
MARCGS C-BANAS ECTEVES 

Orientador: Ney Vemon \/u_w-aq 

4 t é c ~ j c a  de imagens por Ressonância Magnéticr. Nuclear para o 

e n s i ~ o  de Física na escola. 



4 minha fanii!ial pelo exemplo a segiiir. 



A.gadeço a Ney Vernon V ~ g r n m  por todos os ensinazentos. 



--Nunca é demais insistir que não se trata de incorporar elementos de ciência 

contemporânea simplesmente por conta de sua importância instrumental utilitária 

Trata-se, isso sim. de se prover os alunos de condições para desenvolver uma visão de 

mundo ahializada, o que inclui uma compreensão mínima das técnicas e prin~ípios 

científicos em que se baseiam" PCN 
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1. Motivação. 

O ensino de fisica em nossc país apresenta grandes problemas. Uma ilustração 

deste fato é o resultado obtido no vestibular da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

de 2.002, onde mais de dez mil candidatos obtiveram grau zero. Este resuítado nos 

aponta falhas tanto na política educacional como no processo de ensino.0~ professores 

precisam buscar soluções para este problema. 

Uma das falhas relaciona-se a postura didática assumida pelos profissionais. 

Estes, em geral, utilizam um método arcaico de fixação das fórmulas. quando as 

mesmas poderiam ser compreendidas logicamente com a prática de experiências. É 

fimdamentai que o aiuno se conscientize da importância dos ensinamentos no momento 

em que são ministrados, para que nãe OS vdorize apenas tardiamente, com o 

amadurecimento profissional. Estes objetivos tomam-se possíveis quando ingressamos 1 
I 

no mundo vivencial do aluno. discutindo os conceitos físicos nele existentes. Para não 

parecer apenas um crítico do a h d  quadro educacional apresentarei uma breve proposta 

de caminhos que podem ser seguidos. 

O ensino deve começar com uma discussão do que é a ciência Deve-se logo de 

início discutir o que são modelos e a sua importância. É um equívoco ensinar alguma 

fórmula sem antes apresentar o modelo utilizado para a sua criação. Entender modelos é 

fundamental para a compreensão da e\lolução da ciência e o seu poder de previsão dos 

fenômenos. 

O ensino deve ser redizzdo a partir de situações ri~enciais'~' do aluno. Deste 

modo devemos ensinar a mecânica utilizmdo a queda ou o lanr,amento de corpos ou 

'analisando o movimento de satélites e planetas. Já na ótica podemos discutir e mostrar 

as imagens formadas em um espelho. mostrar que eles são importantíssimos para a 

observação de astros distantes. pois compõem os grandes telescópios. Devemos discutir 

as fibras bticas- os eclipses lunares e solares. os problemas para geração e o custo da 

energia elétrica. as armas nucleares e outros. 

A ciência produzida e as novas tecnoloçias precisam ser compreendidas. Para tal 

devemos introduzir alguns conceitos de mecânica quântica. Com esta ferramenta em 

mãos o duno poderá entender o mundo microscópico, como toda tecnologia que 

provém de sua manipillação. desde o funcionamento de novos processadores até as 



301-as técnicas medicas como: raio-X. radioterapia e P.essonância i\/ragnetica Nuclear. 

Saber diferenciar estas técnicas quanto ao seu risco e benefício é essencia!. 

LJma nova abordagem. por 01-ltro lado. deve ter 9 intuito de recuperar o sentido 

filosófico da --fi!osofia ~atural". Ensinar =ma ciência c a p z  de trmcendzr os nossos 

limites espaciais e temporais. encontrando um sentido niator para a existência nesta 

sociedaáe cupitdizuda e materia!istu. Precisamos rrIOshZ o vdor do conhecimento e 

motivar os jovens a ingressar na aventura de sua construção. 

No intuito de ztingir estas modificações no ensino é necessário o surgmento de 

propostas, como a que será apresentada que viabilize o ensino utilizando-se de 

ferramentas que estejam ao alcance dos alunos, ou seja propostas que sem deturpar os 1 
I 

conceitos físicos. tomem o seu ensino simples. 



2. Os concelt9s físicos presentes aros exames médicos. 

Os exames mOdicos são rntine~rzmente i~tilizados para obter maiores 

!nforma~Ses sobre O q112dro clín~co do paciente. Multes destes exames apresentam uma 

alta iecnologa enve!: ida msturando conceitos de Bsiccr q~ ímica  e biologia. _Apesar de 

sua aparente comp!es~dade. e s t s  tecnicur podem e d e ~ e m  ser compreendidas. 

