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RESUMO 

 
 
PASCHOAL, A. M. Otimização do contraste em Arterial Spin Labeling multifase. 2015.108p.  

Dissertação (Mestrado em Ciências)  -  Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

São Carlos, 2015.  

 

 

Imagem por ressonância magnética tem sido um dos principais métodos para a aquisição de 

imagens para diagnósticos na medicina, em especial para a obtenção de medidas do cérebro. 

Apesar de se mostrar muito eficiente, o método atualmente utilizado para a realização da 

ressonância em hospitais e centros de diagnósticos, em alguns casos, necessita da aplicação de 

um contraste de gadolínio intravenoso. Essa injeção do contraste pode mostrar-se um tanto 

quanto invasivo, podendo em alguns casos resultar em algumas reações indesejadas nos 

pacientes. Em vista disso, um método que tem sido bastante estudado recentemente e muito 

promissor é o de Arterial Spin Labeling (ASL). Este método tem como sua principal 

vantagem o fato de não ser invasivo e de possibilitar a quantificação da perfusão sanguínea 

cerebral (CBF). No presente trabalho, foi feita uma otimização do contraste na aquisição das 

fases mais tardias da metodologia de ASL em múltiplas fases. Isso foi feito através de uma 

modulação do angulo de flip e é particularmente importante para a análise das imagens de 

pacientes com problemas neurovasculares, principalmente aqueles associados ao retardo nos 

tempos de trânsito do sangue arterial. Também, foi realizada toda a obtenção e processamento 

de dados para a avaliação da perfusão sanguínea cerebral utilizando o método proposto. 

 

Palavras-chave: Arterial Spin Labeling. Perfusão sanguínea cerebral. Imagens por 

Ressonância Magnética.     
 

  



 
 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 
PASCHOAL, A. M. Contrast optimization in multiphase Arterial Spin Labeling. 2015.108p. 

Dissertação ( Mestrado em Ciências)-  Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

São Carlos, 2015. 

 

 
Magnetic resonance imaging has been one of the major methods to acquire images for 

medical diagnoses, specially, for obtaining brain images. Although the major method using 

magnetic resonance used today has high efficiency, in some cases it needs an injection of 

intravascular contrast agent, like gadolinium. This contrast agent application can be a lot 

invasive for the patient, in extremes cases resulting to allergic reactions the patient. Therefore, 

a method that has been studied recently and is very promising is the Arterial Spin Labeling 

(ASL). This method has the major advantage the feature that it is completely non invasive for 

the patient and it allows to quantify the perfusion value. In this work, it was implemented an 

optimization of the contrast in the late phases of ASL multiphase acquisition. It was made 

using a modulation of the flip angle and it is critical to analyze images from patients with 

some neurovascular disease, especially those associated with arterial blood transit time delay. 

Besides that, it was made all data acquisition and data processing for the brain perfusion 

evaluation using the proposed method. 

  

Keywords: Arterial Spin Labeling. Cerebral blood flow. Magnetic resonance imaging. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O fluxo sanguíneo cerebral (CBF – Cerebral Blood Flow) é definido como o volume 

de sangue que circula através dos vasos sanguíneos num determinado intervalo de tempo. 

Trata-se de um importante indicativo do estado em que se encontram os tecidos analisados. A 

compreensão dos níveis de CBF tem uma relevância muito grande, uma vez que uma 

alteração no fluxo sanguíneo que irriga os vasos cerebrais pode ter graves consequências para 

as funções neurológicas de um indivíduo. Por esses motivos, tem-se realizado um grande 

número de pesquisas em busca de métodos que permitam medir o fluxo cerebral. 

A técnica de ressonância magnética para a realização de imagens tem sido aproveitada 

para várias aplicações em medicina, em particular, no auxílio em diagnósticos. Por esses 

motivos, várias técnicas de imagens por ressonância magnética (do inglês, MRI – Magnetic 

Resonance Imaging) têm sido desenvolvidas para a obtenção de uma imagem mais nítida. 

Entre essas técnicas, medidas de perfusão sanguínea cerebral utilizando MRI tem sido 

bastante utilizadas sendo que, atualmente, o método mais comum de MRI utilizado em 

hospitais e centros de diagnósticos é a técnica de DCE (Dynamic Contrast Enhancement), em 

que é utilizado um contraste com gadolínio. Apesar de este método resultar em imagens de 

resolução satisfatórias para o uso em medicina, trata-se de um método invasivo aos pacientes 

justamente por causa da injeção de contraste na corrente sanguínea. Além disso, já existem 

casos documentados de NSF (do inglês, Nephrogenic Systemic Fribosis), que se trata de uma 

fibrose, primeiramente envolvendo a pele e tecidos subcutâneos, mas que em seguida pode 

expandir para outros órgãos como, por exemplo, o pulmão, esôfago, coração e a musculatura 

esquelética. No ano de 2006, foram noticiados casos com uma forte associação entre a 

aplicação de contraste de gadolínio em pacientes com NSF.  (1) 

Como uma alternativa não invasiva, a técnica de Arterial Spin Labeling (ASL) vem 

apresentando resultados muito satisfatórios. A técnica de ASL permite o monitoramento do 

fluxo sanguíneo cerebral por um período de tempo tão longo quanto necessário. Além disso, 

pelo fato de não ser uma técnica invasiva, temos a vantagem de poder realizar quantas 

imagens forem necessárias. A limitação desta técnica vem somente da relação sinal-ruído 

(SNR, Signal to Noise Ratio). E justamente por apresentar bons resultados, aliado ao fato de 

não ser um método invasivo, ASL tem se destacado como uma importante ferramenta para a 

obtenção de imagens e para o estudo de hemodinâmica e problemas vasculares cerebrais.  
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Entretanto, os métodos atuais para medidas de perfusão sanguínea cerebral possuem 

uma limitação para casos em que o tempo de trânsito do sangue é maior do que o normal. 

