativo para se
aproximar ao angulo desejado constitui-se numa tecnica sistematica e confiavel.
Para ser aplicavel em 180° a nossa sequencia deve ser usada porque todos os
outros metodos mostram descontinuidades serias neste ponto. Para angulos de
excita~ao pequenos «60°) e rela~ao sinaVrufdobaixa a tecnica apresentada pode
ser usada mas menos eficientemente que 0 metodo IT(58).



Elementos eletronicos que se encontram no caminho da RF de alguns
sistemas podem apresentar uma resposta nao linear. Levando em conta a nao-
linearidade na transmissao de potencia os angulos de excita~ao de 012 podem
ser controlados diminuindo a duracao do pulso em vez da amplitude. Para
compensar a seletividade mais baixa de urn tal pulso 0 gradiente deve see
dobrado depois do primeiro pulso que e de angulo a. Achamos esta escolha pior
devido a efeitos de correntes induzidas depois da mudanca do valor do gradiente.

o assunto descrito no apendice acima esta detalhado na referencia (60).



Apendice II

Mapeamento de inomogeneidades
do campo magnetico

Neste apendice vamos apresentar brevemente uma modificacao da
sequencia FADE que pode ser utilizada para visualizar as inomogeneidades do
campo magnetico.

AII.1 Introdu~ao

A sequencia FADE, numa forma ligeiramente modificada, pode ser
utilizada para visualizar as inomogeneidades do campo magnetico. Esta
modifica~ao foi inicialmente proposta por S.Y. Lee et. al. (38,61).

Lembramos do capitulo m.6 que a intensidade do sinal na sequencia
FADE depende do angulo de precessao a, que em geral varia espacialmente.
Para eliminar este efeito nas imagens adquiridas com essa sequencia, aplicamos
os gradientes de tal maneira que a varia espacialmente de forma muito nipida.
Assim, 0 brilho de um pixel na imagem representa urn valor medio do angulo de
precessao a.

No entanto, podemos tratar este fenomeno com uma abordagem diferente.
Podemos aplicar todos os tres gradientes de forma que 0 angulo de precessao
provocado por eles seja zero em toda regiao da imagem. Para isto, a integral de
cada gradiente, definida na equa~ao llI.I9, deve ser nulo, ou seja todos os
gradientes devem ser exatamente balanceados. Neste caso, 0 angulo de precessao
provocado pelos gradientes e zero em toda a imagem, mas inomogeneidades do
campo magnetico provocam pequenas varia~6es do angulo de precessao. Assim,
a amplitude do sinal de RMN varia juntamente com a em diferentes regi6es do
espa~o e forma, desta maneira, uma varia~ao de brilho na imagem muito parecida
com padrOes de interfe..encia observadas em experimentos 6ticos. Na figura All. I
mostramos a sequencia de pulsos para adquirir as imagens de mapeamento das
inomogeneidades. No caso dos gradientes de prepara~ao e de leitura estarem
exatamente balanceados, os dois sinais da sequencia FADE, 0 FID e 0 eco, se
superp6em exatamente e formam desta maneira a imagem de interfe..encia que

. observamos.
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Figura AII.t : Sequencia de pulsos necessarios a aquisi\=ao dos sinais de RMN para
aquisi\=ao de imagens de mapeamento das inomogeneidades de campo magnetico. Essa
t:ecnica e uma modifica\=ao da sequencia FADE mostrada na figura III.8.

AI1.2 Resultados experimentais

Para garantir que os gradientes saD exatamente balance ados temos que
executar dois procedimentos de calibra~ao antes do experimento. 0 primeiro para
o ajuste do gradiente de refocaliza~ao, analogo ao procedimento discutido no
capitulo IV .2, tambem mantem os gradientes na dire~ao de sele~ao balanceados.
No segundo adquirimos 0 sinal variando 0 gradiente de prepara~ao e ajustamos
este gradiente de tal maneira que os dois sinais FID e eco saD exatamente
superpostos, 0 que significa que os gradientes na dire~ao de codifica~ao de
frequencia saD balanceados ..0 gradiente de codifica~ao de fase nesta sequencia
ja e balanceado, entao nao precisamos ajusta-Io.

Com esta tecnica flZemos entao tres imagens que mostram as
inomogeneidades do campo magnetico nas dire~5es transversal, sagital e coronal
no centro do magneto. Apresentamos estas imagens na figura abaixo. Essas
imagens apresentam regi5es de diferentes intensidades, as faixas de maxima e de
mlnima intensidade representam linhas de equiindu~ao, ou seja dentro dessas
regi5es age urn campo constante.



Figura AII.2 : Imagens obtidas pela sequencIa mostrada na figura AIL1
mostrando as inomogeneidades do campo magnetico nas dire~5es a) transversal,
b) sagital e c) coronal. As faixas de intensidade maxima e minima representam
linhas de equiindu~ao.

Supomos que as imagens apresentadas acima nao representam somente as
inomogeneidades estaticas do campo magnetico, mas tambem os efeitos de
inomogeneidade dinfunica provocada pelo chaveamento dos gradientes. Existem
outros metodos que tentam minimizar os efeitos dinfunicos (62,63) que estao
sendo implementadas no nosso instituto.
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