Apresentaremos irma breve descnçãn do fimcinnmentn de três e ~ m a  muito 

difundidos na pritica méd!ca os raios-X, 2 tomografia computador~zada e a ressonância 

magnética nuclear 

Raios X - Num fim de tarde de 1845, o Bsico demão Wihelnl Conrad Roentgen 

continiiava suas pesquisas em sei] laboratório jitnto a um ajildante Enq~~anto Roentgen 

pesquisava a cinducão e!etnca eni um tubo e~~racuado. o estudante notou Lim estranho 

acontecimento Nas pri>_ini~d?des do tzho, lima te!a receberia com material ilu~rescents 

apresentava uma !nesperac!íi !umriosidade. O _físico então girou o tubo de várias 

maneiras e contmiiou ohsertando o ponto Iiimnoso Colocou a sua !ilXg entre o tiido e a 

telz e para a sua surpresa e do q11dmte. fgi possí\ e1 ver na tela a inlageni de seus ossos. 

Estes misteriosos raios foram chamados então de raios X Esta descoberta foi notificada 

por um jornal da época da seginte maneira. 

"O físico da Universidade de Wurzburg, Wilhelm Konrad Roentgen, descobriu 

u m  novo tipo de raio, que penetra todos os materiais, com exreção de ossos, 

metais e materiais similares. E!e também afeta urna placa fotográfica. Não tendo 

ainda certeza sehre a n a t ~ r e z ~  desses r3ies, e!e os denomjnou raios X." 

Jornal Frankfurter Zeitung 

Não se tem ccfiezz du erucidade da F~stózu acima Porém nos ser re  como 

ilustraçiio para entender a priducão dos raos X 

,4 produçgo dos r2ios X dej e-se a uma importmte propriedade das partículas 

carregadas Estar quando a-eleradas ou desaceleradas emitem radiação eletromagr~ética 

Esta radiac?~ emergente tem rma qliantidzde de enerE!a - proporc~ona! - A aceler~qão OU 

desacelerr~5o s~lbmetida M&n~ptl!andv as acelerwbes recebidas pela pagícu!a 6 

possil e! provocar 2 emisriio de ondas mas. ou menos, energéticas Se desqarmos emtir 



os raios X. teremos então que construir tim tubo que acelere elétrons de forma 

controlada. 

Funcionamento do exame radiolópico com raios X 

Uma válvula alimentada por centenas de milhares de volts (Figura 1 ) prodw. um 

feixe de elétrons que. ao serem bruscamente desacelerados num anodo, provocam a 

emissão de raios X. Esses raios X são dirigidos de forma a incidirem no organismo que 

se deseja radiografar. Por trás do organismo coloca-se uma chapa fotográf~ca que será 

impressionada pelos raios X que atravessarem o organismo. 

Fig i - Como funciona a radiografia 

O corpo humano é constituído por 

tecidos e órgãos que apresentam 

diferentes densidades e volumes. Tecidos 

diferentes apresentam uma transparência 

distinta a radiação. Utilizando um termo 

mais técnico, podemos afirmar que cada 

tecido consegue atenuar n radiaçk de 

uma forma peculiar. Observe as 

diierenies aienuaqóes, na região inarcada 

de ~emelho.  na fiLwra ao lado. 

n w roo tw 
EMERGIA DE RAIOS X 4K.Y) 



AS imayens na chapa são formadas pela radiação que. 2pos passar pelo 

organismo. protoca um ponto Iiimnoso em siia superficie Este p o ~ ~ t o  pode ser mas  

claro ou mals escuro O ponto será mais claro quando a radiação pzsar per tecidos que 

provocaram mcuor atenilaçiio, ou seja maor absorçáo da o n d ~ .  Este é o caso do osso. 

que por ter um coeficiente de 2lenuação dos mais E~!OS. sempre se toma mas  claro e 

bem visivel na radiografia 0 ponto ser& mais escuro. de modo análogo, quando a 

radiação que passar pelos tec~dos sofrer menor atenuação. ou seja. menor absorção da 

onda 

Abaixo. a título de demonstração. está uma imagem obtida por radiografia com 

raios-X Obser\e como ns ossos aparecem claros enquanto os tecidos são praticamente 

transpare~tes às ondas 

Figura 3 - Imagem obtida por radiografia d e  raicç-X. 

Qiimdo desejamoi estiidar tecidos e nritras estri.ltiir?s que são transparentes ao 

método con\.encional. precisamos utilizar um método de contraste. Neste método ideta- 

se uma substiqcia que rpresente um dto  coeficiente de atenuqáo. como iode e chumbo 

(FiLgura 2). nrs es!ruturas a serem analisadas. Estas substhcias atenuam 2 intensidade da 

radiação, provocando com qiie o filme fique claro sob sua região. Nas demais regiões 

estargo tecidos cQm uma atenuação ~AXI. c~mpíir8dos 29 iodo o?! chumbo. -4 onda ao 

ultraprssa-!cs. pro:~ccrsa~ pontes esclres no filme. c. deste modo. 2 iirica imagem 

formada nitida seri dcs órgãos previamente se!ecionados. 