Adquirir imagens em vários instantes de tempo já vem sendo feito e parte como uma tentativa 

de solucionar este problema. Contudo, para tempos de aquisição longos, o contraste da 

imagem é muito prejudicado, o que ainda representa uma limitação. Visando suprir esta 

deficiência, estre trabalho propõe um novo método aplicando uma modulação de ângulo de 

flip, de modo que o contraste seja aproximadamente constante para todos os tempos em que se 

tem aquisição de imagem. 

Assim, esta dissertação busca cobrir aspectos teóricos e experimentais com relação à 

avaliação da perfusão sanguínea cerebral utilizando a técnica ASL. Toda a base teórica para a 

compreensão do fenômeno de ressonância, bem como o entendimento da perfusão sanguínea 

cerebral e a fundamentação da técnica de ASL, aliado com implementações propostas e os 

resultados obtidos serão discutidas no decorrer dos próximos cinco capítulos desta dissertação 

O capítulo dois, seguinte a esta introdução, aborda os aspectos teóricos referentes à 

perfusão sanguínea bem como alguns modelos para o seu estudo. No final deste capítulo, é 

feita uma análise geral das principais técnicas hoje existentes para a realização deste tipo de 

medida. 

Dando continuidade, o terceiro capítulo trata de toda a base teórica para o 

entendimento do fenômeno de ressonância magnética, utilizando para isso uma descrição 

quântica associada ao seu equivalente na mecânica clássica. 

O quarto capítulo começa com uma abordagem das diferentes técnicas de medidas de 

perfusão com o uso de ressonância magnética, entre elas, a técnica de ASL. A partir de então 

é feita uma profunda análise da técnica de ASL, dando um enfoque maior à sua 

implementação pulsada, para a qual é feito um estudo da quantificação do CBF. 

Na sequência, o quinto capítulo traz toda uma descrição das implementações proposta 

por este trabalho, de forma detalhada. Isso inclui a utilização do método de Look-Locker, bem 

como a modulação do ângulo de flip para aquisições de ASL em múltiplas fases. 

Finalmente, no sexto capítulo são expostos e discutidos todos os resultados obtidos 

com as implementações propostas no capítulo cinco.  
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2 PERFUSÃO SANGUÍNEA CEREBRAL  
 

Um importante parâmetro para o manutenção das atividades neurológicas normais é a 

perfusão ou fluxo sanguíneo cerebral. O cérebro utiliza cerca de 20% de todo o oxigênio 

disponível no organismo para a função normal, de modo que a regulação rigorosa do fluxo de 

sangue é de vital importância. Grande parte de todo o fluxo que chega ao cérebro é de 

responsabilidade das grandes artérias. Porém, as arteríolas parenquimentosas têm sua parte na 

contribuição total na distribuição do sangue pelo cérebro. São quatro os mecanismos 

interdependentes que estão envolvidos no controle do fluxo sanguíneo cerebral, sendo eles o 

controle neurológico envolvendo os caminhos neurológicos extrínsecos e intrínsecos, pCO2 e 

autorregulação. (2) 

A perfusão sanguínea cerebral é regionalmente heterogênea. O padrão variado de 

perfusão sanguínea cerebral (CBF, do inglês, Cerebral Blood Flow), não é nem aleatório e 

nem relacionado com a organização anatômica da vascularização cerebral ou com as 

diferenças conhecidas no padrão de inervação dos vasos cerebrais. A atividade neuronal é um 

processo que envolve um consumo muito elevado de energia, sendo, por isso, muito 

importante uma distribuição adequada de sangue pelo cérebro. Assim, normalmente se tem 

um acoplamento muito bem regulado entre a demanda regional do cérebro por oxigênio e 

glicose gerada pela atividade neuronal local e o volume de sangue fluindo através desse 

tecido. Este acoplamento é denominado regulação metabólica e foi demonstrado pela primeira 

vez em 1975. (3) Por isso, desde o final do século XIX têm sido desenvolvidas pesquisas com 

o intuito de realizar a medida do fluxo sanguíneo cerebral. 

Mudanças no raio de vasos sanguíneos cerebrais podem produzir alterações 

acentuadas das resistências vascular cerebrais (CVR). Uma diminuição na pressão de perfusão 

cerebral (CPP) produz dilatação dos vasos pré-capilares, ao passo que um aumento produz 

constrição. O CBF pode ser descrito como a relação entre a CPP e a CVR, ou CBF = 

CPP/CVR. Neste estudo, definiremos perfusão como sendo o volume de sangue fluindo 

através dos capilares por volume de tecido por unidade de tempo, sendo expressa em 

ml/100g/min. (4) A média hemisférica de CBF é mantida a um nível relativamente constante, 

de cerca de 50ml/100g/min no cérebro humano adulto em repouso. (5) A perfusão cerebral 

pode, por exemplo, aumentar localmente em resposta ao aumento da atividade cerebral, 

podendo, também, variar em função de determinadas condições patológicas, como no caso da 

existência de tumores no cérebro entre outros motivos. 



24 

Devido a todos esses fatores, fica clara a importância de um estudo que possa medir 

quantitativa ou qualitativamente o CBF e isso inspira o estudo de técnicas que possibilitem 

esse tipo de medida. As medidas de perfusão exigem basicamente a presença de um marcador, 

um controle para a quantificação a partir da cinética do marcador e um modelo de detecção 

que possibilite o monitoramento da passagem do marcador através do tecido de interesse. 

