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Resumo
BRUNO, A.C. Aplicação do Transdutor Magnetoacústico em estudos gástricos: em phantoms e in vivo. 2014. 127f. Tese (Doutorado – Programa de Pós-graduação em Física Aplicada à
Medicina e Biologia) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade
de São Paulo, Ribeirão Preto – SP, 2014.

Novas metodologiasde diagnósticos clínicobuscam a precisão aliada aoconfortodos pacientes e a mínima interferência na fisiologia corporal.A junção de duas ou mais técnicas de diagnósticopodem satisfazer parte dessa busca.No ano de 2010 desenvolve-se um novo transdutor
híbrido, denominado de Magnetoacústico, o qual consiste do aprimoramento do Biossusceptômetro de Corrente Alternada através da associação com a técnica de ultrassonografia pulso-eco. O
princípio dessa associação é a detecção do deslocamento das estruturas internas de uma região de
interesse, causado pela ação da força magnetomotriz entre as partículas, inseridas nas estruturas,
e o campo de magnetização do Biossusceptômetro. Assim, a proposta deste trabalho foi desenvolver e avaliar as aplicações do transdutor magnetoacústico, em estudos em phantoms e in vivo
como ferramenta para o diagnóstico clínico, inicialmente para a análise de motilidade gastrintestinal. A primeira etapa foi a caracterização e adequação do transdutor magnetoacústico e seus
aparatos para a aplicação in vivo, a qual se deu em estudos com phantoms . Nos estudos in vivo,
realizados em ratos, avaliou-se o potencial do transdutor híbrido para análise do esvaziamento
gástrico, de alimentos marcado com partículas magnéticas, comparando os dados susceptométricos (padrão ouro) com os acústicos. O esvaziamento foi relacionado com a variação de área do
estômago, a qual era delimitada baseada na vibração das partículas magnéticas que o preenchia.
Outras variações e aplicações da ultrassonografia magnetomotriz também foram investigadas,
mostrando a versatilidade da técnica na geração de imagens elastográficas relativas(aplicada na
detecção de lesões na parede do cólon) e absolutas (produção e analise da propagação das Shaer
Waves em phantoms ). O transdutor magnetoacústico, avaliado de diversas formas nesse trabalho,
apresentou-se como uma potencial ferramenta para diagnóstico da motilidade gástrica in vivo,usando técnicas de processamento convencionais (modos Doppler, Power Doppler e elastográficos) ou dedicadas. Suas aplicações não se limitam ao estômago e nem os diagnósticos in vivo.
Palavras-chave: Ultrassom, magnetomotriz, Transdutor híbrido, Biossusceptometria.
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Abstract
BRUNO, A.C. Magnetoacústico transducer application in gastric studies:withphantoms and
in vivo.2014. 127f. Thesis (Ph.D. - Postgraduate program in Physics applied to Medicineand Biology) - Faculty of Philosophy, Sciences and Literature, University of São Paulo, Ribeirão Preto
– SP, 2014.
New methodologies for clinical diagnosis seek precision allied to comfort to patients, and
minimal interference in body physiology. Besides the decreasing time of diagnosis, the use of
hybrid systems offer an additional alternative to gold standard diagnosis, which can be expensive
and incomplete. Recently, we developed a new hybrid transducer, which combines ultrasound
and biomagnetic techniques. The principle is the detection of the internal structure displacement
caused by a magnetomotive force between the Biosusceptometer magnetizing field and the magnetic particles in the region of interest.The aim of this study was to develop and to evaluate applications magneto-acoustic transducer in phantoms and in vivostudies, as a tool for clinical diagnosis, initially for analysis of gastrointestinal motility.
First step was the magneto-acoustic transducer characterization and the adaptation toin vivo application, by phantoms paraffinexperiments. In experiments with rats (in vivo), we evaluatedthe hybrid transducer potentialby gastric emptying analysis using foods labeled magnetic particles,comparing the susceptometric data (gold standard) with the acoustic. The emptying was
associated with the stomach areavariation, which was highlighted in ultrasound images using the
particles vibration as contrast. Others magneto motive ultrasonography variations and applications were investigated (emptying evaluation to solid and liquid food, elastography relative to
lesions detection in the colon wall, and transient elastography generation)
Therefore, the Magneto-Acoustic transducer showed that it is a potential tool for gastric
motility diagnosis in vivo, using the harmonic or pulsed Magneto-Motive Ultrasound. Their
processing techniques can be conventional (Doppler, Power Doppler and elastography modes), or
dedicated to detect displacements, strains and seismic waves propagation, and its applications are
not limited to stomach and in vivo diagnostics.
Keywords: Ultrasound, MMUs, Hybrid probe, Biosusceptometry.
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Capítulo 1
1 Introdução

A

medicina moderna busca métodos de diagnósticosprecisos, que proporcionemconforto
aos pacientes e que interfiram minimamente na fisiologia corporal, evitando o uso de
drogas e radiação ionizante [1], [2]. Métodos que fazem uso de duas ou mais técnicas

de diagnóstico (e.g. ultrassônicas, magnéticas e ópticas[3]–[6]) são explorados pelo fato dessas
serem complementares e menos invasivas [7]–[9]. A integração de diferentes exames clínicos em
um só dispositivo agiliza os procedimentos dos quais os pacientes necessitam se submeter, diminuindo assim o tempo dos exames e, consequentemente, abreviando o início do possível tratamento. Recentemente, desenvolveu-se um transdutor híbrido [10]–[12], que emprega técnicas
magnéticas e ultrassônicas, com potencial aplicação clínica de forma minimamente invasiva, e
inicialmente, focado para o sistema gástrico.Este transdutor, denominado de Magnetoacústico[13], é o aprimoramentodo Biossusceptômetro de Corrente Alternada (BAC).
A biossusceptometriaé uma técnica biomagnética de baixo custo, minimamente invasiva,
não ionizante, que pode ser utilizada para avaliar as propriedadesdotrato gastrintestinal(GI) pelo
monitoramento da posição e concentração de materiais ferromagnéticos, usadoscomo marcadores
magnéticos.OBAC fornece informações fisiológicas como tempo de esvaziamento gástrico, contrações gástricas a diferentesestímulos e trânsito dos alimentos nas diferentes regiões do sistema[14]. O acoplamento de um transdutor de ultrassom ao BAC proporciona informações anatômicas da região avaliada, dados sobre distribuição e a localização do alimento marcado com material ferromagnético. O sinal acústicoprovém da vibração ou deslocamento das partículas magnéticas ao serem excitadas pelo campo magnético[4], [15]produzido pelas bobinas do BAC[10],
[12], [13].
O diferencial deste transdutor híbrido é a utilização de dois sensores comprincípios físicos
diferentes para obter informações complementares (fisiológicas,anatômicas e reológicas) de uma
mesma amostra, órgão ou sistema. Por trabalharemcom princípios físicos diferentes (ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas) não háinterferências em suas medições, os transdutores podem
funcionar simultaneamente[11].
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A ideia principal desse trabalho foi desenvolver e avaliar as aplicabilidades do transdutormagnetoacústico como ferramenta para o diagnóstico clínico - inicialmente, para a análise de
motilidade gastrintestinal - de forma minimamente invasiva,commenor custoefácil utilização (em
relação a técnicas convencionais).Para entender a motivação para este trabalho, este capítulo discorrerásobre cada uma das técnicas presentes no transdutor híbrido, relacionando-as com sua aplicabilidade.
1.1

Biossusceptometria de Corrente Alternada
A Biossusceptometria de Corrente Alternada consiste na emissão de um campo magnético

oscilante sobre um meio.Através de bobinas de detecção, afere-se o campo magnético resultante
da interação entre o primeiro campo induzido e o meio analisado, o qual possui materiais magnéticos inseridos.
Os materiaismagnéticos, quando empregados em medidas biomédicas, são agrupados em
traçadores ou marcadores magnéticos, de acordo com a sua forma de apresentação. Os traçadores
magnéticos são definidos como partículas do material magnético dispersas em um meio, enquanto nos marcadores as partículas estão contidas em uma forma farmacêutica sólida[15], [14]. Geralmente, as ferritas são utilizadas por sua alta susceptibilidade magnética[11].
Basicamente, a biossusceptometria utiliza um conjunto de sensores constituídos por dois
pares de bobinas de indução separadas por uma linha de base fixa (o BAC),sendo cada par de
bobinas composto por uma bobina de excitação ou indutora e uma bobina dedetecção(Figura
1.1).As bobinas de detecção e as de excitação são conectadas em série, em uma configuraçãogradiométrica de primeira-ordem e dispostas em um arranjo coaxial, ou seja, as bobinas de excitação
são externas, enquanto as bobinas de detecção são internas[13], [16]. Essa configuração consiste
no uso das bobinas de detecçãoconectadas em série e enroladas em sentidos opostos, a fim de que
os fluxos magnéticos concatenados em cada bobina sejam subtraídos, suprimindo a influência do
ruído intrínseco aosistema e tornando-as mais sensíveis[17], [18].
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a)

b)

Material
Ferromagnético

Figura1-1:A figura mostra um esquema simplificado e o funcionamento deste modelo de BAC, onde as setas maiores representam a densidade de fluxo magnético, e as menores as correntes de excitação induzidas nas bobinas de detecção (I E e
ID). a) As bobinas de excitação induzem a mesma densidadede fluxo magnético nas bobinas de detecção; b) ao aproximar
uma das bobinas do material ferromagnético,acontece um desequilíbrio no fluxo magnético entre as bobinas, permitindo
seu monitoramento.

Assim, o BAC é disposto como um transformador duplo de fluxo magnético, com núcleo
de ar, sendo que o par de bobinas (excitação + detecção)situado mais distante do material ferromagnético atua como transformador de referência e o par mais próximo do material como transformador de medição (Figura 1.1). As bobinas de excitação induzem a mesma densidade de fluxo
magnético nas bobinas de detecção e, ao aproximar esse par do material magnetizável, ocorre
uma mudança na corrente induzida em uma das bobinas de detecção devido à magnetização da
amostra. Desse modo, a diferença de fluxo magnético entre as bobinas de detecção pode ser monitorada. O sinal aferido depende do número de voltas, da área das bobinas de detecção, da inten-
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sidade e frequência de oscilação do campo magnético aplicado, da quantidade de material magnético e da distância entre o sensor e o material[11].
No entanto, adependência da posição e distribuição da amostra de magnetizada em torno
do sensor magnético (bobinas de detecção) é crítica durante os estudos de biossusceptometria.Por
exemplo, duas fontes magnetizadas equidistantes do eixo central BAC geram um sinal equivalente a uma única fonte magnetizada posicionada sobre o eixo central [10], [12], [19], [20](Figura
1.2). Portanto, biossusceptometria por si só não é suficiente para determinar, com boa resolução
espacial, a distribuição da refeição magnetizada no trato gástrico e fornecer informações anatômicas desta região.
a)

b)

Material
Ferromagnético

Figura1-2: A figura representa duas situações cujo os sinais susceptométricos podem ser equivalentes: a) duas amostras
ferromagnéticas posicionadas equidistantes ao eixo central do BACe b) uma única amostra do mesmo material posicionado sobre o eixo central do BAC. Em ambos os casos a variação do fluxo magnético na bobina de detecção mais próxima é a
mesma, o que gera uma indeterminação sobre a localização da amostra e como ela está distribuída.

OBAC desenvolvido para este trabalho, e que faz parte do transdutor magnetoacústico,foi
projetado e caracterizado em um trabalho de mestrado finalizado em 2010 [11]. Foram necessárias apenas algumas modificações no sistema de alimentação das bobinas excitadoras – um am-
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plificador com maior potência - para melhorar a magnetização induzida nos traçadores. Aconfiguração e as características do BAC usado estão nas Figura1.3, Figura1.4 e Tabela 1.1, respectivamente.

Bobinas

Figura1-3: Desenhos esquemáticos do sistema de excitação do BAC com as dimensões projetadas, feitos com auxílio do
software Catia®. As bobinas estão desenhadas para ilustrar o local onde foram enroladas. Todas as medidas estão em
milímetros.
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Bobinas

Figura1-4: Desenhos esquemáticos do sistema de detecção do BAC com as dimensões projetadas, feitos com auxílio do
software Catia®. As bobinas estão desenhadas para ilustrar o local onde foram enroladas. Todas as medidas estão em
milímetros.
Tabela 1.1: Características das bobinas de excitação e detecção do Biossusceptômetro de corrente alternada usado.

Tipo do fio
(AWG)

Raio interno
(m)

Número
de camadas

Número de
voltas

Bobinas excitadoras

26

0,026

35

55

Bobinas detectoras

34

0,020

20

20
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1.2

7

Ultrassom
No final da década de 80, a ultrassonografia foi impulsionada pelodesenvolvimento tecno-

lógico que a transformou num importante instrumentode pesquisa e investigação diagnóstica na
área médica eentre outras[21]. Dentre os métodos de diagnóstico por imagem, o ultrassom se
mostra extremamente versátil, de aplicação relativamente simples, comexcelente relação custobenefício e portabilidade. Além disso, é um método minimamente invasivo, gera imagens seccionais em qualquer orientação espacial, não apresenta evidências de efeitos nocivos dentro do uso
diagnósticona medicina, utiliza radiação não-ionizante e adquire imagens em tempo real[22],
[23].
O ultrassom possui as mesmas características de um fenômeno sonoro, as quais são relacionadas à sua fonte e ao meio de propagação. Variáveis como pressão, densidade do meio, temperatura e mobilidade das partículas, definem o comportamento da onda sonora ao longo de sua
propagação. Desse modo, o ultrassom gera perturbações no meio de propagação, produzindo deformações em relação a sua direção de propagação, com áreas de compressão e rarefação, conforme esquema apresentado na Figura 1.5.