0 s  ralos-kl são ondas que carregm multa energia. Esta ao ara1 essar o corpo 

humano. pode provocar senos dmos. O paciente tendo uma doença como o câncer. por 

exemplo. poderá ter seu estado agravado. (3 seu uso deve ser restnto aos casos 

essenciais. quando nutro tipo de rad!ologia. menos noclva. não for eficiente 

Na fizura abaixo apresentamos uma estatística feita com pacientes que foram 

submetidos ao exa-e de raios X do tbrax. Neste grSfíco podemos obsenrar qquantas 

pessoas. em um grupo de mil pessoas. apresentaram câncer quando submetidcs a uma 

mesma qi~antidade de exames Então.pwa as rnil pessoas que foram submetidas a cem 

exames. por \,alta de oito pessoas apresentaram câncer. enquarrto para um grupo que for 

submetido a 250 exames. o número se eleva para aproximadamente quinze. 

Obsersamos. então. que a probabilidade de incidência de câncer aumenta com a 

quantidade de mames que n naciente fora submetido. 

Fqura 4 - Grificc da ir?cidZncla re!atl\ a de chcer  e 3  ?esse% 

submetidas h radiogrdia de tórax'2' 

Toinografia computadoiizada - A t ~ m o g r ~ a  rornputadorizada funcio~a litilizando 

um emissor de raios ?; (que emite cndas cem \.ários %.gulas no plano da amostra). um 

detector sensij.e! a estes raios e um computador com programas especificas. 

A tomografia como pode ser observado na figura abaixo. apresenta um 

funcionamento simi!ar aos ruos X. A diferença bkica 6 que ao in1.e~ de utilizarmos um 

feixe de raios ?C . cerãc ~tilizados :.árics feises. sendo que c a d ~  um ern urna direção 

especifica. L como sz o zmissor düs ondas fosse girmdo em peGzm.os & ~ ç ~ ! o s  ao longo 



do plano da aniostrr e o cornpctador. recebendo estas infcrmaç8es através do detector, 

formasse uma imagem. 

F/1 M = Movimentos 
- J-2 Emissar 

mlwne central da amostra io circulo 
pintado) Para ta4 a tomograiia conyiu- 
tactorizada util~zara de arias  onaãs 
que :;era0 etiiit~das de diterentes dri- 

Determinadas m.omaliac são imperceptíveis em imagens bidimensionais- pois 

estas ficam encobertas por órgãos que são, praticamente, opacos para as ondas, ou seja, 

detém alto coeficiente de atenração. -4 tomogrdia uti!izando imagerw tridixe~sionais, 

foi uma das soluções para este problema. 

Ressonância rnagsética nuc!ear (RMN) - O corpo hurnmo é comporto bas~camente 

de Agiia. sais mnerais. hdratos de carbono e proteinas Fsias rnoléciilas apresentam 

lima g a d e  concentraçZo de At-,omos de h:drogêruo Fntgo , para r RMN. o corpo 

humano é uma .qande comp~sição de hidrogênio. 

A questão e qi?e os Atomos de hidrogênio interazem magneticamente entre si. 

Um átomo que estiver em k~m elemento de volume de lim brgão sente iima mteração 

provocada pelos Atomos de rua redondeza. A KMN, exatmdo cada átomo 

seleti: ziente. co11segce co!etx inform@es de sua redondeza. Estas !!nfc.mqões são 

le\ladas a computwdores que. com prog-ama apropriados. as transforma em imagens. 

A tknica de formação de imagens por RMN é discutida ao longo deste trabalho. 



Ob jetivo. 

Esta m o n ~ g r ~ a  tem o intuito de possibilitar alunos do ensino médio entender 

qualitativamente a geração das imagens fornecidas, pela tomografia por ressonância 

magnética nuclear. 



4. Hist61-ico. 

Estão aqui apresentadas cronologicamente as descobertas que contribiiíram para 

a construção da técnica de imagens por Ressonância Magnética Nuclear. 

1873 - Manvell - Equações para campos e!étncos e magnéticos 

1887 - Hertz - Radiofrequência 

1924 - Pauli - Magnetismo Niiclear 

1946 - Felix Bloch (Stanford) e Edward Purcell (Havard) descreveram 

em trabalhos independentes a ressonância magnética nuclear em sólidos. 

1952 - Felix Bloch e Edward Purcell dividem o prêmio Nobel em física. 

197 1 - Raymond Darnadian demonstra que as constantes de relaxação da 

água são diferentes em tumores malignos de ratos comparados a tecidos normais. 

1973 - Paul Lauterbur publicou a primeira imagem por RMN de um 

objeto hetero, =eneo. " 

1977 - Raymond Damadian e colaboradores mostram a primeira imagem 

humana obtida por RMN. 

1980 - Primeiras imagens com qualidade do cérebro são produzidas poi 

um gupo da universidade de Nottigham. 

198 1 - Primeiras publicações de estudos utilizando Rn/lTú em pacientes. 



!983 - Pesqu:szdores da U~~versldade de São Paclo (USP-SI) 

desenvolvem o prinieiro protótipo capaz de obter imagens de pequenos objetos. Estas 

seriam as primeiras imagens do hemisfério sul 

O 1989 - Aquisição do prímeiro aparelho de RMN no Rio Grande do Sul 

pelo Hospital Moinhos de Vento. 

e 1992 - Construção pelo instituto de fisica de São Carlos (IFSC-USP) do 

primeiro aparelho clínico de Ressonância Magnetica Niiclear. A tecnologia utilizada foi 

inteiramente nacional. 