Existem atualmente várias técnicas para a realização dessa medida, como, por exemplo, a 

tomografia computadorizada (CT) ou o PET (Positron Emission Tomography). No decorrer 

desta seção serão descritos alguns modelos teóricos para a análise da perfusão cerebral, além 

de uma descrição da cinética dos traçadores utilizados neste tipo de medida. Por fim, será feita 

uma pequena descrição das técnicas de imagens utilizadas para medir perfusão, entre elas, o 

uso da ressonância magnética, a partir da qual foram feitas as medidas deste trabalho.  

 

2.1 MODELOS TEÓRICOS PARA IMAGENS DE PERFUSÃO 

 

Conforme definido no início deste capítulo, perfusão é o volume de sangue fluindo 

através dos capilares por volume de tecido por unidade de tempo. O sangue flui das grandes 

artérias até passar pelos vasos capilares, vasos pelos quais a circulação se ramifica nos 

diferentes tecidos e órgãos do indivíduo de modo a realizar as trocas gasosas e conduzir os 

nutrientes necessários para a sobrevivência celular do local em questão. A figura 1 ilustra de 

forma esquemática a chegada do fluxo sanguíneo através das artérias até a região de micro-

vascularização, onde ocorre a troca gasosa e de nutrientes com o órgão em questão para, em 

seguida, o sangue seguir seu caminho de volta até o coração através das veias. 
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Figura 1 - Esquema da vascularização na região dos órgãos. O sangue chega através das artérias, passa pelos 
capilares, onde ocorre a troca gasosa e dos nutrientes e em seguida segue seu caminho de volta através 
das veias.  

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Devido a toda importância da perfusão cerebral discutida na parte introdutória deste 

capítulo, modelos teóricos passaram a ser estudados de modo a se poder medir este parâmetro. 

Para que se possa efetuar uma medida de perfusão, é necessária a presença de marcador, ou 

seja, um agente de contraste ou um traçador. Além disso, é necessário um método de detecção 

e, finalmente um modelo para a estimativa do valor de CBF, levando sempre em conta o 

comportamento do traçador utilizado. 

Os traçadores tipicamente utilizados para a medida de perfusão são basicamente de 

três tipos: 

 Microesferas: pequenas partículas com diâmetro da ordem de 15 , um pouco 

maior do que o diâmetro dos capilares (da ordem de 6 ), são injetadas no 

suprimento arterial dos órgãos. Quando estas microesferas passam pelo tecido, 

elas ficam presas no compartimento arterial deste tecido. O padrão de 

deposição das microesferas, que reflete em como o sangue é entregue ao 

tecido, é determinado pelas técnicas de imagens, de modo que o fluxo 

sanguíneo é determinado pela curva de concentração arterial. 

 Traçadores difusivos: moléculas pequenas e inertes que são administradas via 

intravenosa em sua forma líquida, ou em sua forma gasosa, sendo administrada 

por meio de inalação. Essas moléculas possuem a capacidade de atravessar os 

vasos e se difundirem para o espaço extracelular, até atingirem uma 

concentração de equilíbrio com o tecido. 
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 Traçadores intravasculares: constituídos de moléculas maiores que os 

traçadores difusivos, estes traçadores não possuem a capacidade de atravessar a 

parede do capilar, de modo que permanecem sempre dentro dos vasos. É 

preciso tomar cuidado ao definir estes tipos de traçadores, pois alguns deles 

permanecem no sistema vascular apenas quando o órgão em questão é o 

cérebro, uma vez que para qualquer outro órgão eles podem se difundir, como 

é o caso por exemplo do fígado. 

 

Dependendo da combinação entre a técnica escolhida e o tipo de traçador utilizado, o 

sinal no tecido de interesse poderá sofrer alterações, que serão analisadas conforme o modelo 

para medida de perfusão utilizado. Para a quantificação da perfusão, basicamente são 

utilizados dois modelos teóricos, que serão descritos a seguir. 

 

2.1.1 CINÉTICA DOS TRAÇADORES DIFUSÍVEIS 
 

A cinética dos traçadores difusíveis é baseada no princípio de Fick, que faz uma 

simples descrição dos componentes necessários para a oxigenação das células do organismo, 

sendo esses componentes a passagem de oxigênio para as hemácias nos pulmões, o fluxo de 

sangue carregando as hemácias oxigenadas até os tecidos e a troca com as células que compõe 

o tecido, quando o oxigênio carregado pelas hemácias é passado para as células. Em linhas 

gerais, o princípio de Fick expressa a conservação da massa. Tomando como base este 

princípio, um modelo para os traçadores difusíveis foi primeiramente formalizado em 1948. 

(6) 

Antes de propriamente descrever o mecanismo cinético destes traçadores, é importante 

mencionar que esta análise se baseia principalmente em três parâmetros, sendo eles a 

constante de transferência (� ), o volume fracional (�  do espaço extracelular extra-

vascular (EES, do inglês, extravascular extracelular space) e a taxa constante kep, de modo 

que: 

 

 = � /�  (1) 
 

A constante de transferência �  possui muitas interpretações fisiológicas 

dependendo do balanceamento entre a permeabilidade capilar e o fluxo sanguíneo no tecido 
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de interesse. Dessa maneira, pode ser definida para situações de alta permeabilidade ou de 

baixa permeabilidade. (7) 

Todos os modelos utilizados para tratar da cinética dos traçadores considera casos de 

apenas dois compartimentos, o plasma sanguíneo e o EES, ignorando a contribuição do 

traçador intravascular. 