Figura1-5: Esquema de propagação da onda nos instantes subsequentes t1, t2, t3 e t4.
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Estas perturbações podem ser no eixo transversal ou longitudinal. Os transdutores ultrassônicos comerciais (pulso-eco1), típicos de diagnóstico clínicos, operam na faixa de 1a 14 MHz e
obtêm-se medições por métodos longitudinais e transversais[24], [25], nos quais os pulsos de
ultrassons, refletidos nas interfaces, são captados e processados, fornecendo informações quanto
a distância, a velocidade e a densidade do objetorefletor.
O princípio de operação do ultrassom baseia-sena emissão de ondas mecânicas em MHz,
e na detecção dos ecos gerados pela interação dessas ondas com estruturas internas do meio de
propagação (tecido biológico). A geração da onda, ou pulso ultrassônico, se dá com a conversão
de energia elétrica em vibrações mecânicas realizada pelas cerâmicas (elementos piezelétricos).
O dispositivo chamado transdutor possui um conjunto (linhas) desses elementos piezelétricos
organizados de modo a gerar, coletivamente e sincronizados, frentes de ondas ultrassônicas (conhecidas também como Beamforming). Os mesmos elementos piezelétricos do transdutor realizam também o processo inverso, funcionando como receptor de sinais e transformando energia
mecânica pulsos elétricos [26].
Quando uma onda emitida (o pulso de ultrassom), atravessa os tecidos e encontra variações de impedância acústica2 nas interfaces das estruturas, é parcialmente refletida e ou espalhada. Em geral, somente uma pequena fração da energiasonora incidente é refletida na direção do
receptor; o restante se espalha ou é atenuado pelos tecidos. A absorção é um mecanismo pelo
qual a energia acústica se dissipada na forma de energia térmica, em razão de a vários fatores, tais
como: viscosidade, condução térmica, etc. O espalhamento resulta no desvio do feixe acústico
devido aos fenômenos de reflexão, refração e difração. A natureza do espalhamento depende da
relação entre a dimensão do alvo e o comprimento da onda [27]. Classificando o espalhamento
pela dimensão linear da estrutura (a) relativo ao comprimento da onda (λ) tem-se:
Para λ<<a, o espalhamento ocorre devido à reflexão e refração. Para esta condição, o espalhamento não depende da frequência.

1

O princípio refere-se à emissão de um pulso curto de ultrassom pelo dispositivo que transmite e recebe o eco pelo
mesmo elemento.
2
Impedância acústica consiste de uma resistência - ou dificuldade -no qual o material opõe-se a vibração de suas
moléculas causada pela propagação de uma onda mecânica, que neste caso seria a onda ultrassônica.
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Para λ≅a, o espalhamento da onda é predominante e ocorre por difração. A região
onde ocorre este tipo de espalhamento é denominada de região estocástica e sua
dependência com a frequência é variável.
Para λ >>a, o espalhamento é mais fraco que nas duas outras condições acima e
varia com a quarta potência da frequência.
Os ecos refletidos, ou espalhados, são transformados em energia elétrica pelo transdutor e
processados eletronicamente pelo equipamento de ultrassom para formação da imagem.[28].As
modalidades de imagem são geradas através do processamento dos sinais elétricos provenientes
do transdutor, também chamada de linhas de RádioFrequência (RF)3. Por exemplo, o modoM
representa o deslocamento temporal das estruturas do tecido, o modo-B representa a distribuição
da impedância acústica, omodo Doppler representa a velocidade de deslocamento das estruturas
internas do tecido e o modoelastográfico representa o nível de dureza da estrutura interna do tecido quando sofre uma deformação mecânica por uma força externa [28], [29].
Com um aparelho deultrassom também é possívelobservar a distribuição espacial de marcadores e o deslocamentode partículas ferromagnéticas induzido por um campo magnético[30],
[31],utilizando modalidades de imagens convencionais (Doppler)ou com processamento dedicado
dos mapas de RF [3], [10], [32].Deste modo, utilizando a ultrassonografia juntamente com a medição susceptométrica complementariao procedimento adicionando informações anatômicas da
região de interesse (region-of-interest - ROI), além da distribuição espacial.
1.3

Ultrassonografia Magnetomotriz(USMM- magneto-motive ultrasound–USMM)
A ultrassonografia magnetomotriz foi introduzida como uma modalidade de imagem ca-

paz de detectar a presença e a distribuição de partículas magnéticas, com potencial para utilizar
estas como traçadores no sistema gástrico e como sondas moleculares para imagens de eventos
biológicos no nível celular e molecular [3], [4], [10], [12], [32].
A USMM é efetuada em três passos. Primeiramente, as partículas magnéticas (ou seja,
agentes de contraste) são posicionados na ROI. Em seguida, um campo magnético oscilante no
tempo é aplicado sobre a ROI. Este campo magnético faz com que as partículas magnéticas, assim como o tecido ou meio associado com elas (por exemplo, células, moléculas ou bolo alimen3

Sinais acústicos convertidos em um sinal de radiofrequência ou elétrico.
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tar4 marcado com partículas magnéticas), se desloquem na direção do maior gradiente magnético
[34], [35]. No entanto, como as partículas ou estruturas marcadas com partículas estão inseridas
em um meio viscoelástico, uma força de resistência age contra seu movimento [36], [37]. Como
resultado destas duas forças opostas, ocorrem vibrações no tecido possibilitando a localização da
região onde as partículas foram inseridas. Finalmente, o ultrassom é usado para detectar o deslocamento na ROI e, assim, indicar a presença e ou distribuição de partículas magnéticas.
Para compreender melhor o princípio mecânico da USMM,ou seja, a perturbação mecânica gerada em um meio que contém uma ou maispartículas magnéticas interagindo com campo
magnético alternado, foi descritomatematicamente a interações das forças sobre uma partícula.
1.3.1

Descrição da vibração da partícula
Partículas magnéticas ou traçadores, quando estão sobre ação de campos magnéticos ex-

ternos, são magnetizadas e se alinham na direção do campo de magnetização. Na descrição matemática abaixo, está descrito que as partículas magnéticas oscilam com o dobro da frequência do
campo de magnetização quando esse for periódico e heterogêneo (possui gradiente espacial). A
força magnetomotriz

agindo sobre uma partícula magnética pode ser expressa como:
1.1

sendo o momento magnético e

o campo magnético induzido na partícula. Quando uma partí-

cula ferromagnética está localizada em um meio fracamente diamagnético, como o tecido biológico,

pode ser escrito por:
1.2

sendo

o volume da partícula magnética. A magnetização volumétrica

ao campo magnético aplicado

daspartículas, devido

, pode ser escrita como:
1.3

4

Massa que resulta da mastigação e insalivação dos alimentos[33].
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sendo

e

são as suscetibilidades magnéticas de partículas e do meio circundante, respecti-

vamente. A susceptibilidade magnética do meio é insignificante se comparado com o das partículas magnéticas. Assim, a equação pode ser aproximada como:
1.4

A relação entre o campo aplicado

e o campo induzido

é igual a:
1.5

sendo

a permeabilidade no vácuo. Considerando

1.4 para isolar o

combinado as equações 1.5 e

e substituindo em 1.2,obtém-se:

1.6

Substituindo os termos da equação 1.6em 1.1obtém-se a equação na força magneto motriz:

1.7

Para um campo magnético oscilante na forma senoidal, em uma frequência
rando apenas a componente do campo na direção

, e conside-

(eixo central da bobina) tem-se:
1.8

Portanto, a equação 1.7da força magnetomotrizé expressa na forma:

1.9

na qual

e

para materiais ferromagnéticos são dependentes de

te , atuando sobre a partícula ferromagnética , é dada por:

[38]. Assim, a força resultan-
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1.10

1.11

sendo

uma força elástica de restauração e

uma força de arrastodevido a viscosidade do

meio[4].
A equação 1.11mostra que a amplitude da força varia com o gradienteespacial do campo
de magnetização elevado ao quadrado e é modulada por duas vezesa frequência de magnetização
. Ou seja, as partículas vibrarão a duas vezes a frequência de oscilação do campo magnético aplicado. Nocaso do gradiente do quadrado docamposer zero
, a força magnetomotriz tambémserá zero.
O fato da frequência de vibração das partículas ser o dobro da excitação favorece a filtragem do ruído gerado pela vibração das espiras do sistema de excitação. Assim, usando um procedimento simples de filtragem, é possível extrair o sinal ultrassônico proveniente da vibração das
partículas ferromagnéticas.
1.4
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Capítulo 2
2 Medições em phantoms

O

s protótipos de equipamentos ou dispositivos de medição, principalmente aqueles voltados para a aplicação clínica, precisam seguir algumas etapas antes da
aplicação in vivo. Dentre elas estão o planejamento, a construção do protótipo

e a caracterização de parâmetros que influenciam a medição ou aquisição de dados. A caracterização geralmente é através de experimentos em phantoms (objetos simuladores), nos quais é possível um maior controle dos paramentos analisados e a prevenção de interferências que podem
ocorrer nos experimentos in vivo.
2.1

Phantoms
Em ultrassonografias, os phantoms, são usados para imitar as propriedades acústicas do

tecido humano. Estruturas são colocadas dentro do material para mimetizara estrutura interna do
tecido biológico. Eles são essenciais para realização de estudoscientíficos, treinamento de radiologistas e para avaliar a condição de funcionamentodos aparelhos de ultrassom.
O uso do phantom nessa etapa do trabalho foi para simular situações próximasas encontradasna geração de imagens do sistema digestório, e assim ajustar e ou determinarparâmetros
desconhecidos do sistema de medição.
2.2

Contextualização do Transdutor Magnetoacústico
O protótipo do transdutor magnetoacústico foi construído no laboratório GIIMUS, patente-

ado (BR200902149-A2) e caracterizado em função de parâmetros como: frequência para a excitação das partículas ferromagnéticas, o nível de interferência entre o transdutor susceptométrico e
o ultrassônico, a repetibilidade dos dados adquiridos pelo transdutor híbrido, a dependência de
ambos sinais com a distância da amostra marcada e também com a intensidade do campo magnético do sistema de excitação[1].
No final do meu trabalho de mestrado[2], concluiu-se que para medições in vivo, com a
geração de imagens da vibração das partículas, seriamnecessários gradientes de campo magnéticos mais intensos;resultandona diminuição da concentração de partículas de ferrita e ampliandoa

Medições emphantoms

18

profundidade de detecção.Baseado nesses resultados, o primeiro passo foi o aprimoramento do
sistema de excitação para aumentar a corrente de alimentação das bobinas e consequentemente a
sua eficiência.Para issousou-se um amplificador de áudio CICLOTRON (DYNAMIC 8000 Ω2 –
Ciclotron Indústria Eletrônica Ltda, Barra Bonita, Brasil) emodificou-se o circuito de alimentação. O circuito de alimentação foi adotado para alterar as características das bobinas, através de
associação de capacitores, de modo a deslocar a frequência de ressonância para a de funcionamento do transdutor magnetoacústico (35Hz).
Tabela 2.1: Características elétricas do BAC avaliadas na frequência de 35Hz. As medidas foram realizadas utilizando o
equipamento FLUKE PM 6304.

Resistência (Ω)

Indutância (mH)

Sistema de excitação

96,7

392,0

Sistema de detecção

89,8

45,4

A partir das características do sistema de excitação (obtidas utilizando o equipamento
FLUKE PM 6304) foi possível ajustar a frequência de ressonância, através de associação de capacitores ao sistema, aumentado a intensidadedo campo magnético gerado pelo transdutor magnetoacústico. Assim pela equação:

2.1

sendo f a frequência de ressonância, La indutância e C a capacitância, obteve-se o valor 0,53nF
de capacitância. Assim um circuito de igual capacitância foi associado ao sistema de excitação.
Logo após estes ajustes, o sistema de excitação foi caracterizado novamente mapeando o
campo magnético gerado na região frontal do transdutor híbrido.
2.2.1

Caracterização do Campo Magnético
Após a modificação do sistema de excitações foi necessário avaliar o perfil do campo

magnético gerado pelo BAC, principalmente na região da ROI. Assim sendo, mapeou-se o campo
magnético em um volume 125cm3 (50 x 50 x 50mm) na região frontal do transdutor, usando um
sistema de rastreio com três eixos, movido por motores de passo e controlado por um programa
desenvolvido em ambiente Labview® (National Instruments Corp., Austin, TX); esse sistema de
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rastreio deslocou um sensor magnético calibrado em Tesla (TMAG-1T, Globalmag) (Figura 2.1)
enquanto o transdutor magnetoacústico permaneceu fixo. As bobinas do BAC foram energizadas
à frequência entre 35Hz e a corrente aplicada foi de 1 A, valores definidos como padrão.

Transdutor
Magnetoacústico

Sensor
magnético

Transdutor de
ultrassom

Figura 2.1: Posicionamento do sensor magnético TMAG-1T diante do transdutor magneto acústico. O sensor magnético
foi deslocado para posições em x,y e z, aferindo e mapeando a intensidade do campo magnético gerado pelas bobinas do
BAC

O mapa volumétrico de campo magnético por corrente aplicada, produzido pelo BAC, foi
representado na Figura 2.2
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Figura 2.2: Imagem volumétrica da intensidade do campo magnético, normalizado pela intensidade da corrente elétricafornecida a este sistema, gerado pelo sistema de excitação do BAC. O quadrante x=-20:0 e y=-20:0 foi removido para exibir a variação de campo no centro do volume.

O quadrante, x e y de -20 até 0, foi removido para exibir a variação de campo no centro
do volume. A variação das cores mostra o gradiente de campo magnético produzido pelo sistema
de excitação. Os mapas em duas dimensões (2D) dos planos XY e YZ (Figura 2.3) mostram com
mais detalhes a distribuição do campo magnético no espaço.

a)
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Figura2.3: Representações do campo magnético, produzido pelo sistema de excitação do BAC, nos planos a) ZY e b)XY
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O campo magnético emitido pelas bobinas do BAC variava de 5 a30mTno plano YZ (z =
0 - 50mm do transdutor ultrassônicoFigura 2.3a, e de 4 a 7 mTno plano XY (z = 40mm - Figura
2.3b.A pouca variação da magnitude do campo no plano XYapresenta vantagens para a técnica,
pois o deslocamento que pretendia-se detectar seria o axial. Sendo o campo magnético mais homogêneo lateralmente, a força magnética responsável pelo deslocamento não teriavariações bruscas nesta direção.
Mapeado o campo magnético do BAC, iniciaram-se as medições em phantoms com o ultrassom (modelo SonixRP da Ultrasonix).
2.3
2.3.1

Experimentos em phantoms
Avaliação da interferência do fluxo do fluído marcado no sinal acústico

2.3.1.1 Introdução
No sistema gástrico os movimentos involuntários resultantes do processo digestivo,movimentos peristálticos, são responsáveis por empurrar o alimento, deslocando bolo alimentar. O deslocamento do alimento pode interferir na medição acústica com o transdutor híbrido,
porbasear-se na localização do alimento marcado através do deslocamento causado pelas partículas magnéticas ao interagirem com o campo magnético externo oscilante do BAC.
Assim,a distinção entre deslocamentos causados pormovimentos peristálticos e pelo campo magnético do sistema de excitação, é fundamental para viabilizar a aplicação do transdutorhíbridoin vivo.
2.3.1.2 Materiais e métodos
Com o objetivo de simular o fluxo gerado pelos movimentos peristálticos, foi construído
um phantom de parafina (Gel Candle, São Paulo, Brasil)[3], com a concentração de 1% de pó de
vidro (~70µm de diâmetro), na forma de um cubo de 15cm3 e com um duto transversal (1,5cm de
diâmetro) (Figura 2.4).
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Figura2.4:Phantom para estudo da interferência do fluxo de material marcado com partículas magnéticas nas medições
que localizam essas pelo deslocamento causado pelo campo magnético.