Figura 6 - Primeiro equipamento de F ~ ~ - ~ ~ , ?  7 - Aparelho de RW 
Ressonkcia Magktt?ca Niiclrar construído pxa humunos oorrní) vonslmido na ~ s p  
para hummoç Na figuro. estilo D a m ~ d i ~ ~ i n .  de sgo ~~l~~ e rngaclG fia smE de 
Minkl~ofle Gddsrr,!rh. São Cariüs) 



Desenvolvimento: Esta monoçrafia está estruturada na forma de tópicos para 

simplificar a sua leitura, introduzindo, de forma gradativa, os conceitos necesshrios a 

compreensão da formação de imagens por ressonância magnética nuclear. 

Os dois primeiros tépicos ser% uma forma didática de se ensinar os conceitos 

de campo magnético e ressonância. O terceiro será um estudo quditativo entre as 

analogias do magnetismo observado com bússolas e imãs e o magnetismo nuclear. O 

quarto utilizará os conceitos apreendidos, objetivando entender a absorção de energia, 

por ressonância, de átomos em uma amostra. O tópico seguinte. invocando os 

conhecimento adquiridos pelos tópicos anteriores, explicará a formação de imagens por 

RMN 

5 - Apresentacão do c a m ~ o  mamético: Utilizaremos como dinâmica bússolas e 

imãs. Queremos que o aluno entenda este conceito de campo, bastante abstrato. 

Desejamos que o aluno entenda este campo apenas como um mediador. 

O professor deve colocar uma bússola para que o aluno trabalhe Este deve ser 

estimulado a fazer determinadas observações, como a que diferentes ~ ~ s s o l a s .  colocadas 

em mesas diferentes. apresentam mesma orientação. Pela observação o aluno deve 

concluir que existe algo responsável por estas orientações. O estudante deve receber 

i&. e ser estimulado a aproximá-los de suas respectivas bússolas. Estes provocarão 

uma deflexão da agulha da bússola e sua posterior estabilização em uma outra 

orientação. Neste momento deve ser enfatizado que o imã deve ter criado "algo" que 

provocou uma interação com a bússola. O aluno deve ser estimulado a colocar as 

bússolas a distâncias diferentes dos imãs. para que observe a diferença nas intensidades 

das deflexões. Com este experimento conseguimos que o aluno entenda o conceito de 

campo como um mediador, que provoca uma ação a distância, e mais. como algo que 

decai proporcionalmente com a distância. 

No experimento realizado a bíissola orientou-se com um campo, seja ele gerado 

pela Terra ou por um imã Esta orientação é devido ao fato da agulha alinhar-se com o 

campo magnktico resultante no local em que se encontra Ela se alinha na busca do 

estado de menor energa. Como a Terra tem um campo magnético. a agulha da bússola 

isolada de outras interações, está alinhada com este campo. Quando aprosimamos um 

imã obser~ramos que a agulha sofre uma deflexão. dinhando-se com o campo resultante, 

que e a Soma uetorial do campo magnético da Terra e do imã. O professor. nesta etapa 



deve mostrar também que a bússola apresenta uma variedade de orientações possíveis 

(figura 8). e que, não fosse o atrito do seu ponto de apoio. ela ficaria oscilando ao redor 

da direção do campo aplicado, fato que será importante mais a frente. Esta precessão em 

volta do campo magnético externo é iima propriedade importante para o estudo das 

propriedades magnéticas dos átomos e moléculas. 

F ig~ra  8 - A bússola pode apresentar uma variedade de orientações. 

6 - Apresentqão do fenômeno de ressonânck: Utilizaremos como dinâmica 

algumas analogias com o cotidiano do aluno e um sistema de pêndulos acoplados2. 

Queremos mostrar que a ressonância é uma das formas de transferència de energia com 

características de máximo rendimento. Mostraremos que para ocorrer a ressonância 

precisamos que dois sistemas físicos estejam acoplados e tenham emtamente a mesma 

frequência natural. As analogias permitem ao aluno visualizar situações em seu 

cotidiano onde este fenomeno já ocorre; o experimento é a oportunidade de observar a 

transferência de energia entre dois ou mais pêndulos e testar as condições de 

ressonhcia 

-4 analogia será redizada pelo movimento ondulatório de uma criança em um 

balanço e pelo movimento de uma corda de violão. 1Jtilizaremos o conhecimento destas 

analogias. que siio de fácil aceitação. por estarem inseridas no mundo clássico, para 

entender as propriedades análogas que ocorrem no mundo microscópico. Antes de 

colocarmos situacões onde os átomos estão fora de sua situação de equilíbrio, 

precisamos visualizar o que significa estas situações de equilíbrio. As analopias abaixo 

permitem. ao aluno. compreender. de forma simples. estas situações. 



9 estado de equilíbrio e estabelecido quando: 

I ,4 criança no balanço está suspensa verticdmente e imóvel. 