Assim, uma equação que descreve um modelo cinético generalizado para os traçadores 

difusíveis é dada por: 

 

 
� = � − � = � −  (2) 

 
onde  é a concentração do traçador no tecido e  é a concentração do traçador no plasma do 

sangue arterial. A partir desta equação, deriva-se todas as outras específicas para cada tipo de 

modelo, com os diferentes valores de permeabilidade. 

Uma solução específica para esta equação trata-se do modelo de Kety (8) para fluxo 

limitado, modelo para alta permeabilidade. Este modelo foi desenvolvido para o caso de 

inalação de um gás inerte, que se distribui em todo o tecido, incluindo os espaços 

intracelulares. Neste modelo, assume-se que tanto o sangue arterial quanto o sangue venoso 

possuem concentrações bem definidas, abastecendo e drenando o tecido em estudo. É 

assumido também que devido a alta permeabilidade, o sangue venoso deixa o tecido com uma 

concentração de traçador que, em qualquer instante de tempo, está em equilíbrio com o tecido. 

A taxa do traçador captada pelo tecido por unidade de volume de tecido é dada pela diferença 

entre o fluxo que chega pelas artérias e o fluxo que sai pelas veias, 

 

 
� = −  (3) 

 
onde CBF é o fluxo sanguíneo,  é a concentração de sangue arterial,  é a concentração de 

sangue venoso e  é a densidade do tecido, necessária pois CBF é dado por unidade de 

gramas do tecido. Como a permeabilidade é alta, assume-se que o tecido e o sangue venoso 

estejam sempre em equilíbrio. A proporção entre a concentração de massa de tecido ( /  e 

a concentração de todo o sangue arterial é o coeficiente de partição : 

 

 
�� =  (4) 

 
Logo,  
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� = − −  (5) 

 
Como o plasma venoso e o EES estão em equilíbrio, pode-se escrever  em termos de 

ve, de acordo com o que se segue: 

 

 = �  (6) 
 

Mas a concentração do plasma venoso é igual àquela no EES (Ce), isto é: 

 

 = −  (7) 
 

onde Hct é o hematócrito, ou seja, a taxa de células vermelhas do sangue. Com isso, temos 

que: 

 

 =  � −  (8) 

 
Finalmente, usando que = − , a equação (5) se torna: 

 

 
� = − − �

 (9) 

 

2.1.2 CINÉTICA DOS TRAÇADORES INTRAVASCULARES 
 

Assim como o modelo para os traçadores difusíveis, a cinética dos traçadores 

intravasculares também está baseada no princípio de conservação da massa. Este modelo se 

baseia em três importantes parâmetros fisiológicos que caracterizam a perfusão cerebral, 

sendo estes o volume regional de sangue cerebral (rCBV, do inglês Regional Cerebral Blood 

Volume), o fluxo sanguíneo cerebral, e o tempo de trânsito médio (MTT), de modo que estes 

são definidos como: (9) 

 

 =           (10) 

 

 =           (11) 

 

Assim, esses dois parâmetros se relacionam com o MTT da seguinte forma: 
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 = ���  (12) 

 
Genericamente, esta relação é válida para qualquer que seja o tipo de traçador 

utilizado para medir perfusão. Contudo, as medidas do valor regional de CBV e de MTT não 

são simples de se obter para todos os casos. A vantagem desta descrição quando se trata de 

traçadores intravasculares é que estes se são modelos de apenas um compartimento cinético, 

ou seja, o compartimento intravascular. Se compararmos por exemplo com o modelo para os 

traçadores difusíveis, tratado na subseção anterior, vemos que para aquela ocasião, já 

considerando um modelo simplificado, foram levados em conta dois compartimentos 

cinéticos, de modo que medir rCBV e MTT para este tipo de modelo não seria trivial. 

Voltando para o caso dos intravasculares, fica fácil definir rCBV e MTT da seguinte forma. 

 rCBV: Volume de sangue no interior do vaso. 

 MTT: Tempo médio para uma partícula percorrer os vasos de um tecido. 

Este modelo foi validado em 1954 por Zierler. (10) Alguns anos mais tarde, o mesmo 

Zierler propôs um modelo para medir a perfusão através da aplicação de traçadores 

intravasculares, em modelo que determinava o valor de rCBV e do MTT. (11) 

Novamente este modelo supõe que a quantidade de sangue que chega no tecido é a 

mesma que sai, de modo que a conservação da matéria seja válida. Assim, para medir 

quantitativamente o valor de rCBV e o valor do fluxo CBF pela injeção do traçador, é 

necessário conhecer a dinâmica deste traçador. Quando uma quantidade de material de 

contraste é injetada dentro de um tecido, a concentração do material dentro da 

microvasculatura em um tempo t pode ser determinada por uma função denominada AIF (do 

inglês, arterial input function), que denota a concentração do agente de contraste dentro da 

artéria em função do tempo. O MTT pode ser determinado então pela deconvolução da curva 

de concentração do tecido em função do tempo através da AIF. A dificuldade da técnica esta 

justamente na determinação do AIF com precisão e, com isso,  obter uma resposta que seja 

propriamente referente ao tecido de interesse. Para isso é necessário que se faça uma 

aquisição tridimensional ou pelo menos a aquisição de uma segunda imagem deslocada em 

relação à primeira, o que faz com que se tenha perda da resolução temporal.  