Através do duto do phantom, circulou-se iogurte de chocolate (Chandelle, Nestle SA, Vevey, Suíça) marcado com ferrita (concentração de 5% da massa) usando uma bomba de infusão,
com a qual o fluxo era controlado na unidade pulso por minuto (ppm). Na realização do experimento foi usado o aparato instrumental do transdutor magnetoacústico (Figura 2.5) no qual a bobina de excitação do BAC foi energizada por um gerador de sinal HP 33120A conectado ao amplificador gerando um campo magnético da ordem de 7mT a 40mm de profundidade e oscilando
a 35Hz. As aquisiçõesdas imagensse deram usando equipamento de ultrassom Sonix RP (Ultrasonix, British Columbia, Canadá), no modo color Doppler e usando o transdutor linear L14-5/38
(Ultrasonix, British Columbia, Canadá). Foram realizadas aquisições sem e com campo magnético incidente sobre o phantom e para fluxo de 0, 11, 24 e 37ppm. O filtro de parede (wall filter5)
foi ajustado para 60Hz e a frequência central do transdutor era de 10MHz. O processamento de
imagem usado foi o fornecido pela Sonix RPpara obter as imagens Doppler.

5

O filtro de parede é usado para remover deslocamentos de elevada amplitude de baixa frequência Doppler causados
pela reflexão a partir da parede do vaso movendo-se lentamente. O filtro de parede atua como o filtro passa-alta,
removendo as frequências mais baixa,ao invés do valor limite definido
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Figura 2.5: Esquema simplificado do sistema de excitação magnética e detecção acústica do phantom que simula os movimentos gástrico.

2.3.1.3 Resultados e discussão
A Figura 2.6 mostra imagens Doppler de um seguimento do phantom, usando o fluxo pulsado no duto para simular o movimento do bolo alimentar e a ação peristáltica.O sinal Doppler,
proveniente do deslocamento do fluído no duto, não foi detectadopelo ultrassom,mesmo com
frequências de fluxo pulsátil maiores que as contrações do sistema gástrico (estômago 2-3 por
minuto e intestino 11-12 por minuto [4]), as quais causariam uma perturbação mecânica maior. Já
o deslocamento causado pelas partículas magnéticas sobre ação do campo magnético do BAC,
geraram um sinal do Doppler.
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Figura2.6: Imagens do Ultrassom Doppler da seção transversal da região do duto dophantom que simula os movimentos
gástrico, pelo qual circulava uma amostra de iogurte com 5% de ferrita.

Esses resultados comprovaram que osmovimentos proviam da vibração das partículas ferromagnéticas, quando expostas a um campo magnético alternado, e que a interferência dos movimentos peristálticos pode ser minimizada ou totalmente removida por um filtro de paredeajustado à uma frequência de corte superior à da contração gástrica.
Alguns pontos demovimento (coloridos) estavam fora da região marcada. O motivo do
surgimento desses deve-sea combinação de dois fatores;a pulsação do duto provocado pelo bombeamento fluído marcado, e odeslocamento das paredes do duto causado pelo fluído magnético
quando este era atraído pelas bobinas.
A Figura 2.7mostra a transversal ao longo do duto do phantom mostrando a região marcada destacada pelo mapa de cores.
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Figura2.7: Imagem da secção transversal lateral do phantom.

A partir de algumas imagens transversaissequenciais de um segmento de 2cmdeste phantom (com passo de 1mm),o mapa de cores e a parede do duto foram extraídos usando o Matlab®
e o ImageJ, e uma imagem volumétrica desteseguimento foi montada,como mostra a sequência
rotacional do seguimento naFigura 2.8.

Figura2.8: Sequência rotacional de uma imagem volumétrica de um seguimento de 2cm do duto do phantom(Figura 2.6)
seccionado transversalmente. O material que circulava dentro do duto do phantom era iogurte com 5% de ferrita e este
era magnetizado por um campo magnético com amplitude de 3mT e frequência de 35Hz.

A construção volumétrica fornece detalhes anatômicos usados em vários diagnósticos gástrico (volumetria) e são complementares ás informações fisiológicas detectadas pela biossusceptometria. O mapa de cores gerado pelo modo Doppler serviu como guia para reconstruções volumétrica, demarcando a ROI.
2.3.1.4 Conclusão
A interferência do fluxo pulsátil nasUSMM foi pequena. Mesmo os pulsos sendo mais intensos que os movimentos peristálticos e o fluxo gástrico, a remoção das baixas frequências foi o
suficiente para evitar a interferência. A imagem volumétrica obtida mostrou outro potencial da
técnica, que consiste no fornecimento de informações anatômicas do tecido que circunda o material marcado, como por exemplo, as paredes do duto do phantom. Esses processamentos e resul-
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tados mostradosviabilizamaplicações in vivo, acrescentando informações às técnicas usuais de
maneira menos invasiva ao paciente.
2.3.2 Medições magnetoacústicas em phantom marcado com nanopartículas magnéticas
2.3.2.1 Introdução
Nanopartículas magnéticas oferecem algumas possibilidades interessantes em biomedicina, como por exemplo, acessibilidade em estruturas celulares devido a sua dimensão, controle do
deslocamento dessas por meio de gradientes de campo magnético externo e hipertermia através
do aquecimento das partículas devido a transferência de energia do campo magnético externo[6],
[7].
O uso de nanopartículas como o marcador do transdutor magnetoacústicoampliaria o escopo de aplicação [8]–[10]. Para isso, era necessário verificar se o sinal proveniente das nanopartículas seria detectável pelo transdutor magnetoacústico, ou seja, se o ultrassom e o Biossusceptômetro serão sensíveis à presença desse marcador magnético. Assim, nesta parte do estudo o
experimento teve o objetivo de verificar esse sinal através de imagens (ultrassônicas e susceptométricas) de um phantom com uma inclusão de nanopartículas.
2.3.2.2 Materiais e métodos
O phantom utilizado no experimento (Figura 2.9)foi composto por parafina gel (Gel Candle, São Paulo, Brasil) contendo 1% de partículas de vidro (70µmde diâmetro). No centro do
phantom, a 4cm de profundidade (profundidade do estomago humano), havia uma inclusão irregular (~3cm de diâmetro médio e a 2cm de profundidade) composta de azeitede oliva extra virgem com 5% (6g) de nanopartículas de Fe3O4 com 20 - 30nm de diâmetro (Nanostructured &
AmorphousMaterials, Inc.). A profundidade da inclusão foi definida como sendo a distância da
porção mais profunda do estômago dos ratos (que foi o foco do estudo in vivo - Capítulo 3)
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Figura 2.9:Phantom de parafina com 1% de partículas de vidro (com 70 µm de diâmetro) e uma inclusão composta de
azeite de oliva com 5% de nanopartículas, sendo a) vista frontal e b) vista lateral.

A Figura 2.10ilustra um esquema simplificado do aparato instrumental na geração das imagens do phantom com inclusão de nanopartículas usando o transdutor híbrido.

Figura2.10: Esquema simplificado do sistema de excitação magnética e detecção acústica e susceptométrica.
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A aquisição da imagem ultrassônica foicom oSonix RP, no modo Power Doppler,com o
transdutor linear e o phantom fixo.O filtro de parede foi ajustado para 60Hz e frequência central
do transdutor era 10MHz. O processamento da imagem Power Doppler utilizado foi o fornecido
pelo próprio Sonix RP.
O sistema de excitação do campo magnético e o valor do campo magnético na região de
interesse foram os mesmos descritos nas seções2.2.1e 2.3.1.2. Para a obtenção da imagem susceptométrica, o phantomfoi deslocado, em passos de 0,5cm, após cada aquisição, utilizando um
sistema rastreio XY não magnético (Figura 2.11).O sinal de saída da detecção magnética (Susceptométrico)foiadquirido baseado em um amplificador lock-in(STANFORD RESEARCH SYSTEM - SR 530) e sincronizado com a fonte de excitação[2].O gerador e o lock-inforam conectados a um computador via interface GPIB e controladospor um software em ambienteLabView®.
Todos os dados foram salvos no computador e pós processados no Matlab®.

Figura2.11: Sistema de rastreio XY usado para deslocar o phantom durante as medições susceptométricas.

2.3.2.3 Resultados e discussão
Nas imagens do phantom da Figura 2.12, a região da inclusão ficourealçada em relação às
demais áreas do phantom. Apesar da inclusão também ser perceptível no modo-B, o modo Po-
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werDoppler (sinal proveniente da vibração das nanopartículas magnéticas) realçou os limites dessa tornando-os mais nítidos.

Figura2.12: Imagens do phantom da Figura 2.9(modo-B sobreposta por Power Doppler) sem e com excitação magnética
(senoidal de 35 Hz de frequência).

As aquisições susceptométricas, realizadas em várias regiões da superfície do phantom,
foram registradas em uma matriz, na qual linhas e colunas correspondiam respectivamente à variação da posição na direção x e y. Desta maneira foi possível construir uma imagem baseada na
susceptibilidade magnética do phantom (Figura 2.13)
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Figura2.13: Imagem susceptométrica da inclusão de nanopartículas magnéticas no phantom.

As cores representam a intensidade do sinal detectado pelo BAC. Este sinal foi proporcional à concentração de partículas e à distância entre o BAC e a inclusão, além da própria susceptibilidade magnética. O sistema de cores foi calibrado com as medições susceptométricas em amostras de azeite de oliva extra virgem com várias concentrações de nanopartículas, a uma distância fixa de 40mm (a mesma entre a inclusão e transdutor magnetoacústico).Dessa forma, a
imagem susceptométrica quantificou relativamente os marcadores no phantom, obtendo um sinal
equivalente a uma concentração de ferrita de

0,7g/cm3 no centro da inclusão.Isto se deve a bai-

xa resolução espacial do BAC, provenientes do problema de distribuição do material magnético
discutido no item 1.1 do capítulo anterior. Além do passo de varredura, o diâmetro das bobinas de
detecção foi um fator que influencia a resolução da imagem criada.
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2.3.2.4 Conclusão
As imagens obtidas mostraram que o uso de nanopartículas foi possível para aplicações
com transdutor magnetoacústico. Os dados obtidos com as imagens ultrassônicas e susceptométricas são complementares. O ultrassom fornece informações espaciais e delimita a interface da
estrutura marcada. Já a imagem susceptométrica quantifica os marcadores quanto aos seus movimentos (periodicidade, frequência, fluxo), quando estruturas dinâmicas forem marcadas.
Para quantificar as nanopartículas foi necessário conhecer a profundidade da inclusão, a
qual seria desconhecida no caso de aplicações in vivoe usando somente o BAC. No entanto, a
profundidade e a distribuição das partículas podem ser determinadas pelo ultrassom. Esse fato
comprova as complementaridades das técnicas do transdutor magnetoacústico.
2.4
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Capítulo 3
3 Medições in vivo

vivas.

E

studos in vivo são aqueles em queos parâmetros são avaliados diretamente emorganismos vivos como um todo, diferentemente dos estudos em phantoms
sem que usa um simulador que mimetiza, em parte ou completamente, estruturas

No capítulo anterior foram abordados estudos em phantoms para verificar o potencial da
técnica do transdutor magnetoacústico antes dos estudos in vivo. Os sistemas de excitações, de
detecção e métodos processamento foram avaliados e aprimorados, pois em um sistema vivo outras variáveis biológicas podem surgir e interferir nos resultados.
Este capítulo aborda estudos de viabilidade da técnica usada pelo o transdutor magnetoacústico através de medições in vivoutilizando animais. Todos os procedimentos de manuseio com
os animais foram aprovados pelo comitê de ética da Universidade de São Paulo (processo nº
10.1.451.53.5)
3.1
3.1.1

Avaliação do esvaziamento do estômago com o transdutor magnetoacústico
Introdução
A atividade motora gastrintestinal é importante para sustentar a vida [1] e dispõe de um

conjunto de tarefas complexas, incluindo o esvaziamento do estômago [2]. O funcionamento inadequado do trânsito gastrointestinal ou da contratilidade são comumente associados com doenças
(como por exemplo, diabetes e Parkinson) [3], e pode levar à péssima qualidade de vida [4]. A
cintilografia é a técnica padrão ouro para avaliação do esvaziamento gástrico em humanos [5]–
[8]. No entanto, este método é relativamente caro, expõe o paciente à radiação ionizante, requer
licença para tratar materiais radioativos, e oferece resolução espaço temporallimitada[9].
A biossusceptometria é um método complementar, relativamente barato,não ionizante e
minimamente invasivo para avaliação gastrointestinal (GI)[10], [11]. Além disso,mostrouboa
correlação comtécnicas padronizadaspara avaliaçãodo trânsitoGIem humanos ecães[10], [12],e,
mais recentemente,foi validadopara o monitoramento da contratilidadegástricaem ratos[13],
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[14],etempo de esvaziamento GI,emratosutilizando refeiçõessólidas e líquidas[9], [15].O transdutor híbrido combina oBAC com um transdutorultrassônico para aprimorar as medições biossusceptométricas[16], [17], ou seja, a localização espacial da fonte magnetizada(seção 1.1). Técnicas
de ultrassom, como omodo Doppler e elastográfico[18]–[20], podem ser usadas para rastrear o
movimento induzido nas partículas magnéticas por um gradiente de campo magnético externo
proveniente das bobinas doBAC.
O objetivo deste estudo apresentadofoi monitorar o esvaziamento do estômago em ratos
utilizando o transdutor magnetoacústico para verificar a complementaridade dos sistemas de ultrassom e BAC, ea viabilidade de sua aplicação in vivo.
3.1.2 Materiais e métodos
3.1.2.1 Preparação dos animais
Para isso,foram utilizados quatro ratos Wistar machos individualmente (pesando 310350g). Os animais ficaram em jejum por 12 horas (com livre acesso a água), foram anestesiados
(Hidrato deCloral 4%) e então passaram pelo procedimento de tricotomia6da superfície abdómen,
para melhorar o acoplamento acústico. Uma agulha ou cateter de gavagem foi utilizado para injetar uma quantidade de 4 mldoalimento marcadodiretamente no estômago.O alimento marcado
consistiu de partículas de ferrita (diâmetro entre 37 e 70µm; TH 50, Thornton Eletrônica, Vinhedo, SP, Brasil) misturado com iogurte de chocolate (Chandelle, Nestle SA, Vevey, Suíça) a uma
concentração de 10% em massa. A ferritapossui uma elevada susceptibilidade magnética e fica
magnetizada quando submetida a um campo magnético externo.
3.1.2.2 Configuração do transdutor magnetoacústico
Neste estudo, o transdutor sistema híbrido foi composto por um BAC e um transdutor
deultrassom microconvexo EC9-5 / 10. O uso do transdutor microconvexo deve-se ao fato desse
possuir uma frequência central menor (7,5MHz), o que proporciona maior penetração. As bobinas de excitação foram energizadas a 35Hz por um sistema composto por um gerador de sinal HP
33120A e um amplificador de áudio (Cíclotron, pág.17). Os sinais susceptométricos foram adquiridos (30 amostras por aquisição) através de um amplificador lock-inconectado a um computador
através de comunicação GPIB, utilizando uma interface de controle desenvolvida em Labview®
6