Uma corda de 1;iolão estk imóvel. sem vibrar. 

Os núcleosQe hidrogênio estão alinhados com um campo magnético. 

Podemos perturbar o equilíbrio e aumentar o nível de energia dos objetos se: 

Empurrarmos a criança no balanço. 

Dedilhamos a corda do violão. 

Submetermos os núcleos de hidrogênio a um se_gundo campo magnético que 

esteja alinhado de modo diferente do primeiro. 

A l p s  objetos se movem naturalmente em circulos regulares com uma frequência 

conhecida Se os impulsos aplicados para aumentar seu nível de energia e retirá-los de 

um estado de equi!íbrio combinarem com essa frequência, vários pequenos impulsos 

podem ser adicionados, causando uma grande alteração no nível de energia. 

Empurramos a criança um pouco mais cada vez que ela alcançar o ponto mais 

alto do arco. O balmço é um pêndulo. seu comprimento determina o período da 

oscilação. 

Podemos fazer com que Lima corda de violão vibre sem tocá-la, produzindo a 

mesma nota em outra corda ou mesmo em outro instrumento. As ondas sonoras 

formadas no ar fazem com que a corda imóvel comece a vibrar. pois estão em 

harmonia com a frequência natural da corda. O comprimento. a massa e a tensão 

da corda determinam a frequência da vibração. 

' Maiores ~idornnqks s6b~z 6 e&-pcr~iliznto eãtfi6 li0 ap&dice 1 
O atomo de hidrogm;~. em zmn :7;sào sen;~-c!~ss;ca, e composto por Um nuclea e uma eletrosfera. O 

nucieo e composto por iun proton e um neurron A eleuosfera e composta por um ebrron. 



O segundo campo magnético oscila com a frequência natural exata dos núcleos 

de hidrogênio (essa fieqiiência é chamada de frequência de Larmor). 

Se os impulsos não estiverem em harmonia com a frequência natural do objeto que 

estamos empurrando. seus efeitos não serão somados, podendo até mesmo interferir 

negativamente com o movimento. 

Se você empiirrar a criança no balanço de forma aleatória ou de forma regular, 

mas que não combine com os inter~lalos de tempo da oscilação, algumas vezes 

você não empurrará corretamente e não obterá efeito nenhum. Você poderá até 

mesmo empurrar a criança quando ela estiver se aproximando. de modo que seu 

empurrão desacelerará o movimento. 

A corda do ~iolão não começará a vibrar caso uma nota diferente seja tocada em 

uma se,ounda corda ou em um outro instrumento. 

Se a frequência do campo magnético não for combinada com a frequência 

natural dos núcleos de hidrogênio, esses não interagiram de forma ressonante. 

7 - Apresentacão das características magnéticm dos átomos: após estarem 

consolidadas as idéias de campo magnético e ressonância utilizaremos outras analogias 

para aplicar estes conceitos a RMN. 

A RMN, na medicina. é utilizada para analisar o corpo humano. Este é composto 

basicamente de água (principalmente). sais minerais. hidratos de carbono e proteínas. 

Essas moléculas apresentam uma grande concentração de átomos de hidrogênio, por 

isso estudaremos as características magnéticas das partículas que compõem este átomo. 

O hidrogênin é composto por um próton e iim elétron. Essas partículas 

funcionam como pequeninos imãs especiais (figura 9). Esses "imãs" tem a 

característica., de espontaneamente, buscar o estado de menor energia, como a bússola 

quando submetido a um campo magnético externo. Este estado de menor energia ocorre 

quando o momento de dipolo magnético do imã está alinhado com o campo externo, e, 

para simplificar, pode ser apresentado como um "imã" que está alinhado com o campo 

magnético externo Obsenre que devemos fazer sempre analogias com a bússola afinal 

r-- 

/- 

r-. 



trata-se do mesmo fenômeno alinhamento com o campo externo A diferença da 

bússola para os nossos prótons e elétroiis é que, por !imitações quânticas. eles só podem 

ter duas orientações magnéticas e oscilam sem atrito ao redor do campo magnético com 

uma frequência natural que depende da intensidade do campo resultante4. 

Figura 9 - Prótons e elétrons: imãs especiais, orientações quantizadas. 

8 - Absorcilo de ondas por ressonância: É possível trocar a orientação de um 

próton ou eietron submetido a um campo magnetico. Se um elktron %ta alinhado a um 

campo magnético. ele precisa receber energia para ficar antiparalelo. Essa absorção é 

uma absorção ressonante e só ocorre quando incidir um fóton (onda de rádio) com a 

mesma frequência natural da oscilação do "imã" atômico ao redor do campo externo. 

Figura 10 - Absorção de ondas de rádio por ressonância magnética 

9 - -4s imwens por RMN: Desejamos obter informações da constituição de 

determinada amostra como por exemplo. o corpo humano. para a partir destas 

informações obter uma imagem. Então. bastaria aplicar um campo ma.gnético. proiiocar 

a absorção deste campo pelos átomos e coletar as informações. 