 

2.2 MÉTODOS DE IMAGEM DE PERFUSÃO  

Nas seções anteriores deste capítulo foi discutida a importância de se medir o valor de 

CBF, bem como a exigência da utilização de um traçador para a realização desta medida, de 

modo que foi feita a formulação de modelos cinéticos para os diferentes tipos de traçadores, 
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buscando modelar a quantificação do fluxo. Finalmente, é necessário também um sistema de 

medida para detectar a interação dos traçadores com os órgãos de interesse. Nesta seção serão 

discutidas algumas das técnicas utilizadas para fazer imagem de perfusão. 

 

2.2.1 CT 
 

A técnica de tomografia computadorizada (CT, do inglês Computed Tomography) 

consiste na utilização de uma fonte de raios-X que realiza um movimento circular ao redor do 

local em que se deseja fazer a imagem, no caso para medir CBF, ao redor da cabeça do 

paciente. Dessa forma, tem-se a aplicação de raios-X em diferentes ângulos. No lado oposto à 

fonte de aplicação de raios-X, é posicionado um detector que irá transformar a radiação em 

sinal elétrico, de modo que se possa obter uma imagem digital. A combinação desta técnica 

com a injeção de agentes de contraste permite que se faça imagens de perfusão sanguínea. 

Este é o caso da utilização de CT com a injeção de xenônio como agente de contraste, a 

chamada XeCT. 

XeCT é uma técnica que tem sido utilizada para media CBF em humanos há mais de 

20 anos. Nesta técnica, o gás xenônio é inalado pelo paciente e rapidamente se dissolve no 

sangue e pode atravessar livremente a barreira entre o sangue e o cérebro (BBB, do inglês 

blood-brain barrier), entrando assim no cérebro do paciente. O CBF é então calculado 

utilizando um modelo modificado de Kety-Schmidt (7), discutido na seção anterior. A 

concentração de xenônio no cérebro é medida diretamente com a técnica de CT e a 

concentração no sangue arterial é medida indiretamente ao fim da respiração no pulmão. A 

técnica exige a inalação de uma mistura de xenônio e oxigênio pelo paciente por uma duração 

de aproximadamente 4.3 minutos. (12) Esse tempo longo de inalação e o longo tempo de 

aquisição da imagem representa uma grande desvantagem da técnica, uma vez que quanto 

maior o tempo de aquisição, maiores problemas relacionados a movimentos do paciente 

ocorrerão. Além disso, a aplicação do xenônio pode causar náuseas, alterações sensoriais 

reversíveis ou alguma depressão respiratória, fatores que também causam alguma limitação 

em relação ao uso desta técnica. Em crianças os cuidados devem ser ainda maiores, devido ao 

risco da radiação, devendo portanto ser considerado a relação entre riscos e benefícios antes 

da utilização da técnica. 
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2.2.2 PET 
 

A tomografia por emissão de pósitrons (PET, do inglês Positron Emission 

Tomography) consiste na emissão de raios gama. Contudo, a emissão desses raios gamas não 

ocorre de forma direta, uma vez que primeiramente são emitidos pósitrons que, após a 

chamada reação de aniquilação, dão origem a formação de dois fótons, com energia de 

511keV, emitidos em direções opostas. Trata-se de uma técnica não invasiva que possibilita 

medir alguns aspectos da hemodinâmica cerebral, entre eles o CBF. Para a formação dessas 

imagens, são utilizadas diferentes substâncias de interesse biológico marcadas com os 

radioisótopos emissores de pósitrons. 

Os traçadores mais utilizados em PET para a medida de CBF são 15O2, C
15O2 e H2

15O. 

H2
15O é administrado diretamente por injeção intravascular. Em seguida, uma varredura de 

um a dois minutos é realizada e os resultados são combinados com uma medição de 

amostragem de sangue arterial, que serve como uma função de entrada para a aplicação do 

modelo de Kety-Schmidt para este conjunto de dados, levando à quantificação de mapas de 

CBF. (13, 14) Já o C15O2 é administrado por via inalatória, que é feita de forma contínua por 

um tempo entre oito a dez minutos. Uma ação catacíclica da anidrase de carbono na 

vascularização pulmonar resulta numa rápida transferência do 15O marcado para H2
15O. Em 

seguida, uma varredura de um a dois minutos é realizada uma vez que o estado estacionário é 

atingido. Finalmente, a mesma abordagem descrita para o primeiro caso é utilizada para 

chegar nos mapas quantitativos de CBF. (15) 

 

2.2.3 SPECT 
 

SPECT (do inglês, Single Photon Emission Computed Tomography) é uma técnica 

baseada na emissão de um único fóton. É usada para gerar imagens tomográficas de uma 

distribuição 3D de um rádio-fármaco específico. Para isso, basicamente consiste na injeção de 

um traçador radioativo, seguida pela emissão de fóton que é detectada pela utilização de uma 

câmera giratória para raios gama. 

A utilização do gás xenônio é historicamente o mais importante método para medir a 

hemodinâmica cerebral. Entretanto, os raios gama emitidos pelo xenônio são de baixa energia, 

que resulta numa dispersão abundante e em uma limitada resolução espacial. 

Consequentemente, traçadores de retenção, como a oxima [99mTc]hexametilpropilamina 
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(99mTc-HMPAO), 99mTc-Bicisate (dímero de etil cisteína [ECD]) e o 123I inosina-5-

monophosfato (123I-IMP) são comumente utilizados clinicamente em imagens por SPECT da 

hemodinâmica cerebral. 