Ato de raspagem de pelos da região de interesse.
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(seção2.3.2, pág. 27). Usando uma plataforma de ultrassom,modelo Sonix RP,adquiram-seos mapas de RF e imagens no modo Power Doppler com 7 e 5MHz de frequência de emissão e2 e
0,5kHzde frequênciade repetição do pulso (PRF), respectivamente.
3.1.2.3 Aquisição dos dados
Durante a realização do experimento, o transdutor híbrido foi fixado a um sistema de eixos 2D (não magnéticoXZ) e colocado sobre a região do estômago do rato(Figura 3.1). Aplicouse gel de ultrassom na pele do rato para manter acoplamento acústico do transdutor ultrassônico.

Figura3.1:Configuração experimental em que o transdutor híbrido (A) foi fixado àum sistema de eixos 2D (C). O rato (B)
repousava sobre uma mesa não magnética, sem contato mecânico com o transdutor híbrido.

Os dados de RF foram adquiridos 1 minuto após gavagem usando uma plataforma de aquisição desenvolvida pelo Grupo de Inovação em Instrumentação Médica e Ultrassom (GIIMUS)em linguagem C/C++ e Qt®(Digia Plc., Helsinki,Finlândia.)[21]. A técnica de subdivisão
dos elementos do transdutor em setor[22], sincronizada com a excitação magnética, foi empregada para obter os dados de RF, aumentando assim a frequência de aquisição (Apêndice A).Os dadossusceptométricos foram adquiridos a cada 1 minuto durante 20 minutos, após gavagem. As
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imagens Power Doppler foram adquiridas em1, 10 e 20 minutos também após a gavagem, coletando 100 frames7 para cada conjunto de dados.Uma sequência de aquisições no plano transversal, com variação espacial de 1mm na direção craniocaudal, também foirealizada na região do
estômago do rato nº 4 usando o sistema de eixos. Todos os dados foram transferidos para o computador para pós-processamento no Matlab®.
3.1.2.4 Processamento dos dados.
No pós-processamento, os dados do BACpassaram por uma média temporal normalizada,
ou seja, a cada 1 minuto foicalculada uma média dos valores e no final as medias foram normalizadas pelo maior valor inicial[23].
A partir dos dados de RF, adquiridos para rato nº4, calculou-se o mapa de velocidade8 usando o algoritmo de rastreamento de movimento (speckle tracking) com base em correlação cruzada complexa [24] (Apêndice B), com janela de rastreiocom 2,0mm, 50% de sobreposição. As
variações deamplitude, dos pixels desse mapa, no tempo (frequência de vibração) foram avaliadas
por transformada de Fourier e uma máscara foi criada para selecionar apenas aquelasgeradas pela
excitação magnética, ou seja, em 35Hz. A faixa de frequênciaselecionada pela máscara foi de 65
a 75Hz, pelo fato da frequência de vibração ser o dobro da frequência de excitação [17], [25].Os
pixels selecionados(imagem USMM) foram sobrepostos à imagem modo-B.
Com os dados do modo Power Doppler, selecionaram-se as regiões destacadas pela técnica em cada frame das aquisições e, então, estimou-se a área média dessas regiões em cada aquisição.Também foi reconstruída uma imagem volumétrica a partir dos pixels destacados pelo modo
Power Doppler nas aquisições sequenciais do plano transversal da região do estômago.
3.1.3 Resultados e Discussão
A Figura 3.2a) mostra a imagem no modo-B, sobreposto pela imagemUSMM após a aplicação da máscara. Como o rato passou por uma restrição alimentar de 12 horas e a aquisição ocorreu logo após a gavagem, e na amplitude do pico da excitação magnética, o estômago do rato
foi preenchido somente com o alimento magnético. A velocidade das partículas ferromagnéticas

7

Frame(emPortuguês: quadro ou moldura) é cada um dos quadros ou imagens fixas de umproduto audiovisual. No
caso da ultrassonografia, é uma imagem em um dado instante.
8
Imagem na qual a amplitude de cada pixel(normalmente representado por escala de cores) representa o deslocamento instantâneo (entre dois frames consecutivos), também chamado de velocidade
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ao longo do tempo, em 4 diferentes locais do estômago, e este no espaço dasfrequências, são apresentados na Figura 3.2.b e Figura 3.2c, respectivamente.
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Figura3.2:a) Imagem modo-B sobreposto pelo mapa velocidade das partículas (imagem USMM). b) Variação daamplitudeno tempo, de 4 pixels selecionados aleatoriamentena região destacada em (a). c) Transformar de Fourier normalizada
de sinais mostrados em (b).

Embora a respiração e os batimentos cardíacos sejam dominantes nos mapas de velocidade das partículas, o alimento magnético vibra à uma frequência específica (o dobro da frequência
de magnetização, verseção1.3.1), e pode ser selecionada a aplicação de uma máscara baseada na
resposta de frequência de cada pixel.
A Figura 3.3mostra as imagens Power Doppler adquiridasdurante a excitação magnética,
em um intervalo de 20 min, na região do estômago; a mesma determinada a partir do mapa de
velocidade de partículas Figura 3.2 a).
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Os modos B e Power Dopplerpodem ser usados para avaliar, em tempo real a distribuição
do alimento com partículas magnéticas no estômago e a informação anatômica. A partir das imagens na Figura 3.3, podemos ver que apenas o modo-B não seria eficiente para localizar o estômago. A modalidade Power Doppler foi capaz de detectar o deslocamento das partículas magnéticas, devido à força magnética a partir de bobinas de excitação BAC. As áreas coloridas nas imagens diminuíram após 20 minutos, em todos os ratos, devido ao esvaziamento do estômago.
O sinal susceptométrico do BACtambém foi utilizado para avaliar o esvaziamento do estômago, ver Figura 3.4. A amplitude do sinal diminuíaem função da concentração de partículas de
ferrita ou do volume do alimento marcado com esta [17], isto é, foi proporcional ao esvaziamento
do estômago. No experimento realizado, 20 minutos após agavagem,o sinal diminuiu em mais de
4% em comparação com o sinal inicial para todos os ratos.
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Figura3.4:Perfil de esvaziamento gástrico típicos da mediçãosusceptométricaobtido para os ratos nº1, 2, 3 e 4.
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O decaimento do sinal doBAC foi consistente com o esperado para o esvaziamento do estômago em ratos [13].
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A área média estimada, da região destacada pelo Power Doppler em cada aquisição, foi
comparada com a variação de amplitude do sinal de BAC. Dessa maneira avaliou-se o método de
obtenção da taxa de esvaziamento do estômago pelo transdutor magnetoacústico.
A variação média da intensidade normalizada do sinal do BAC (Figura 3.4) e a área destacada pelo modo Power Doppler (Figura 3.3), a 1, 10, e 20 minutos de aquisição, foram coerentes, como mostrado naFigura 3.5.A intensidade BAC e a área Power Doppler diminuíram 4,6 ±
0,1% e 4,5 ± 0,2%, respectivamente, em função do esvaziamento do estômago.
Área Power Doppler
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Figura3.5:Variação média da intensidade normalizada sinal do BAC (Figura 3.4) e a área destacada pelo modo Power
Doppler (Figura 3.3), a 1, 10, e 20 minutosapós a gavagem.

As imagens transversais sequenciais (varrendo a superfície) da região do estômagopossibilitaram a reconstrução volumétrica (3D- três dimensões). AFigura 3.6 mostra uma imagem em
3D do estômago de ratonº4 após5 minutosdo procedimento de gavagem. Estas imagens forneceram informações sobredistribuição espacial do alimento no estômago. Consequentemente, as imagens também podem fornecer informações da parede do estômago como deformidades anatômicas que causam o mau funcionamento do processo digestivo. Portanto, o transdutor magnetoacústico pode realizar um procedimento alternativo para fornecer imagens anatômicas de uma determinadaregião.
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Figura3.6:Sequência de rotação de imagem volumétrica do estômago do rato 4após5 minutos do procedimento de gavagem. Este tipo de imagem fornece informações sobre a distribuição espacial do alimento no estômago.

O BAC quantifica a concentração de material magnético no bolo alimentar (refeição em
sistema de GI); no entanto, é limitado para obter informações sobre a sua distribuição espacial. A
USMM localiza a região marcada com partículas magnéticas, orientando o melhor posicionamento do BAC na região gástrica, e fornecendo a informação anatômica, como por exemplo, a volumetria do estômago. Estes dois transdutores, oBAC e o ultrassônico, em conjunto, podem fornecer informações sobre o processamento de alimento em sistema GI, com base na distribuição espacial do meio marcado e na concentração de partículas magnéticas.
Além disso, a partir da USMMobtém-se informações sobre o movimento induzido por
partículas imersas no alimento. Estas informações poderiam ser usadas para estimar propriedades
mecânicas do bolo alimentar (elasticidade e viscosidade) [20], o que é uma informação adicional
sobre a atividade do GI [26].No caso da imagem 3D aprimorada, poderá revelar detalhes da parede do estômago, que são importantes para avaliar anomalias gástricas.
3.1.4

Conclusão
Este estudo mostrou a viabilidade para avaliar o esvaziamento do estômago, in vivo, utili-

zando o transdutor híbrido.O transdutor híbrido permitirá no monitoramento invivo do trânsito
alimentar, preservando as condições fisiológicas (minimamente invasiva), dispensando o uso de
radiação ionizante, o que potencialmente pode facilitar a manipulação e aplicação em ambiente
ambulatorial.
3.2
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Capítulo 4
4 Outras aplicações da USMM

A

pesar do objetivo inicial ter sido a avaliação da aplicação do transdutor magnetoacústico na região gástrica, unindo a técnica susceptometricas e a acústica,
no decorrer dos experimentos foram observadas outras potenciais aplicações

para a técnica, principalmente a de excitação magnética e detecção acústica (USMM). Com o
intuído de aprimorar os conhecimentos na USMM, foram realizados estudos complementares
sem a susceptométria fazendo uso de uma plataforma de ultrassom “aberta” (Verasonics, Inc Kirkland, WA • EUA), de pulsos magnéticos diferentes e novas abordagens no processamento
dos dados.
4.1

Estudos in vivo usando o Verasonics e excitação pulsada (USMMp).
Esse estudo foi realizado na Universty of Texas at Austin com a supervisão do professor

doutor Stanislav Emelianov
4.1.1

Introdução
A alta velocidade de aquisição de imagens (highframe rate) é uma característica que a-

grega valores para alguns tipos de imagem por ultrassom. Além disso, é de fundamental importância para geração de imagens dinâmicas para o acompanhamento de movimentos intrínsecos
dos órgãos (movimento cardíaco), ou induzidos por forças externas dinâmicas (imagens elastográficas) bem como, para o acompanhamento desses movimentos na modalidade 3D (três dimensões) [1]. O aumento da taxa de aquisição melhora o desempenho dos processamentos dos dados,
principalmente quando estes são baseados em correlações espaciais de pixels (speckle tracking9).
No caso da aplicação in vivo da USMM, outros deslocamentos,provenientes da respiração
e do batimento cardíaco, podem interferir no sistema. Pode-se minimizar essas interferências e
aumentar a taxa sinal/ruído, usando uma frequência de aquisição de imagens mais alta.
9

É uma técnica de imagem que analisa o movimento dos tecidos através de ondas ultrassônicas para gerar padrões de
interferência e reflexões acústicas naturais[2]. Estes métodos buscam obter o atraso temporal entre sucessivas linhas
de ecos ultrassônicos em modo RF de uma aquisição acústica[3].
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Na USMM com excitação senoidal há limitações associadas com tempo de operação do
hardware, principalmente devido ao aquecimento do amplificador de corrente e da bobina de
indução. Além disso, um campo magnético oscilatório, contínuo e intenso, requer alta corrente,
que não é viável em frequências mais altas devido à indutância da bobina. Para superar essas limitações, foi utilizado a ultrassonografia magnetomotriz pulsada (USMMp), ou seja, usou-se um
campo magnético de excitação pulsada[4], [5]. Nesse novo contexto de excitação, o mecanismo
de contraste no mapa de deslocamento, ou de velocidade, continua sendo o mesmo que na
USMM.
A associação de uma alta taxa de aquisição e a USMMp para aplicações gástricas seria
um aprimoramento da técnica aplicada pelo transdutor magnetoacústico. Assim nesse estudo,
realizaram-se experimentos in vivo usando a associação desses dois elementos, com um sistema
de excitação independente e desacoplado do transdutor de ultrassom, para verificar a viabilidade
da técnica em estudos de esvaziamento gástrico.
4.1.2 Materiais e métodos
4.1.2.1 Preparação dos animais
Foram utilizados 14 ratos Wistar machos individualmente. Os animais ficaram em jejum
por 12 horas (com livre acesso a água); foram anestesiados (Figura 4.1b), através de sistema de
anestesia por gás (Vevo Compact Anesthesia System, VisualSonics - Toronto, ON, Canadá); e
então eles passaram pelo procedimento de tricotomia da superfície do abdómen (Figura 4.1c).Em
seguida, em sete desses animais o alimento marcado foi na forma líquida, injetado diretamente no
estômago por gavagem, e nos outros sete o alimento marcado foi na forma sólida, ingerido pelo
animal; sempre na mesma quantidade. O alimento marcado consistia de partículas de ferrita (diâmetro entre 37 e 70mm) misturado com iogurte (líquida) ou com a própria ração (sólida), em
ambos alimentos foi usado uma concentração de 10% de ferrita em massa. Durante o experimento os animais eram mantidos inconscientes e com a temperatura corporal monitorada por um termopar (THM 150 - Visualsonics - Toronto, ON, Canadá).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.1: Procedimento de anestesia dos ratos utilizados no experimento. (a) sistema de anestesia por gás isoflurano; (b)
início da anestesia antes da tricotomia; (c) tricotomia e (d) o animal já posicionado para o experimento.