' Poder&o cs+a e111 dc~s  estadas de energ1a:o de menor ei-ierg~~+cstâi-~do seu ~ I M  âi~rhzdo za ciarnpo,e o de 



O problema é que este campo provoca interações em todo o corpo, pois existem 

átomos de hidrogênio em toda sua distribuição. Para a RMN é essencial que ocorra 

ressonância em apenas um ponto, para que. reunindo a informação de cada ponto 

obtenhamos uma imagem. Para tal propósito. incluiremos um novo ingrediente: um 

gradiente de campo5, ou seja. um campo magnético que vá diminuindo de forma 

controlada ao longo da amostra Então, para cada ponto a ser estudado, haverá um 

campo resultante levemente diferente composto pelo campo magnético estático externo 

e o gradiente de campo. Como o campo é diferente em cada ponto, só um único ponto 

terá o valor exato de energia necessário para haver absorção de energia por ressonância, 

e desta forma conseguimos restringir a ressonância para um único ponto da amostra. 

Quando modificarmos um pouquinho esse gradiente de campo, já estaremos 

modificando o local de ressonância (figura 11). 

Os átomos após receberem energia possuem a tendência de voltar para o seu 

estado inicial, liberando a energia anteriormente adquirida. O tempo médio 

característico com que um determinado elemento de volume libere esta energia, 

conhecido como tempo de relaxação. nos fornece informações sobre os átomos de sua 

redondeza. O computador atribui uma cor característica para cada tempo de relaxação. 

para que, pela sua reunião destas, obtenhamos uma imagem 

Cada elemento de volume 

examinado, por outro lado, tem uma 

ceria co~iceniração de lidrogênio O 

computador coleta estas informações e 3 
atribui um contraste, claro ou escuro, & 
para maior ou menor concentração de 

&tomos de hidrogênio. 

A reunião das informações 

obtidas pelo tempo médio de relaxação e 
4 

pela concentração de hidrogênio nos Frequência da onda de rádio 
permite obter uma nítida iiiidgeiii J a  

3 
amostra. Figura 11 - Formação de imagem 

maior energa alinhado 1x0 sentid~ coat~áriii aii can~po.lsto é unia conseqiiência de apresentarem spin %. 
Com um gadientc d e  campo selecionamos uaa fatia do corpo hunano. Wra entrar em ressonància 

apenas iim pontci, especifico pprecimnos de dois gradientes $%e campo, um p rpend ic~~k~  ao outro. 



10- A explicacão da relaxacão: A relaxação é o tempo médio necessário para um 

conjunto de átomos que recebeu energia por ressonância retomar ao seu estado de 

equilíbrio. O professor pode apresentar somente a descrição acima ou aprofundar 

apresentando a relauação como um processo de troca de energia Quando um conjunto 

de spins absorve energia em um processo de ressoniincia, sua temperatura fica mais alta. 

Este conjunto de spins está em contato com sua vizinhança, que funciona como um 

resenratório térmico. Após algum tempo (tempo de relaxqão) dar-se-a o equilíbrio 

térmico e o sistema de spins e a vizinhanca estarão í i  mesma temperatura.G. O estudo 

deste tempo nos revela a forma com que o meio esta interaguido com um d e t e n d o  

conjunto de spins. 

A relaxação será apresentada com analogias similares as utilizadas 

anteriormente. Repare que. em todas analogias abai?ro,é ressaltado o retomo ao 

equilíbrio. 

O som da corda do violão diminui de intensidade e, finalmente, emudece. 

Podemos perceber quando o som não é mais audível. 

Quando você pára de empurrar a criança no balanço, ela fínalmente conseguirá, 

após um determinado tempo. atingir o repouso. 

Quando o segundo campo magnético é suprimido, os núcleos de hidrogênio 

retomam a um estado de equilíbrio. alinhando-se ao primeiro campo magnético. 

Isso ocorre quando os núcleos terminam de emitir as ondas de rádio que 

absorveram. 

O tempo de relaxação é determinado pelas interações com a vi7inhança. Sua 

medida nos fornece excelentes informações sobre o meio. Obsenre nas analogias 

que uma interação com o meio foi o agente no decaimento das ondas mecânicas, 

diminuindo assim o seu tempo de oscilação. 

O tempo necessário para que a criança permaneça em repouso depende do atrito 

existente no ar e nas junções que prendem o balanço a sua estrutura de suporte. 

Se a criança arrastar seus pés, reduzirá a velocidade mais rapidamente. 

Esta e a relaxaç5~ spn-iede. Ei~ste anda oütro t i p  de rclaxaqão conhecido COIIIG iela:iaç.áo spin-spui. 
Maiores infomaç5es pdrm ser encontradas na literritm. 



O emudecimento da corda do violão - chamado de "decaimento" das ondas 

sonoras - e quase sempre o mesmo para um determinado volume inicial. Caso 

ocorra uma variacão, concluiremos que algo causou a diferença, talvez se as 

cordas forem abafadas. 