Utilizando traçadores de retenção, o tempo total de varredura para um exame de 

SPECT é em torno de dez a quinze minutos, dependendo do equipamento de imagem. Além 

disso, como se tem uma retenção estável do traçador no tecido, a imagem pode ser realizada 

em até duas horas após a aplicação do traçador. Contudo, uma vez que o traçador é absorvido 

de forma muito rápida e por possuir uma baixa capacidade de se difundir, a quantificação dos 

valores de perfusão não é possível. 

Finalmente, uma outra desvantagem da técnica consiste no fato de apresentar uma 

baixa resolução espacial quando comparada com as outras técnicas de imagem existente. 

 

2.2.4  MRI 
 

Imagens por ressonância magnética consiste no método de medida de perfusão 

desenvolvidos mais recentemente. (16, 17), (18, 19) Utilizando a técnica de MRI, pode-se 

medir perfusão utilizando tanto traçadores exógenos quanto os traçadores endógenos. Além 

disso, MRI possui algumas vantagens quando comparada com as demais técnicas, como por 

exemplo a segurança, uma vez que a utilização de radio frequência não apresenta risco 

nenhum ao paciente. Outra vantagem é que a imagem formada por ressonância magnética 

possui uma resolução espacial melhor ou, na pior das hipóteses, semelhante quando 

comparada com as demais. 

Nos capítulos que seguem, será discutido com detalhes o mecanismo de 

funcionamento da técnica de MRI, bem como os modelos que utilizam ela para a medida de 

perfusão sanguínea cerebral. 
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3 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

 

Ressonância Magnética (RM) Nuclear é uma importante técnica que se utiliza de 

propriedades magnéticas observadas em certos núcleos atômicos. Por razões históricas, 

quando utilizada para a realização de imagens, a técnica passou a ser chamada apenas de 

Ressonância Magnética, sem o termo Nuclear. Isso ocorreu pois o uso do termo nuclear no 

nome da técnica gerava certo impacto na sua aplicação clínica. Os núcleos atômicos, quando 

submetidos a um campo magnético externo, absorvem e emitem radiação eletromagnética, de 

modo que isso proporcione que eles sejam observados quando aplicada esta técnica. Tudo 

começou em 1945, quando de maneira independente o fenômeno de RM foi reportado 

simultaneamente por Purcell, Torrey e Pound, (20) no MIT, e por Bloch, Hansen e Packard 

(21) em Stanford. Tal descoberta rendeu para Purcell e Bloch o prêmio Nobel de física, 

dividido por eles no ano de 1952. 

Após a descoberta do fenômeno, por alguns anos RM era utilizada apenas como 

ferramenta para a determinação de momentos magnéticos nucleares de alguns núcleos 

diferentes. Contudo, esta história começou a mudar em 1950, quando RM passa a ser também 

uma ferramenta poderosa para a realização de espectroscopia. A utilização para este fim 

passou a ter importância quando foi descoberto em 1950 (22) que núcleos em uma mesma 

molécula absorvem energia em diferentes frequências de ressonância. 

A principal evolução na técnica de RM se deu duas décadas após sua descoberta, 

quando a técnica de RM pulsada passou a ser combinada com a transformada de Fourier (FT, 

do inglês, Fourier Transform). (23) Mais tarde, no ano de 1973, simultaneamente, Lauterbur e 

Mansfield, de maneira independente, descrevem os primeiros resultados obtidos na formação 

de imagens in vivo utilizando RM. Mesclando o uso de um campo magnético estático com um 

campo magnético dependente da posição, eles foram capazes de reconstruir a distribuição 

espacial dos spins nucleares em forma de uma imagem. Essa descoberta foi revolucionária 

para a técnica de RM, pois possibilitou aplicações para casos clínicos, aumentando muito o 

interesse pela mesma, resultando, assim, em um investimento muito maior para a técnica. O 

trabalho de Lauterbur e Mansfield foi recompensado com o prêmio Nobel em medicina, no 

ano de 2003, dividido por ambos. 
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Nas próximas seções serão discutidos alguns dos conceitos fundamentais em RM, 

possibilitando o entendimento básico para a utilização da técnica para a formação de imagens 

e que serão importantes para uma melhor compreensão deste trabalho. 

 

3.1 O NÚCLEO ATÔMICO 

 
O fenômeno de RM explora certas propriedades exibidas pelos núcleos atômicos. 

Portanto, a base para uma boa compreensão desta técnica consiste em entender quais são estas 

propriedades e porque que elas o possibilitam a existência deste fenômeno. 

O núcleo atômico é constituído por partículas chamadas núcleons, que no caso são de 

dois tipos, os prótons e os nêutrons. Essas partículas são classificadas como férmions, que são 

partículas descritas por autofunções antissimétricas. Ou seja, as autofunções de um sistema de 

férmions mudam de sinal quando se trocam os índices de dois deles. (24) Os prótons possuem 

carga elétrica igual, em módulo, a carga elétrica dos elétrons, mas com sinal positivo e massa 

aproximadamente 1840 vezes maior; os nêutrons não possuem carga elétrica e apresentam 

massa ligeiramente maior do que a do próton. Os núcleons são mantidos unidos no núcleo por 

meio de um sistema de alta estabilidade mantido pela chamada interação forte. Tanto os 

prótons quanto os nêutrons possuem um momento angular intrínseco, denominado spin, com 

número quântico associado apresentando um valor semi-inteiro (férmions), no caso, = / , 

com o valor do momento de spin sendo dado por: 

 

 = ℏ  (13) 
 

Além do momento angular intrínseco, no interior do núcleo, cada um dos núcleons 

possui um movimento orbital, de modo que seja conferido a ele um momento angular 

adicional ,⃗ com número quântico l igual a um número inteiro. Assim, o seu momento angular 

orbital associado assumirá um dos valores: − ℏ, − − ℏ, … , ℏ. 