4.1.2.2 Sistema do USMMp
Um diagrama de blocos do sistema USMM pulsada é mostrado na Figura 4.2. O sistema é
composto por dois módulos: um gerador de excitação magnética e uma unidade de imagens ultrassónicas.
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Figura 4.2: Figura esquemática representando o sistema USMMp e o posicionamento durante o experimento.

O pulso de excitação consistiu de um único ciclo de onda quadrada (10ms de largura)
produzido por um gerador de função (HP 33120A) conectado a um amplificador de corrente
(7796, AE Techron, IN, EUA). O amplificador fornecia corrente para uma bobina magnética solenoide (S1013, Solen Inc., Canadá). Essa bobina magnética possuía 45mm de altura, 89mm de
diâmetro interno, 178mm de diâmetro externo, indutância de 13mH e a resistência DC de 0,5Ω à
temperatura ambiente.
Para aumentar a densidade do fluxo magnético e para concentrá-la em uma região de interesse do espaço, um núcleo de ferro em forma de cone foi posicionado no centro da bobina. A
densidade de fluxo magnético de cada pulso foi medida utilizando um gaussímetro digital (DSP
475, Margem Inc.). A variação da intensidade de campo magnético de excitação axial em relação
à profundidade (eixo Z) referente a superfície da bobina está representada na Figura 4.3.
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Figura 4.3: Perfil da amplitude do campo magnético produzido pelo sistema de excitação variando a posição com relação à
ponta do núcleo da bobina, no eixo central z.

A unidade de imagem de ultrassom usada nesse experimento foi a Verasonics (V1- Verasonics Research System, Verasonics, Inc., Redmond, WA) com 128 canais de emissão e 64 de
recepção, e um transdutor linear L11-4v (Verasonics, Inc., Redmond, WA). Utilizando a versatilidade desse equipamento de ultrassom (Apêndice C), uma rotina de aquisição foi elaborada e
escrita em Matlab® com uma interface gráfica de usuário (GUI) que controlava, de forma sincronizada, os parâmetros dos sistemas de ultrassom e de excitação magnética (Figura 4.4). Foi utilizada uma taxa de aquisição de frames de 5 KHz.
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.

Figura 4.4: Interface gráfica de usuário desenvolvida em Matlab® para controlar o sistema ultrassônico e a excitação
magnética usando o próprio computador do Verasonics

4.1.2.3 Aquisição e processamento de dados
Antes do experimento, o transdutor de ultrassom e a ponta do núcleo de ferro na bobina
foram alinhados. O transdutor de ultrassom foi fixado sobre a região do estômago do rato (anestesiado), de modo que o estômago fosse centralizado (Figura 4.2). Aplicou-se gel de ultrassom na
pele do rato para manter acoplamento acústico do transdutor ultrassônico. Os animais foram mantidos inconscientes por 3 horas e as aquisições foram realizadas a cada 15 minutos. Os dados foram processados com o mesmo algoritmo de rastreamento de movimento (speckle tracking) com
base em correlação cruzada complexa (seção 3.1.2.4), com janela de rastreio com 2,0mm, 50% de
sobreposição. Após reconstrução do mapa de velocidade, foi selecionada uma ROI, baseada nas
velocidades. A variação da área da ROI foi registrada (no tempo), normalizada e comparada para
os dois tipos de alimento.
4.1.3 Resultados e discussão
As figuras a seguir mostram os mapas de velocidade,processados a partir do mapa de RF,
provenientes dos estômagos de dois animais distintos e adquiridas a cada 30 minutos após inges-
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tão do alimento, sendo que naFigura 4.5 o alimento marcado era sólido e naFigura 4.6 era líquido.
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Figura 4.5: Mapas de velocidade da região do estômago de um rato preenchido com alimento sólido marcado com partículas magnéticas (ferrita). Os mapas estão ordenados de 0 a 180 minutos; tempo referente ao período pós ingestão do alimento marcado.
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Figura 4.6: Mapas de velocidade da região do estômago de um rato preenchido com alimento líquido marcado com partículas magnéticas (ferrita). Os mapas estão ordenados de 0 a 180 minutos; tempo referente ao período pós-ingestão do
alimento marcado.

Foi possível notar visualmente que a região com maior velocidade (vermelha e amarela)
foi decrescendo com o tempo, e a variação foi mais expressiva quando o alimento era líquido.
Como visto no Capítulo 3, a variação da área destacada USMM foi equivalente com o esvaziamento gástrico. No entanto, desta vez foram realizadas um número maior de medições para uma
melhor análise estatística.
Selecionou-se a região no mapa de velocidade com valores acima de um limiar (40mm/s),
a qual definiu-se como a área do estomago.
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Figura 4.7:Imagem modo-B do estômago de um mesmo rato com a região do estômago circulada de vermelho(esquerda),e
o mapa de velocidade, reconstruído a partir do RF (direita).

Comparando o mapa de velocidade como a imagem modo-B damesma região (Figura
4.7), nota-se que não somente o estômago se movimenta. Quando aplica-se um pulso de campo
magnético sobre o alimento marcado, este é puxado em direção ao núcleo da bobina. Nesse “puxão”, ele acaba deslocando não só o material dentro do estômago, mas também as estruturas próximas.
Com foi visto, a taxa de esvaziamento está relacionada com a variação da área do estômago na USMM no tempo (seção 3.1.3) [6]; consequentemente esta relação foi mantidapara a
USMMp. A Figura 4.8 mostra variação média da área do estômago dos ratos, preenchidos com
alimentos sólidos e líquidos, no tempo.
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Figura 4.8: Variação média da área dos estômagos de ratos preenchidos com alimento sólido (quadrado) ou líquido (circulo). A taxa de esvaziamento está relacionada com a variação da área do estômago na imagem USMMp no tempo.

Os tempos de esvaziamento para os dois alimentos são significantemente diferentes
(p = 0,027 – teste de variância ANOVA entre os grupos), sendo para os alimentos sólidos maior do que para alimentos líquidos [7], como mostrou também as curvas do gráfico daFigura 4.8.
O estômago dos animais com alimentação líquida esvaziou em média 52,21% ± 0,93%, já os com
alimentação sólida 15,16% ± 1,13%, em um período de 3 horas (180 minutos).
4.1.4

Conclusão
Este estudo mostrou a viabilidade para avaliar o esvaziamento do estômago, in vivo, com-

parando dois tipos de alimentos (sólido e líquido) usando alta taxa de aquisição de dados de RF e
uma excitação magnética pulsada (USMMp).
A alta taxa de aquisição das linhas de RF minimizou de forma eficiente a interferência dos
movimentos cardíacos e respiratórios, nos mapas de velocidade obtidos. Nenhuma filtragem
complexa de dados foi necessária, o que agiliza o processamento dos dados de RF e favorece a
implementação desse em tempo real no futuro.
O sistema de excitação ganhou eficiência (maior intensidade de força magnética), e não
aqueceu durante a excitação pulsada. O uso da plataforma Verasonics permitiu a utilização de
uma alta taxa de aquisição de frames (5 KHz).
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Os tempos de esvaziamento encontrados por esse método, para os dois tipos de consistência dos alimentos, foram coerentes [7]. Apesar dos dados analisados serem referentes aos animais
anestesiados, fato que altera o metabolismo do animal, o tempo de esvaziamento do estômago
para o alimento sólido foi maior do que para o líquido.
Em suma, o uso da excitação pulsada e de uma plataforma de ultrassom veloz na aquisição e versátil, como o Verasonics, potenciaria e ampliaria as aplicações para o transdutor magnetoacústico, podendo gerar outras modalidades de imagens (elastografia por deformação ou por
ondas de cisalhamento) baseadas no deslocamento de estrutura por meio de uma excitação magnética.
4.2

Elastografia magnetomotriz da região do cólon: avaliação preliminar em phantoms

4.2.1 Introdução
Globalmente, o câncer colorretal (CCR) é o terceiro câncer mais comum [8]–[10]e a quarta principal causa de mortes relacionadas ao câncer [11]. Muitas vezes, esta doença origina-se de
pólipos benignos. Estes pólipos podem aumentar de tamanho e, eventualmente, tornarem-se malignos, invadindo e ultrapassando a parede do intestino e causando metástase em outros órgãos.
Exames preventivos são vitais, pois os CCRs são curáveis no estágio inicial [12]. Além disso, as
metástases podem ser evitadas pela detecção precoce do crescimento de pólipos no interior das
paredes do cólon.
Atualmente, existem várias técnicas de diagnósticos preventivos de CCR, como: exames
de fezes, tomografia computadorizada (CT), colonoscopia óptica e ultrassom endoscópico [13].
No exame de fezes procura-se por sangue ou DNA(ácido desoxirribonucleico) anormal como
indicadores de câncer, mas estes possuem sensibilidade dependente da coleta das amostras e do
processamento, e não podem detectar alguns tipos de CCR que se desenvolvem na parte interna
da parede do cólon [12]. A CT ou colonoscopia virtual é uma técnica de imagem menos invasiva
e oferece imagens 2D e 3D. No entanto a CT tem alto custos associados, não possui resultados
uniformes, tem baixa sensibilidade para adenomas significativos e utiliza-se de radiações ionizantes [14], [15]. Dentre essas técnicas, a mais comumente utilizada é a colonoscopia óptica. Apesar
de ser considerada padrão ouro, possui várias limitações (preparação da dieta, procedimento desconfortável, sedação) além de ser falha em alguns casos (6% - 12% para grandes adenomas e de
5% para o câncer) [12].
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A avaliação elastográfica por ultrassom de tumores precoces pode melhorar a distinção
entre lesões malignas e benignas, e diminuir, portanto, a exigência de exames adicionais e biópsias [13], [16]. No entanto, elastografia colorretal convencional utiliza uma sonda endoscópica, o
qual tem um campo de visão limitado, é desconfortável para o paciente, e pode ferir as paredes do
cólon ou os pólipos adenomatosos [17].
O transdutor híbrido implementa a USMMp, no qual um gradiente de campo magnético,
gerado pelas bobinas BAC, movimenta um fluído ferromagnético localizado dentro do sistema
gástrico, e a ultrassonografia do abdômen detecta os deslocamentos resultantes no meio [5], [18],
[19]. A ação mecânica promovida pela USMMp, também atua nas estruturas circunvizinhas, onde
está localizado o material magnético. Dessa forma, é possível detectar mapas de deformação dessas estruturas na parede do sistema gástrico. Estes mapas de deformação podem serentão convertidos em elasticidade relativa [20], o que pode realçar o CCR no interior da parede do cólon. O
fluído magnético pode chegar em regiões mais profundas do cólon, é mais confortável do que a
sonda endoscópica e pode se mover entre os pólipos sem danificá-los. Desse modo, elaborou-se
um experimento com um phantom para avaliar o potencial do transdutor híbrido na geraçãode
imagens elastográficas, usando a força magnética para produziruma deformação no tecido e assim possibilitar a detecção de lesões nas paredes do cólon de modo minimamente invasivo.
4.2.2

Materiais e métodos
Os materiais do phantom que mimetizaram o tecido eram compostos por parafina gel. O

phantom possuía uma cavidade cilíndrica (4 cm de diâmetro) para simular a cavidade do cólon, a
qual foi preenchida por um fluído ferromagnético Este líquido consistia em partículas de ferrita
(diâmetro entre 37 e 70µm) misturadas com iogurte de chocolate (Chandelle, Nestle SA, Vevey,
Suíça), na concentração de 20% em massa. Duas inclusões esféricas, compostas de uma mistura
de parafina gel com 4% parafina sólida (~ 11mm de diâmetro e aproximadamente 2 vezes mais
rígida que o material de base [21]), foram colocados acima do cólon sintético, mimetizando lesões no interior da parede do cólon (Figura 4.9). Estas inclusões mimetizam a fase prévia ao desenvolvimento do pólipo.
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Figura 4.9:Phantom da região do cólon com quatro inclusões esféricas localizadas acima de uma cavidade cilíndrica. As
inclusões A e B são centrais (setas).

Para realização das medições elastográficas, foi utilizado o BAC com um transdutor de ultrassom microconvexo EC9-5/10 (Ultrasonix - British Columbia, Canadá). A bobina foi alimentada por um gerador de função (HP 33120A) conectado ao amplificador CICLOTRON (ver seção
2.2.1). O gradiente e a magnitude de densidade de campo magnético gerada por um pulso de
20ms de largura, a 4cm do transdutor, eram de ~ 0,26T/m ~ e 14mT, respectivamente. O sistema
de excitação do BACfoi usado para puxar o fluído ferromagnético; não foram realizadas medições susceptométricas neste experimento.
O transdutor híbrido foi fixado num sistema de eixos 2D (não magnético) e acoplado sobre o phantom (Figura 4.10). O gerador de função (excitação magnética) e Sonix RP (detecção
acústica) foram sincronizados. O pulso magnético puxava o fluído ferromagnético na direção do
transdutor híbrido, contraindo o tecido entre eles. Os mapas elastográficos foram processados e
gerados a partir dos dados de RF do ultrassom.
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A

C

B
Figura 4.10: Configuração experimental ilustrando o posicionamento do (A) transdutor magnetoacústico, (B) o phantom
de cólon e (C) o sistema de eixo 2D.