11- iupmas imagens de RMN : Abaixo serão mostradas algumas imagens de 

Ressonhcia Magnética Nuclear que foram obtidas no aparelho criado pelos 

pesquisadores da Llniversidade de Sh Paulo (São Carlos). Abaixo estão algumas 

imagens de brgiios sadios. 

Figura 12 - Corte transvewl do criinio com Figura 13 - C d c  transversal do crânio com 
contraste 'r2 e p!::n:: de e::pcvs:ir:~ de 5 tnm. contraste 'r2 e plano de espessura de 5 mni. 

Figura 14 - Corte sqital do joelho crxn contraste Figura 15 - Corte sugital do joelho cem contraste 
TI e plano de eyessiira de 3 mrn TI e plano de eripessilrii de 3 mm 
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As imagens acima apresentam contrastes diferentes, ou seja, a imagem de uma 

mesma regi30 do corpo apresenta distribuições de claro e escuro distintas. E a partir 

destes contrastes que podemos determinar o órgão e a regi80 que apresenta les6es 

graves como o câncer. Isto é apenas possível porque os órgãos lesionados apresentam 

tempos de relaxação e concentrações de hidrogênio distintos de órgãos sadios. 

Abaixo serão apresentadas duas imagens de pacientes que apresentam tumores 

rnetastáticos. 

Figura 16 e 1 7 - Imagens retiradas por RNM fiincional 

Observe que nao é diflcil, através dmtas imagens, identificar OS 6rgãos que 

apresentam formações anômalas. Analise as regiões circuladas em verde e note a 

diferençu da tonalidade em relqilo a sua redondeza Estas foram regiões onde o detector 

encontrou elementos de ~ e ! ~ í n e  c ~ i n  tempos de relaxação bem distintos aos de suas 

vizinha~ças. Esta f o r m  marcadas pelo computador com tima cor esbranquiçada. 

Uma ouir. andise importmte a ser %ta em sala-de-aula é a diferenciação entre 

esta tknica e outras como raios-X e radioterapia. É importante saiientar que as ondas 

utilrzadas para provocar a ressonhcia silo de baxa energa não causando dano ao corpo 

humano. Já as 16cnicz~ de raios-X e radioterapia utilizam ondas mais energkticas. 

podendo causar danos graves ao corpo ki~mano em doses elevadas. 

12. RhfN funcional - Um outro exame utilizando a mesma técnica: A técnica de 

ressonância magnética nucIear funcional permite identificar quais as áreas do cérebro 

qiie são responsáveis pelo estimulo numa determinada área do corpo. 

Ar principais funçaes deste estudo são: A málise pré-operatória e a investigação 

básica em neurologia e psiquiatria 

A axxilise pré-operatdria pemits conhecer quais as regi6es do cérebro que têm 

f~nções essências para a vida humana, como funç6es sensíveis e motoras. Esta 
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ferramenta permite. ao médico. obter mais informzçêes sobre o cérebro. e ainda avaliar 

a possibilidade ou não da retirada de uma determinada re.950 do mesmo. 

A investigação bhsisica em neurologia e psiquiatria procura encontrar regiões do 

cérebro que supostamente podem estar relacionados a disti~rbios. Neste estudo podemos 

encontrar. por exemplo, as regiões responsáveis por crises convulsivas causadas por 

uma doença obsessivo-compulsiva (Figura !o). Aumentando o conhecimento destas 

regiões torna-se possível a criação de novos medicamentos que inibam o funcionamento 

local. 

F unci onmento 

O exame baseia-se em uma técnrca bem simples. É realizado um exame de RMN 

do cérebro de um paciegte em repouso. Esta imqem é comparada, a seguir, com outra 

retirada após a sensibili;.aç%o de um determinado órgão 4través da comparação, ou 

seja, obsenrando s difermças nas repões cerebrcris que estalram inativas e 

posteriormente ativadas, é possível descobrir qual região do cérebro que é responsável 

pela sensitividade de detemmado órgão. ,&sim é possível descobrir as regiões 

responsáveis pela faia, comunicação, qualquer tipo de movimento, escrita e etc. 

O seu funcionamento baseia-se no fato de que a excitação de determinada região 

do corpo induz um maior fluxo sanguíneo na região cerebral responsável pela sua 

sensitividade. Este maior fluxo tem o intuito de ocasionar uma maior oxigenqão da 

região. 

O transporte de oxighio através dos vasos é realizaúo pela hemoglobina 

presente nas hemáctcias ? s ~  sangue. Esta hemogic?bina, para o nosso intuito, será dividida 

em dois tipos particulares: a oxihemoglobina e a deso~ihemoglobina. 14 primeira é um 

comporto formado pela combinação das hemácias (glóbulos verme!hos do sangue) com 

o o?UgêrLio por e!% abson~ido. Já a seg~nda tem fiinções r composições similares, 

porém carregam pk carb6nicc ao imlés do oxigenio. 