O momento angular total, �⃗, de cada núcleon se dá devido ao acoplamento do 

momento angular orbital com o momento angular do spin e é dado por �⃗ = ⃗ + ⃗. 

Definido o momento angular total de cada núcleon, o momento angular de spin total 

do núcleo resulta da soma das contribuições dos momento angular total de todos os núcleons 

envolvidos. Estes são distribuídos no núcleo através do modelo de camadas, um análogo do 

caso atômico para a distribuição dos elétrons em camadas eletrônicas. Em decorrência da 

interação de emparelhamento dentro de cada nível, teremos os núcleons arranjados com pares 
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de momento angular total nulo. Assim, qualquer nível que possua um número par de núcleons 

idênticos não produz contribuição para o spin nuclear, ou seja, possuem I = . Se o núcleo 

apresentar número ímpar de ambos os constituintes, o spin total resultante será um número 

inteiro. E finalmente, para o caso de o núcleo apresentar número par de um dos constituintes e 

ímpar do outro, o spin total será um número semi-inteiro. Estes núcleos com spin semi-inteiro 

são os que de fato possuem importância para a técnica de RM. 

A realização do fenômeno de RM pressupõe a existência de uma interação entre o 

núcleo atômico e os campos eletromagnéticos presentes na sua vizinhança, seja qual for a 

origem destes. Tal interação pode ser descrita através dos chamados momentos multipolares 

eletromagnéticos, sendo o mais importante o momento de dipolo magnético. O momento de 

dipolo magnético, também chamado momento magnético de um núcleo caracteriza o 

chamado magnetismo nuclear e, devido a quantização do momento angular I, pode assumir os 

seguintes valores:  

 

 = � = �ℏ   (14) 
 

onde � é a constante giromagnética, que é uma constante característica para cada núcleo e está 

relacionada com a força das propriedades magnéticas de cada espécie de núcleo; ℏ é a 

unidade natural do momento angular, dada por ℎ/ , onde h é a constante de Planck. 

Através da equação (14), fica claro que para átomos com número par de prótons e 

nêutrons, ou seja, átomos com spin nuclear nulo, o momento magnético também se anulará e, 

portanto, tais núcleos não são observáveis no fenômeno de RM. Átomos com número ímpar 

de prótons ou nêutrons são aqueles que são mensuráveis pela técnica de RM. Em especial, 

átomos com spin /  recebem uma maior atenção especial, pois sua distribuição de carga é 

esfericamente simétrica, assemelhando-se a dipolos magnéticos. Entre os núcleos com spin / , encontra-se o núcleo de hidrogênio, que pela razão citada acima, e por ser um átomo 

extremamente abundante em sistemas biológicos, é o principal núcleo utilizado para a 

formação de imagens de sistemas biológicos in vivo. 

 

3.2 INTERAÇÃO ZEEMAN 

Na seção anterior, foram mostradas as propriedades fundamentais do núcleo atômico 

para a ocorrência do fenômeno de RM. De forma resumida, essas propriedades são: 

 Momento angular intrínseco, ou spin, dado pela equação (13) 

 Momento de dipolo permanente, dado pela equação (14) 
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Apresentando essas duas propriedades, o núcleo atômico é capaz de interagir quando 

submetido a um campo magnético externo ⃗⃗ . Dessa forma, o operador Hamiltoniano que 

descreve esta interação é dado por: 

 

 ⃗⃗⃗ =  −  ∙ ⃗⃗  (15) 
 

O campo magnético externo é comumente orientado no sistema de coordenadas de tal 

forma que ele esteja na direção do eixo z, ou seja, ⃗⃗ = ̂. Com isso, o Hamiltoniano pode 

ser reescrito da seguinte forma: 

 

 ⃗⃗⃗ = −�ℏ ⃗  (16) 
 

Essa forma de interação magnética é conhecida como interação Zeeman. Uma vez que 

os autovalores de Iz variam de –I até +I em passos unitários, o Hamiltoniano Zeeman dá 

origem à estrutura de níveis energéticos mostrados na figura 2, no caso, para núcleo com spin / , onde temos os seguintes níveis de energia possíveis. 

 

 + = − �ℏ  (17) 

 

 − = + �ℏ  (18) 

 

Figura 2 - Influência de um campo magnético B0 sobre um núcleo de spin ½, resultando na chamada interação 
Zeeman.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Independentemente do número quântico S, a diferença energética entre dois estados 

consecutivos é dada por ℏ� , ou seja, 

 

 ∆ = �ℏ  (19) 
 

Para determinar a probabilidade de encontrar cada partícula em cada um dos níveis de 

energia possíveis, devemos levar em conta que as partículas estão localizadas em um 

ambiente com temperatura T. Com isso, a partir da derivação de Boltzmann, pode-se estimar 

o número de núcleos, nj, presentes em cada um dos estados de energia Ej, conforme mostra a 

equação (20): 

 

 = − �⁄
 (20) 

 
onde N é o número de núcleos, k é a constante de Boltzmann e Z é o divisor da função de 

normalização da função de partição, dado por: 

 

 = ∑ − �  (21) 
 

Assim, para o caso do núcleo de hidrogênio, a razão entre o número de núcleos no 

estado E+, alinhados paralelamente ao campo B0, (Np), e o número de núcleos no estado E-, 

alinhados antiparalelamente ao campo B0, (Na) é dada pela equação 22. 