4.2.3

Resultados e discussão
Algumas lesões não são muito nítidas nas imagens modo-B por possuírem ecogenicidade

semelhante ao tecido sadio (isoecóica10)Na Figura 4.11, a seta vermelha indica a localização da
inclusão mais rígida, e a seta amarela indica a localização do fluído ferromagnético preenchendo
o cólon sintético. Apesar da inclusão ser mais rígida que o material de base do phantom de cólon,
os dois são isoecóico, ou seja, a imagem em modo-B por si só não consegue distinguir os limites
entre os tecidos duros e moles neste caso[22]–[24].

10

Propriedade de relação entre materiais que produzem o mesmo padrão de eco quando atingidos por uma onda mecânica. No caso das imagens de ultrassom, na imagem modo B esses materiais possuem a mesma intensidade de
brilho, o que torna difícil de distingui-los.
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Figura 4-1: Imagem em modo-B do phantom de cólon, utilizando um transdutor microconvexo com frequência central
9MHz. A seta vermelha mostra a inclusão (tumor) e a amarela cavidade cilíndrica (tubo do cólon).

Durante a aquisição e processamento dos dados de RF, também obtiveram-se imagens no
modo-Ba fim de prover uma referência anatômica para os mapas elastográficos relativos. A Figura 4.12, mostra imagens sem (direita) e com o (esquerda) com mapa elastográfico sobrepondo a
imagemmodo-B. No mapa elastográfico relativo obtido, o vermelho indica estruturas mais rígidas, azul indica as menos rígidas e as demais cores indicam consistências intermediarias, conforme mostra a escala de cores ao lado das imagens em questão.
Mais
Rígido

Menos
Rígido
Figura 4-2: Imagens do phantom de cólon usando um transdutor microconvexo com frequência central 9MHz, obtidas a
partir do processamento do RF. A direita é a imagem modo-B e a esquerda é a mesma imagem modo-B sobreposta pelo
mapa elastográfico, ambos mostrando a inclusão "A".
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Embora a inclusão fossepouco visível na imagem modo-B, seria difícil de determinar os
limites reais desta. Já a imagem elastográfica (Figura 4.12), realçou os limites e a forma da inclusão. O tamanho e a forma das lesões são importantes fatores prognósticos para planejar biópsia
ou terapias [25]–[27]. Assim, aferiu-se o diâmetro lateral e axial de duas inclusões diferentes (A e
B), a partir do contorno destas destacado e delimitado pelos mapas elastográficos (Tabela 4.1).
Tabela 4.1: Diâmetro lateral e axial das inclusões, aferidos a partir do contorno destas, realçados nos mapas elastográficos.

Inclusão

Diâmetro lateral (mm)

Diâmetro axial
(mm)

A

11,6±0.2

10,2±0.1

B

11,9±0.2

10,3±0.2

Os diâmetros aferidos das inclusões foram próximos aos valores reais (~ 11mm). As dimensões axiais eram menores do que as laterais. Esse fato foi confirmado aferindo novamente as
inclusões após o experimento com um paquímetro. Possivelmente, essa deformação se deu durante processo de confecção do phantom.
4.2.4

Conclusão
A perturbação mecânica sob essas inclusões, causadas pela força magnética entre o campo

externo e o fluído magnético na cavidade foi suficiente para obter uma imagem elastográfica com
um bom contraste visual da inclusão. Em uma futura aplicação in vivo da técnica, fluído magnético será inserido no tubo do cólon e atraído para a região de interesse, com um campo magnético
contínuo produzido pelo próprio sistema de bobinas de BAC. Depois disso, um campo magnético
pulsante induzirá tensão e deformação na parede do cólon. Este procedimento não utiliza radiação ionizante, tem baixo custo quando comparado com o CT e poderá complementar outras técnicas de diagnóstico do CCR. No entanto, antes de aplicação in vivo necessita-se de estudos, relacionados com as interações do fluído magnético como o sistema biológico.
4.3
4.3.1

Dispersão de ondas sísmicas produzidas por inclusões magnéticas.
Introdução
A caracterização reológica de tecidos moles é um indicador importante de doenças, como

o câncer. A elastografia por ultrassom é uma ferramenta de diagnóstico utilizada para distinguir
entre os tecidos saudáveis e doentes com base na rigidez, aumentando assim o contraste da ima-
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gem e revelando estruturas anatômicas compostas de tecidos com diferentes módulos de cisalhamento [20]. No entanto, a elastografia convencional fornece apenas medidas relativas de dureza
do meio.
As ondas sísmicas, também chamadas de Shear Waves, ondas S ou ondas de cisalhamento, muito conhecidas na geologia, passaram a ter um grande impacto na geração de imagens elastográficas por ultrassom [28], sendo um método absoluto na medida de rigidez. Esse tipo de elastografia é baseado na utilização de ondas acústicas de cisalhamento remotamente induzidas pela
força focada em um ponto [29] e na medição da velocidade de propagação dessa no tecido a ser
analisado pelo próprio ultrassom. Com o valor dessa velocidade de propagação podem ser obter
parâmetros viscoelásticos de forma absoluta [30], [31].
Utilizando a velocidade da onda S
sidade do meio de propagação (

, geradas pela ação de uma força externa, e a den-

, obtem-se a resistência de um meio material ao cisalhamento

( ) [32], expresso em Pascal (Pa) pela equação:
4.1

Neste caso a equação 4.1 descreve um meio perfeitamente elástico, sendo o

módulo de

cisalhamento elástico. No entanto, por meio de deduções empíricas, testando modelos reológicos,
constatou-se que o modelo de Voigt era o mais adequado para avaliação de simuladores de tecidos moles [33]. Este modelo relaciona a frequência (

), coeficiente de atenuação (

) e veloci-

dade ( ) das ondas de cisalhamento com o módulo de cisalhamento elástico ( ) e viscoso (

)

do meio viscoelástico. Dessa maneira, utilizando o modelo, obtém-se uma aproximação na obtenção de

e

, fazendo uso da atenuação e velocidade da onda sísmica, [34].
4.2

4.3

Recentemente, ondas S foram produzidas em um meio usando força magnética e marcadores ferromagnéticos[35]. Observou que após a aplicação da força magnética são geradas ondas
sísmicas em um meio material, no qual há concentração de partículas magnéticas.

Outras aplicações da USMM

66

Dessa forma, foram realizados experimentos usando a USMMp para produzir ondas de cisalhamento em phantoms e para avaliar a velocidade de propagação dessas ondas.
4.3.2

Materiais e métodos

4.3.2.1 Phantoms
Neste estudo foram usados dois phantoms de materiais diferentes.
Phantom de gelatina com inclusão de umaesfera de ferrita.
Foi confeccionado um phantom, de dimensões50 x 50 x10mm à base de gelatina (6%),
que continha uma inclusão ferromagnética esférica sólida (ferrita) de diâmetro 7mm, posicionada
à 40mm de profundidade em relação à face do transdutor ultrassônico (Figura 4.13a).
4.3.2.1.1 Phantom de parafina com inclusões de uma esfera de ferrita e de uma esfera de parafina mais rígida
Foi moldado um phantom à base de parafina gel, com uma inclusão também de parafina
gel e 4% parafina sólida (mais rígida), com 10mm de diâmetro e posicionada em 30mm de profundidade e uma segunda inclusão ferromagnética esférica sólida (ferrita) de 7mm de diâmetro
posicionado à 50mm da superfície de contato do transdutor ultrassônico. Este phantom tinha as
dimensões 85 x 85 x 40mm. Este phantom teve como objetivo, observar a passagem da onda sísmica em uma região não homogênea (Figura 4.13b).
4.3.2.2 Sistema de aquisição e de indução magnética
Uma bobina (9,1mH) com um núcleo de ferrita, energizada por um sistema de gerador de
função (AG3325A, Agilent) e amplificador de potência CICLOTRON, foi usada para deslocar a
inclusão de ferrita no phantom e gerar a onda sísmica. Os mapas de ecos ultrassônicos foram adquiridos com Sonix RP a uma taxa da amostragem de 40MHz e frequência de repetição de pulso
de 2 kHz. O phantom, a bobina e o transdutor linear L14-5/38 (10MHz de frequência de emissão)
foram posicionados perpendicularmente de acordo com a Figura 4.13. O pulso de excitação foi
gerado com 1 ciclo de frequência f = 100Hz para obter 300mT na ponta do núcleo.
Foi utilizado um software dedicado para configurar do Sonix RP e a aquisição de mapas
de ecos ultrassônicos em sincronia com a excitação magnética (Apêndice A). Os mapas foram
transferidos para um computador e foram processados usando um algoritmo de speckle tracking
(janela de 1mm e 70% de superposição) (Apêndice B) ao longo do eixo axial do elemento central
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do transdutor, para obtenção de mapas de deslocamento.
(a)

(b)

Figura 4-3:Diagrama do aparato experimental com transdutor ultrassônico posicionado em direção perpendicular à direção da forca de excitação: (a) phantom de gelatina e (b) phantom de parafina com uma inclusão mais rígida.

4.3.3 Resultados e discussão
1.1.1.1.Phantom de gelatina.
Na Figura 4.14, mostra a imagem reconstruída em modo-B do phantom de gelatina.
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Figura 4-4: Imagem modo-B reconstruída a partir dos mapas de RF adquiridos do phantom de gelatina.

A esfera de ferrita fica evidente na região inferior da imagem assim como sua sombra
(provocada pela não transmissão da onda ultrassônica por seu interior). Observa-se também um
artefato semelhante a uma linha pontilhada, na profundidade de 30mm, devido à reverberação da
interface do phantom com o aparato de apoio.
Processando os mapas de RF foi possível observar uma onda sísmica, que se propagava
em direção ao transdutor com amplitude de 2μm pico-a-pico. Embora a amplitude máxima picoa-pico seja de apenas 2,0μm, foi possível observar a propagação da onda sísmica com amplitude
negativa gerada pelo movimento da esfera (Figura 4.15).

Outras aplicações da MMUs

-1
50

-15

-10

-5
0
5
Lateral (mm)

10

15

m

-0.8
45

35

30

25

20

15

10

0

5
-15

c)

40

15
10
-10

-5
0
5
Lateral (mm)

21.50 ms

23.00 ms

,

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

-1

Figura 4-1:
Gráfico do
deslocamento da onda
sísmica gerada a partir
do movimento de uma
esfera
de
metal e mapa
de deslocamento
nos
instantes de
tempo
(b)
20,0ms, (b)
21,5ms e (c)
23,0ms.

m

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1

0.8

69

0.8 25

0.6 30

0.4 35

0.2 40

45
0

-0.2 50

-0.4

-0.6

-0.8

-1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

20
1
0

15

10

5

0

Axial (mm)
10

15

m

Axial (mm)

-15

-10

20 ms

b)

-5
0
5
Lateral (mm)

,

Axial (mm)

A frequência da onda S observada foi de 82Hz. Os resultados da análise são mostrados na
Tabela 4.2. Durante a análise da onda sísmica observou-se a velocidade de grupo (csg) maior que
a velocidade a)
de fase medida no instante 23,0ms (csf). Estes resultados foram obtidos a partir da
posição axial 30,0mm, escolhendo uma trajetória de 4,5mm com ROI de área 3,5 x 1,0mm.
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Tabela 4.2: Parâmetros relacionados com as características mecânicas do meio estimados em uma trajetória de 4,50mm ao
longo do eixo axial.

csg (m.s-1)

csf (m.s-1)

αs (Neper.m-1)

2,17 ± 0,89

1,85 ± 0,13

121,10 ± 0,96

Utilizando o valor médio das estimativas de velocidade csg na equação 4.1 obtém-se μ = 3,7
± 0,8 kPa. Já com o valor obtido da velocidade de fase e o coeficiente de atenuação nas equações
4.2 e 4.3, obtemos μ1= 1,9 ± 0,7 kPa e μ2 = 2,2 ± 0,4 Pa.s. Os valores de velocidade e atenuação
apresentados possuem ordem de grandeza coerente com os valores obtidos em simulações [34]e
na aplicação por força de radiação acústica [36].
1.1.1.2.Phantom de parafina
Na Figura 4.14, mostra-se a imagem reconstruída em modo-B do phantom de parafina,
com inclusão de maior rigidez em relação à base.
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Figura 4-6: Reconstrução modo-B das linhas de RF de um phantom com inclusão de maior rigidez em relação à base (seta
vermelha) e uma esfera de metal (seta amarela).

A esfera de ferrita é indicada com uma seta amarela, e a inclusão de parafina mais rígida
com a seta vermelha.
Neste phantom buscou-se avaliar a possibilidade de serem obtidos valores de velocidade
de ondas sísmicas em um meio não homogêneo. A Figura 4.17mostra uma comparação entre o
modo-B(a)e o mapa de deslocamento (b) durante a propagação da onda de cisalhamento gerada
pela oscilação da esfera de ferrita, 35ms após a excitação magnética.
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Figura 4-7: (a) Omodo-B e (b) mapa de deslocamento 2D durante a propagação da onda S.

As ondas sísmicas foram avaliadas na região entre 10 e 50mm de profundidade (axial) da
linha central da imagem (posição lateral 0mm). A Figura 4.18 mostra a variação da amplitude,
nessa região da linha central do mapa de deslocamento, em um intervalo temporal de 30ms.

(3)

(2)

(1)

Figura 4.18: Variação da amplitude da onda sísmica (induzidapela ação de uma força magnética em @100Hz sobre uma
esfera de ferrita inserida no phantom)na região da inclusão de material mais rígido(10 e 50mm da linha central), em um
intervalo temporal de 30ms. As setas indicam a propagaçãode uma crista, ou pico, da onda S no tempo; e as linhas pontilhadas dividem as regiões interna (2) e externa (1 e 3) à inclusão de material mais rígido.
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Observando a Figura 4.18 nota-se que dentro da inclusão rígida(2) a onda sísmica se propaga com velocidade superior à encontrada na região (1 e 3), apenas comparando qualitativamente as inclinações representada pelas setas (propagação dos traços sísmicos no tempo).
Para uma análise quantitativa, as velocidades foram aferidas nas 3 regiões,tomando como
sentido a direção de propagação da onda.
Tabela 4.3: Parâmetros da onda sísmica da região 1, 2 e 3. Velocidade de grupo, velocidade de fase e atenuação obtidas em

trajetória de 5,00mm ao longo do eixo axial, com valores de R2 maiores que 90%.