Ao dEnetar deteminxia regi50 do corpo, estaremos provocando uma maior 

oxigenação da região cerebral responsável pela sua sensibilidade Esta região estará 

recebendo rim aumento na conrentrzção de oxihernoglobina e uma diminuição de 

desoxhemoglobina. -4 desoxihemog!ob:na apresenta sinal pcuamagnético enquanto a 

oxihemoglobina uyrtsenta sinal muito =ais fraco ou inexistente. Pela alta intensidade 



do sinal parmagnético da desoxihemoglobint*. a R W  funcional serh realizada através 

do estudo da resson33lcia deste composto. 

E possível a detecçilo da regi30 cerebral responsável porque a diminuição de 

desoxihemoglobina implica em um aumento no sinal recebido da região (knbrneno 

conhecido como "BOLD eflm"). Entgo as regiões que apresentarem pontos com cores 

mais intensas representam regiões onde houve uma diminuiçb da deso?iihemoglobina, 

e logo, regiões que foram utilizadas para provocar ou sentir estirnulos de determinado 

membro. 

Observe, a título de ilintraçSo, algarrna imagens retiradas pela técnica de RMN 

funcionzl. 

Figura 18 - Imagem de Rh4N funcional - At!~ração ser.sit:tla da mão direita 

Figura 19 - '4tivação provocada pela supressão voluntS1a de uma crise 

contruisix~a em paciente com doenca obsessi~fo-compulsi~fa 



Sugestões para a utilização desta monografia. 

A realidade educacional vivida pelo professor é, normalmente. muito diferente 

em cada local em que se propõe a lecionar. Encontramos turmas motivadas e outras sem 

nenhum estímulo, turmas que estão acostumadas estudar e outras, que por uma falha do 

sistema educacional, nunca viram a disciplina anteriormente. 

A atividade de um professor inicia-se procurando saber como estão os seus 

alunos. É sondado até onde foi ensinado e quais os conhecimentos que realmente foram 

aprendidos. A partir destas informações o professor deverá adequar o programa a sua 

realidade. 

Esta monografia deve ser utilií-ada de forma similar. Em turmas que apresentam 

determinadas dificuldades. sejam elas provocadas pela falta de conhecimentos prévios 

ou pela dificuldade de concentração. deve-se apresentar uma proposta mais sucinta Já 

para outras turmas pode ser apresentada a proposto por completo. 

Na introdução deste trabalho apresentamos uma breve introdução de como 

funcionam outros exames. Apesar de não apresentarmos uma proposta de ensino, o 

professor deve avaliar a necessidade ou importância de apresentá-los. Em determinadas 

turmas pode ser interessante, ao invés de apresentar apenas a RMN, fazer um estudo dos 

exames médicos, mais rotineiros, que envolvem outros conceitos fisicos. 

O segundo ponto trata-se do tempo de relaxação. Este conceito pode ser excluído 

da proposta, para tornar sua apresentaç20 mais breve e simples. Para tal o professor 

deve resumir a formaçgo das imagens à coleta de informações dos pontos onde 

ocorreram as ressonâncias, ligando o processo apenas às concentrações. 

O terceiro e último ponto tr~ta-se da ressonância nuclear magnética funcional. 

Este tópico foi ecrescentado no intuito de enriquecer este trabalho. O professor deve 

avaliar se a inclusão deste tópico e possível ou necessário. Em uma escola onde o 

professor tenha uma maior carga horana, e logo, possa fa7er uma apresentação maior 

deste trabalho. seria interessante inc!uir a RNM funciond na discussão. 



-ssonmtes. Apêndice 1 - Como constmir um sistema de pêndu!os 

.4 construção de um conjunto de phdulos ressonante é muito simples. 

Silo ioecessários dguns pedaços de madeira c0rda.e algum corpo para ser utilizado 

como peso, rio nosso c a o  foi utilizado chumbinho de pescaria Uma figura 

demonstrativa esth apresentada abaixo. 

A proposta para realizqão deste expenrnento deire começar com uma sugestão. 

O aluno deve ser proposto a colocar um dos pêndulos para oscilar e observar o que 

ocorre. Se o aluno colocar o pêndulo dois. obseEiará que este, não provocará uma 

oscilaçFio efetira nos pêndulos da extremidade. Porém se o aluno escolher um dos 

pêndu!os da ememdade. por exemplo. o pêndulo três, obsenwá um fato inusitado: este 

pêndulo cornegará a perder energia enquanto o pêndulo um, que estava em repouso, 

ccmeçzré a garhar. 9 duno prec:rL 2gora entender porquê no segundo c ~ o  houve 

uma troca muito mzior de energa 

A explicação deve-se ao fato da Lfequ&cia de oscilação dos pEndulos simples 

depe~der apenas do comprimento da corda e da gravidade local Frn nosso caso todos 

os pgnddos evtb culmetibcs ã mesma gr~vidade. então. v único diferencial na 

determinaciio da frequência é o comprimento da corda.0~ dois pêndulos da extremidade 

têm cordas de mesmo ccmprimento, logo. ter% as mezrnzs frvquêccias de c?sci!ação. A 

máxima transferência de energia, a abrcrrção ressonante, ocorre pois estes pêndulos têm 

a mesma frequência. 
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