Região

csg (m.s-1)

csf (m.s-1)

α (Neper.m-1)

1
2
3

3,92 ± 0,47
24,00 ± 8,0
1,95 ± 0,81

4,16 ± 0,10
23,99 ± 0,08
1,89 ± 0,10

91,52 ± 0,33
12,48 ± 0,33
90,46 ± 0,07

O espectro da onda sísmica que entra na região 3 manteve a frequência da região 2 (50
Hz), o que justifica o valor da velocidade para região 3 ser menor que o da região 1(70 Hz). Apesar da excitação magnética possuir uma frequência central, a força magnética gerada possui vários componentes de frequência devido ao transiente do amplificador. Assim, o fato da frequência
da onda S mudar conforme ela se afasta do epicentro, possivelmente deve-se a atenuação das
frequências mais altas, o que torna frequências mais baixas dominantes no espectro.
A velocidade de fase nas regiões 1, 2 e 3 foram calculadas após 25, 25,5 e 32ms, respectivamente. O modulo de cisalhamento

foi obtido utilizando a equação 4.1 e aplicando-se o mode-

lo de Voigt para as três regiões do phantomobtiveram-se os parâmetros viscoelásticos

e

sin-

tetizados na Tabela 4.4.
Conforme esperado e de acordo com o mapa Figura 4.18, as regiões 1 e 3 apresentaram os
parâmetros viscoelásticos equivalentes, menores que a da região da inclusão.
Tabela 4.4: Caracterização viscoelástica de phantom heterogêneo em termos do modulo elástico e viscoso.

Região

μ (kPa)

μ1 (kPa)

μ2 (Pa.s)

1

14,7 ± 3,5

1,2 ± 3,1

4,55 ± 1,52

2
3

489,6 ± 122,0
3,0 ±0,5

12,3 ± 3,0
1,3 ± 0,6

35,15 ± 2,05
3,31 ±0,61
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Os resultados de

e

se diferenciaram pelo fato da parafina ser um meio viscoso e elás-

tico, e não somente elástico como considera a equação 4.1 da qual se obtém .
4.3.4

Conclusão
Estes experimentos mostram que o uso da USMMp para caracterização mecânica utili-

zando dispersão da onda de cisalhamento foi possível. Os experimentos com variações de rigidez,
utilizando diferentes frequências de excitaçãodevem ser realizados para se obter gama de velocidades. Uma possível aplicação in vivo, o uso sementes ferromagnéticas para braquiterapia poderiam ser o epicentro das ondas de cisalhamento, e sendo assim possível diferenciar tecidos doentes durante o tratamento.
4.4
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Capítulo 5
5 Considerações finais
5.1

Conclusão
Os experimentos e estudos em phantoms foram de fundamental importância para que a

aplicação in vivo fosse viável. Através deles foi possível simular situações reais e avaliar possíveis limitações ou interferências. Uma dessas possíveis limitações seria a interferência do movimento peristáltico e do fluxo gástrico nas imagens obtidas na USMM; essa limitação foi sanada
com uma simples filtragem para eliminar frequências baixas (filtro passa baixa com frequência de
corte em 10 Hz), o que viabiliza procedimento in vivo ediminui a complexidade do processamento, favorecendo aplicações em tempo real. Além disso, no mesmo experimento foi desenvolvido
um método de reconstrução volumétrica das regiões realçadas pelas partículas magnéticas em
movimento, ou seja, usando a USMM como guia. A imagem volumétrica fornece detalhes anatômicos que além de serem importantes para alguns diagnósticos (volumetria) [1], [2],também
são complementares às informações fisiológicas detectadas pela biossusceptometria.
Nos estudos em phantoms com nanopartículas, apesar de possuírem uma susceptibilidade
menor do que as micropartículas de ferrita, foi possível detectá-las a uma distância de 5 cm do
sistema de excitação por ambos os sensores do transdutor híbrido. Os dados obtidos com as imagens ultrassônicas e susceptométricas foram complementares. A USMM forneceu informações
espaciais e delimitou a interface da estrutura marcada; já a partir das imagens susceptométrica
quantificaram-se as partículas, mas foram necessárias informações sobre a profundidade e a distribuição das partículas determinadas pelas imagens de ultrassom. Apesar do estudo sobre as nanopartículas mostrarem-se favoráveis em alguns estudos na literatura [3]–[5], as micropartículas
mostraram-se mais viáveis para serem usadas pela BAC e pela USMM em estudos gástricos. No
entanto, seu uso pode apresentar vantagens em outras aplicações com o transdutor magnetoacústico.
No estudo in vivo com ratos, mostrou-se o potencial de avaliação do esvaziamento do estômago, utilizando ambos os sensores do transdutor magnetoacústico. O decaimento do sinal do
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BAC, padrão ouro para esvaziamento do estômago em ratos [6], [7], foi consistente com o esperado, mesmo considerando que o metabolismo dos animais diminui devido ao anestésico. A similaridade do esvaziamento gástrico aferido por ambos sensores do transdutor magnetoacústico
(acústico e o magnético), mostrou que a variação da área destacada pelo modo Power Doppler
(devido a vibração causada pela ação do campo magnético sobre a partícula dentro do bolo alimentar -USMM) foi uma boa métrica para avaliar o esvaziamento relativo do estômago. Além
disso, a USMM aumentou a resolução axial doBAC e forneceu informações anatômicas adicionais com a imagem volumétrica, com a qual torna possível uma imagem 3D e, se mais aprimorada, possibilitará a avaliação de deformações nas paredes do estômago.
Avaliando futuros aprimoramentos e novas aplicações para o transdutor magnetoacústico
mostrou-se a viabilidade para avaliar o esvaziamento do estômago, in vivo, comparando dois tipos de alimentos (sólido e líquido), usando alta taxa de aquisição de dados de RF e uma excitação
magnética pulsada (USMMp). Os tempos de esvaziamento encontrados por esse método foram
coerentes (o tempo de esvaziamento do estômago para o alimento sólido foi maior do que para o
líquido). Usando alta taxa de aquisição das linhas de RF, minimizou-se de forma eficiente a interferência dos movimentos cardíacos e respiratórios, nos mapas de velocidade obtidos. O uso do
pulso na excitação magnética aumentou a força magnética gerada, e não promoveu o aquecimentodo sistema de excitação. O uso da excitação pulsada com uma plataforma de ultrassom rápida
na aquisição e versátil, como o Verasonics, permitirá novos estudos e diversificará as aplicações
para o transdutor magnetoacústico, agregando outras modalidades de imagens (elastografia por
deformação ou por ondas de cisalhamento) baseadas no deslocamento de estrutura por meio de
uma excitação magnética.
Implementando USMMp com o transdutor magnetoacústico foi possível produzir força
magnética capaz de provocar uma deformação no phantom suficiente para obter a imagem elastográfica. No entanto, esse sistema de excitação ainda precisará de ajustes para aplicações in vivo
para detectar lesões nas paredes do cólon, devido a uma maior profundida de alguns segmentos.
O uso das medições susceptométricas do BAC durante a aquisição, juntamente com o auxílio da
imagem de ultrassom modo-B, permite quantificar força magnética na região de interesse e assim
obter uma imagem elastográfica absoluta.
A possibilidade do uso da USMM para caracterização mecânica por dispersão da onda de
cisalhamento foi um grande ganho para a técnica, pois a análise da velocidade das ondas S forne-
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cem valores absolutos a respeito da elasticidade do meio. A determinação desses valores, de forma não invasiva, pode evitar a biópsia de tecidos em uma aplicação in vivo[6]–[8]. Uma possível
aplicação in vivo é a utilização da USMM que avaliaria a dispersão da onda de cisalhamento provocada por sementes ferromagnéticas para braquiterapia de próstata, e assim diferenciaria tecidos
doentes durante o tratamento.
Em suma, o transdutor magnetoacústico ou híbrido é uma potencial ferramenta para diagnóstico da motilidade gástrica in vivo, tanto aplicando a USMM quanto a USMMp. Suas técnicas
de processamento podem ser as convencionais (modos Doppler, Power Doppler e elastográficos)
ou as dedicadas para detectar deslocamentos, deformações ou propagação de ondas de sísmicas; e
suas aplicações não se limitam ao estômago e nem a diagnósticos in vivo. Como as técnicas usadas pelo transdutor são minimamente invasivas e não ionizantes, elas preservam mais as condições fisiológicas da região de investigação; associando isso ao fato de serem mais confortáveis ao
paciente, e de baixo custo. Portanto, o transdutor magnetoacústico possui grande potencial de
aplicação clínica.
5.2

Trabalhos futuros
O desenvolvimento e aprimoramento do transdutor magnetoacústico com a USMMp, para

detectar lesões nas paredes do cólon e do estômago, deverá ser completado. Além de imagens
elastográficas da parede do cólon, usando a USMM será possível localizar os pólipos realçando a
região que circunda estes, de modo inverso ao que fizemos para localizar o estômago. Essa aplicação tem grande demanda e potencial na clínica, pois os métodos usuais são desconfortáveis e
assustam os pacientes, que acabam não realizando exames preventivos que são fundamentais para
a cura de potenciais doenças.
A geração de ondas sísmicas e a detecção dessas, abrem uma gama grande de futuras aplicações para o transdutor magnetoacústico,as quais devem ser desenvolvidas. Nesse sentido,serão
geradas as ondas S e detectadas, de forma menos invasiva do que a usada pelas técnicas USMM e
USMMp. Neste caso não serão usados mais meios marcados com partícula magnéticas, mas meios condutores de corrente elétrica. A corrente elétrica sobre ação de um campo magnético perpendicular à sua direção, sofre ação da força de Lorentz, que produzirá uma onda S [9], [10]. Essa técnica é menos invasiva.
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Apêndice A
A. Plataforma de aquisição
A.1

Diagrama

O

s sistemas de excitação e aquisição da USMM consistem, de modo geral, de
uma bobina de indução magnética energizada por um sistema composto de
gerador de função e amplificador de potência. A bobina gera um campo mag-

nético que interage com as partículas magnéticas presentes no alvo, gerando uma força magnética. A perturbação mecânica induzida, devido a essa força magnética, é detectada pelo ultrassom
pulso-eco.
Com o objetivo de automatizar o sistema (Figura A.1), foi desenvolvido uma plataforma
de aquisição, através da plataforma de ultrassom Sonix RP, responsável pelo controle sincronizado de excitação magnética e detecção acústica.

Figura A.1: Diagrama esquemático do sistema controlado somente pelo Sonix RP.
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Interfaces de pesquisa em ultrassom
Programou-se esta plataforma utilizando um kit de desenvolvimento de software (SDK),

fornecido pelo fabricante do Sonix RP, com o qual foi possível controlar desde a formação do
feixe acústico (transmissão e recepção) até a aquisição de dados com alta frequência de amostragem, e alta taxa de aquisição das imagens ou frame rate, em modo RFou em diferentes etapas de
processamento do sinal adquirido pelo transdutor ultrassônico.
A arquitetura padrão do computador permitiu que fosse desenvolvida uma plataforma de
aquisição completa, que além de controlar o Sonix RP, pode fazer uso de protocolos de comunicação (i.e. USB, TCP/IP) para controlar ou transferir informações para quaisquer outros dispositivos eletrônicos para pós-processamento.
A.2.1 Sonix RP
O modo comercial do Sonix RP é um pacote de programas disponibilizado pelo fabricante, que permite modos operacionais de acesso à informação em baixo nível das imagens ultrassônicas adquiridas em um exame[1].
Esse pacote de programaspara pesquisa é restrito e não permite controle total dos parâmetros de baixo nível. Portanto foi utilizado o conjunto de bibliotecas dinâmicas do SDK 5.7.4 para
programar de maneira dedicadao feixe acústico sincronizado com excitação magnética, que propiciou sua utilização especifica para técnicas compatíveis com o sistema da Figura A.1.
O Texo™ é a biblioteca mais importante para este desenvolvimento,e permite o controle
de todas as funções de baixo nível. O Impero™ é a ferramenta que controla os botões de comando do Sonix RP. O Amplio™ é a ferramenta que auxilia no processamento da imagem ultrassônica. Em síntese as 3 bibliotecas permitem realizar todas as tarefas relacionadas ao desenvolvimento de uma aplicação dedicada ao ultrassom que executa na plataforma Sonix RP (Figura A.2).
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Figura A.2: Diagrama de utilização do SDK 5.7.4 Ultrasonix e cada uma das especificidades das bibliotecas Texo™, Impero™ e Amplio™.

Os programas usados para controlar o ultrassom e todos os equipamentos auxiliares, foram escritos em C/C++ e são utilizados como bibliotecas dinâmicas. Assim, são utilizadas em
conjunto para abranger todas as tarefas necessárias para uma aquisição utilizando o Sonix RP.
Os transdutores acoplados ao Sonix RP são compostos por um número fixo de elementos
piezelétricos, arranjados em forma de linhas, espaçados entre si (pitch). Os dois modelos utilizados foram o transdutor micro convexo EC9-5/10 e o transdutor linear L14-5/38 (Tabela A.1).
Tabela A.1: Especificações dos transdutores utilizados acoplados ao Sonix RP

Microconvexo

Linear

Modelo

EC9-5/10

L14-5/38

Elementos

128 Elementos

128 Elementos

Largura de Banda

5-9 MHz

5-14 MHz

Profundidade

30mm até 120mm

20mm até 90mm

Raio

10mm

10mm

Pitch

0,21mm

0,30mm

Abertura

148 graus

-
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Feixe acústico e resolução temporal
O Texo™ fornece ferramentas para controlar o feixe acústico dos transdutores utilizados,

que possuem 128 elementos. O número de elementos coincide com o número de canais de transmissão (TX) do Sonix RP. Por isso, é possível emitir um feixe acústico com 1 até 128 elementos
do transdutor. O tempo entre cada emissão acústica é denominado de frequência de repetição de
pulso (PRF). A recepção (RX) é feita por 32 canais, limitando o número elementos que recebem
sinal por emissão.
A Figura A.3 mostra como uma aquisição em modo pulso-eco das

linhas do mapa de

RF é realizada. O processo consiste em uma somatória ao redor de um elemento dito central para
todos os elementos usados na recepção[2], o que implica em uma emissão para formar uma linha
do mapa.

Figura A.3:Processo de formação de um frame composto por 128 linhas de RF de forma sequencial, neste caso ocorre uma
emissão para cada linha formada.
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Este processo para formação do mapa é repetido até que todas as linhas sejam adquiridas
formando, ao final, um frameou imagem. O inverso do período de formação do frame é denominado de frame rate. A alta resolução temporal é importante para o USMM, pois o movimento
possui frequências da ordem de centenas de hertz. Uma maneira de aumentar o frame rateé a técnica de divisão em subsetores de alta resolução temporal.
A técnica consiste em aumentar a resolução temporal do feixe criando k subsetores com
um número reduzido de linhas de RF (

). O número de subsetores necessários para obter

o campo de visão total do transdutor é dado pela relação
Para o pulso-eco uma aproximação do valor do

,[3].
de cada subsetor criado é estimada

pela relação cinemática da propagação da onda ultrassônica e número de linhas de RF adquiridas
por subsetor, equação A.5.2. Os

passos necessários para aquisição de um subsetor é semelhante

ao processo da Figura A.3, deslocando-se

elementos à direita até que todos os subsetores k se-

jam adquiridos.

A.5.1

A.5.2

sendo a profundidade da aquisição e cag a velocidade do som na água.
A Figura A.4 mostra os valores FPS obtidos para diferentes profundidades utilizando o
Sonix RP acoplado ao transdutor L14-5/38.
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Figura A.4: Avaliação do valor do FPS para diferentes profundidades utilizando o feixe acústico sequencial em relação ao
número de elementos ativados.

Observa-se que para profundidades de até 90mm é permitido utilizar 4 linhas de RF, ou
seja, 4 elementos por subsetor para obter pelo menos 2 kHz que, segundo o critério de Nyquist, é
suficiente para capturar movimentos de até 1 kHz. Para 32 elementos, observa-se que o FPS decresce devido o número de canais da Sonix RP para recepção ser 32. De maneira geral foi utilizado
A.4

para transdutores de 128 elementos.
Modos de excitação magnética
Para gerar a força magnética, utiliza-se basicamente uma bobina energizada por uma fonte

de corrente composta de um gerador de função conectado a um amplificador de potência
Foram avaliadas duas possibilidades de excitação magnéticado meio: uma contínua e uma
pulsada. Nesse caso, pela própria interface do protocolo daUSMM,o gerador de função pode ser
configurado com uma função de onda em formade pulso ou sinal contínuo na forma senoidal e
com amplitude, frequência e número de ciclos definidos por um protocolo experimental. No modo contínuo, a bobina fica energizada emitindo ciclos continuamente durante a aquisição acústica, que podem ocorrer de forma assíncrona.
A excitação magnética pulsada é feita usando um número de ciclos finitos e de forma síncrona a medição ultrassônica pulso-eco. Desta forma, observa-se o momento inicial e final da
ação da força magnética.
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Ambos os modos contínuo (assíncrono) e pulsado (síncrono) foram utilizados com o método da divisão por subsetores. A excitação magnética ocorre no começo da aquisição de cada
subsetor.
A.4.1 Comunicação IVI-COM
A configuração dos modos de excitação magnética utilizou um protocolo de comunicação,
entre o gerador de função e o computador, denominado de IVI-COM. Algumas vantagens do IVICOM são o alto desempenho e a flexibilidade no desenvolvimento. Assim o protocolo IVI-COM
permite que um instrumento eletrônico seja generalizado virtualmente por meio de bibliotecas
dinâmicas padronizadas de controle e automação escritas em C/C++. Alguns equipamentos eletrônicos compatíveis com esse protocolo são os geradores de funções e os amplificadores.
A.5

Plataforma de aquisição
As tarefas realizadas pelo sistema de USMMsão controladas e configuradaspor um progra-

ma escrito em linguagem C/C++ e Qt com o ambiente integrado de desenvolvimento Visual Studio Express 2010, Microsoft®. Esse programa possui alto desempenho computacional e é executado diretamente no Sonix RP.
A estrutura básica do software foi modelada dividindo as tarefas do Sonix RP e as tarefas
do sistema eletrônico de excitação magnética. As classes escritas foram então criadas em um programa que possui uma GUI para receber o conjunto de parâmetros. Este software permitiu rápida
configuração dos sistemas da USMM para definir protocolos de aquisição, propiciando mapas de
RF com alta resolução temporal e espacial.
A.6

Interface gráfica de aquisição
A interface gráfica do usuário (Figura A.5) permite que o mesmo configure todos os pa-

râmetros de uma aquisição da técnica USMM que utiliza o sistema semelhante ao da Figura A.1.
A.6.1 Procedimento de uso para aquisição USMM
Nesta seção, está descrito de forma sucinta o procedimento de uma aquisição utilizando a
plataforma de aquisição da USMM. Esta é realizada seguindo 4 procedimentos:
1.

Conectar o Sonix RP (clicando no balão 1).

2.

Configurar os controles com os parâmetros da imagem (clicando no balão 2).
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3.

Configurar os subsetores de alta resolução temporal e depois o modo de excitação magnética (clicando no balão 3).

4.

Executar todas as tarefas previamente configuradas e salvar os mapas de RF da
aquisição no disco (clicando no balão 4).

Os passos 1, 2, 3 e 4 são indicados pelos círculos vermelhos da Figura A.5.Para cada passo uma nova janela de diálogo emerge, requisitando ao usuário uma configuração de parâmetros.

3

1

4

2

Figura A.5: Interface gráfica de aquisição da USMM.

A interface gráfica de aquisição daUSMM possibilita visualização em Modo-B, e sugere,
a partir da configuração do frame rate e da profundidade, a configuração do subsetor que pode
ser utilizado na aquisição dos mapas de RF. Essa interface possibilita várias modificações nas
configurações dos parâmetros acústicos e magnéticos rapidamente.

92

A.7

Referências

[1] T. Wilson, J. Zagzebski, T. Varghese, Q. Chen, and M. Rao, “The Ultrasonix 500RP: a
commercial ultrasound research interface,” IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control, vol. 53, no. 10, pp. 1772–1782, Oct. 2006.
[2] J. Kortbek, J. A. Jensen, and K. L. Gammelmark, “Synthetic Aperture Sequential Beamforming,” in IEEE Ultrasonics Symposium, 2008. IUS 2008, 2008, pp. 966–969.
[3] R. Zahiri Azar, A. Baghani, S. E. Salcudean, and R. Rohling, “2-D high-frame-rate dynamic
elastography using delay compensated and angularly compounded motion vectors: preliminary results,” IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control, vol. 57, no. 11, pp. 2421–
2436, Nov. 2010.

Apêndice B
B. Mapas de deslocamento
B.1

Estimativa de atraso temporal
A maneira utilizada para obter o atraso temporal proposta por Zahiri-Azar e Salcudean [1]

foi baseada no teorema da correlação cruzada. Na forma complexa este teorema diz que para dois
sinais
(

e

amostrados no tempo com frequência de amostragem (

), a correlação cruzada

) terá a mesma frequência de amostragem, quando calculada a transformada inversa de Fou-

rier (

) do produto das transformadas de Fourier ( ) de
A correlação cruzada normalizada (

para que o valor máximo de

e

(“*”, complexo conjugado).

) consiste em dividir

pela energia de cada sinal

seja igual ao valor unitário. Considerando que os sinais

e

sejam janelados por uma janela (w) de tamanho fixo. A correlação cruzada normalizada das janelas dos sinais

e

é representada pela seguinte expressão:

B.1

em que

e

são a transformada inversa e direta de Fourier, respectivamente.

O atraso temporal entre os dois sinais corresponde à diferença entre a posição do valor
máximo (

de

da autocorrelação

e a posição do valor máximo de referencia (

, que usualmente é obtido

(valor de referência).

O Sonix RP tem uma taxa máxima de amostragem fs = 40MHz e considerando a velocidade do ultrassom na água cag = 1540m.s-1 o menor deslocamento ao longo do eixo axial que poderia ser detectado é de 19,25μm. Porém, Viola e Walker [2]explicaram a importância de corrigir
a posição do pico de máxima correlação por meio de interpolação, pois dessa forma foi possível
observar deslocamentos de até 0,1μm.Avaliaram também que a interpolação polinomial de ordem
2 é mais eficiente computacionalmente, pois pode ser deduzida a partir de polinômios de Lagrange.
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Assim a partir da posição de pico máximo

são escolhidas as posições anterior e poste-

rior. Com estes três pontos obtêm-se a estimativa do desvio da posição do pico ( :

B.2

O algoritmo implementado para obtenção dos mapas de deslocamento foi baseado no algoritmo de correlação cruzada, com ajuste de pico de máxima correlação por interpolação polinomial de ordem 2.
B.2

Algoritmo de processamento
O processamento consistiu em correlacionar sucessivamente os mapas de RF. O tipo de

mapas obtidos por meio deste processo é diferenciado pela forma como foram correlacionados.
Somente duas formas, ilustradas na Figura B.1a e Figura B.1b, foram implementadas.
(a)

(b)

FiguraB.1: (a) Todos os frames subsequentes são correlacionados com o primeiro para obtenção do mapa de deslocamento
e (b) os frames são correlacionados em pares de maneira subsequente para obtenção do mapa de velocidade.

Na Figura B.1a utiliza-se um mapa de RF de referência fixo, ou seja, utilizando o frame
todos os mapas subsequentes são correlacionados com
to ( ) em metros.

para obtenção do movimen-

Apêndice B
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B.3

Outro métodoé comparar os mapas de RF dois a dois conforme ilustrado na Figura B.1b,
ondede forma que a cada correlação muda-se a referência para o frame de maior índice, por exemplo, ao tomar-se o

e

a próxima correlação seria

e

, assim

sucessivamente.Desta forma,obtêm-se uma taxa de deslocamento ao longo do tempo, ou seja, a
velocidade (v) em metros por segundo. Para isso multiplica-se essa taxa pela distância temporal
entre cada frame, oFPS:

B.4

Ambos os processos ilustrados na Figura B.1a e Figura B.1b são obtidos processando as
linhas axiais do mapa de RF
As linhas são segmentadas com janelas retangulares (

), que durante o proces-

so são sobrepostas em 50%. Desta forma obteve-se, utilizando as equações B.3 e B.2, a linha central do mapa de deslocamento com

(Figura B.2).

Figura B.2: Processo de formação do mapa de deslocamento a partir de um mapa de RF. Escolhendo o elemento central (n
= 64), correlacionamos dois frames sucessivos (t = 1 e t = 2) com janelas de tamanho fixo (w = 100) e 50% de sobreposição
para obter o desvio ( ).

Neste processamento utilizamos sempre janelas (w) unidimensionais de tamanho fixo para
correlação, as quais foram sobrepostas no intuito de aumentar a frequência de amostragem axial
do mapa de deslocamento. Este processo é repetido para todas as linhas de RF do mapa (e.g. 128)
para se obter todo o campo de visão do transdutor utilizado. Os mapas de deslocamento ainda são
filtrados utilizando mediana para remoção de valores pontuais divergentes (spikes) e os tamanhos
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dos kernels11 deste filtro são escolhidos proporcionalmente aos valores de

e

do mapa de

deslocamento[1].
Quando é possível observar ondas sísmicas extrai-se estimativas dos parâmetros que as
caracterizam: velocidade de grupo, velocidade de fase e atenuação. Estes parâmetros são obtidos
através da análise dos mapas de deslocamento.
B.3
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Apêndice C
C. Verasonics
C.1

Visão geral
O Verasonics é um sistema de aquisição altamente programável e uma plataforma de pro-

cessamento de dados projetado para facilitar o desenvolvimento de novos métodos de imagem de
ultrassom. Além de fornecer os dados de RF digitalizadas aousuário, o beamforming(formação de
feixe)de emissão e recepção e o pós-processamento são programáveis pelo utilizador através de
uma interface em Matlab®[1].
O sistema é programado por meio da geração de um conjunto de objetos que, quando empacotado em conjunto, formam um objeto de Sequências. O método típico para a especificação
de todos os objetos na coleção é escrever um script Matlab® que gera as várias estruturas especificando os objetos, juntamente com os atributos desejados. Quando esse script é executado, ele
cria um arquivo binário de dados contendo todas as estruturas do objeto e salva as informações
no formato do arquivo “. mat”(Matlab®).Este arquivo “.mat” pode então ser carregado no sistema por outroprograma de carregador (atualmente denominada VSX - Verasonics Script eXecution). O programa carregador realiza algumas verificações sobre as estruturas lidas do arquivo
.mat, acrescenta alguns atributos necessários para programar o hardware, abre uma interface gráfica euma janela de exibição (se especificada). A sequência de eventos é então carregada no sequenciador de hardware e começa a execução.
Durante a execução da sequência, quase todas as funções de processamento e exibição são
manejadas por uma função Matlab® externa (arquivo “.mex”) chamada “runAcq” e escrita na
linguagem de programação C. Esta função é chamada repetidamente pelo VSX em um loop contínuo. No final de uma sequência de eventos (que normalmente consiste de um salto de volta para
o início da sequência), “runAcq” devolve o controle para o ambiente Matlab®; dessa forma
quaisquer eventos que tenham sido compilados ou programados no Matlab®sãoalteráveis.
Enquanto uma sequência de eventos está em execução, as mudanças podem ser feitas para
aquisição e processamento através da utilização de controles GUI que interagem com o VSX e
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com runAcq. Somente comandos básicos são automaticamente adicionados à janela GUI, como
controle de ganho, ganho de processamento, zoom,“freeze”, entre outros. O usuário pode adicionar controles GUI adicionais que podem ser especificados no script de sequência de evento, juntamente com as funções de retorno de chamada que executam quando o controle GUI é alterado.
Váriosscripts de exemplo ajudam a ilustrar como implementar novas funções de controle.
Durante a execução da sequência dos eventos, também é possível chamar uma função criada no Matlab®. O usuário pode acessar os dados adquiridos,executando alguma função, e retornar os dados pré-processados para o software de processamento. Isto proporciona uma maneira
fácil de alterar o pré-processamento do sistema, ou extrair informações para processamento offline.
Os buffers utilizados pelo sistema para armazenar a aquisição de dados (RF, modo-B e
IQ),são esvaziados e seu conteúdo é disponibilizado no ambiente Matlab® para inspeção ou análise posterior.
C.2
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