 

 
� = − ++ −� = ∆� = �ℏ�  (22) 

 
Embora para valores típicos utilizados clinicamente essa fração seja muito próxima do 

valor unitário, onde por exemplo para átomo de hidrogênio com valores de T = 300K e B0 = 

1T tem-se que ⁄ = . 9. Essa pequena diferença, na ordem de ppm, resulta no 

sinal de RM. 

Ainda levando em consideração a equação (19), que diz respeito ao valor da diferença 

energética entre os níveis de energia, podemos comparar esse resultado com a equação da 

quantização de energia, descrita primeiramente por Planck-Einstein: 

 

 = ℏ�  (23) 
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O resultado dessa comparação entre as equações (19) e (23) é a conhecida condição de 

ressonância, necessária para que haja transição entre os níveis energéticos. Trata-se da 

chamada frequência de Larmor, muito importante para o fenômeno de RM, e é dada pela 

equação (24): 

 

 � ≡  �  (24) 
 

3.3 ANALOGIA SEMI-CLÁSSICA 

Apesar do fenômeno de RM ser essencialmente quântico, a equação (24) não 

apresenta nenhum fator fundamentalmente quântico, uma vez que a constante de Planck 

acabou não aparecendo nessa equação. Isso sugere que possa se fazer um tratamento semi-

clássico para o problema e é isto que será desenvolvido nesta seção para núcleos que possuem 

momento magnético, , diferente de zero. A figura 3 mostra a descrição clássica do 

comportamento do spin nuclear. 

 

Figura 3 - Ilustração clássica do comportamento do spin nuclear, precessionando ao redor do campo magnético 
externo B0 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Da mecânica clássica, é conhecido que um campo magnético agindo em uma 

distribuição de corrente resultará na existência de um torque, que tende a rotacionar o plano 
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dessa distribuição para a posição perpendicular à orientação do campo magnético aplicado, de 

acordo com a equação (25): 

 

 ⃗⃗⃗ =  ⃗⃗⃗  ×  ⃗,            ⃗ = ⃗ ×   ⃗⃗⃗⃗   (25) 
 

Um núcleo atômico nada mais é do que uma distribuição de cargas, portanto também 

sofrerá a ação de um torque. Em um campo magnético constante, o torque total devido ao 

momento magnético do núcleo é então dado por: 

 

 ⃗⃗⃗ =  ⃗⃗⃗ ⃗  ×   ⃗⃗⃗⃗   (26) 
 

Mas, também da mecânica clássica, sabemos que o torque está relacionado com a 

variação temporal do momento angular total, ou seja, 

 

 
�⃗ = ⃗⃗⃗  (27) 

 
Combinando as equações (26) e (27), e utilizando a definição de momento magnético 

mostrada na equação (14), obtemos a fundamental equação do movimento, dada por: 

 

 
⃗⃗⃗ = � ⃗ � ⃗⃗  (28) 

 
Esta equação do movimento é a equação que descreve o movimento de precessão do 

núcleo ao redor do campo magnético externo, mostrado na figura 3. Uma analogia clássica 

que pode ser feita à este movimento é a do pião girando em torno de seu eixo, precessionando 

ao redor do campo gravitacional da Terra. A figura 4, análoga a figura 3, mostra de forma 

mais clara os vetores e ângulos utilizados para o cálculo. 
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Figura 4 - Desenho esquemático do movimento de precessão do núcleo, evidenciando os vetores e ângulos 
utilizados nos cálculos.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

 

A variação diferencial do momento angular no tempo é ⃗ = � ⃗ � ⃗⃗ , e é 

perpendicular ao plano definido por ⃗ e ⃗⃗ . Isso faz com que ⃗ precessione ao redor de ⃗⃗  no 

sentido horário. De acordo com a figura 4, temos também a seguinte relação: 

 

 | ⃗| = sen � | �| (29) 
 

Além disso, 

 

 | ⃗| = �| ⃗ � ⃗⃗ | = � sen �  (30) 
 

Comparando as equações (29) e (30), e usando que ≡ | ⃗⃗ |, obtém-se a seguinte 

relação: 

 

 � ≡ | �| = �  (31) 

 
A equação (31) é novamente a equação para a frequência de Larmor, desta vez obtida 

através de métodos clássicos. O produto vetorial da equação (28) dá o sentido do movimento 

de precessão, que é então dado por: 

 

 
� = −� (32) 

Θ 
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Assim, o vetor velocidade angular é definido como: 

 

 �⃗⃗⃗ = −� ̂ (33) 
 

Aplicando um campo magnético temporalmente constante e supondo ele na direção do 

eixo z, tal que ⃗⃗ = ̂, então a solução da equação (32) é: 

 

 � = −� + �  (34) 
 

onde �  é o ângulo inicial. Com isso, é obtida novamente a frequência de Larmor para o caso 

de um campo magnético externo constante: 

 

 � ≡ � ≡ �  (35) 
 

3.4 MAGNETIZAÇÃO 

Toda essa descrição do movimento de precessão foi feita levando em consideração um 

único núcleo. Contudo, em uma amostra de qualquer objeto macroscópico existe uma 

infinidade de núcleos, cada um com seu momento magnético próprio. Na ausência de 

quaisquer campo magnético externo, a soma do momento magnético de todos os núcleos será 

igual a zero, uma vez que os momentos magnéticos são distribuídos de forma aleatória. A 

soma do momento magnético de todos os núcleos é conhecida como a magnetização da 

amostra, que é definida por: 

 

 ⃗⃗⃗ = � ∑  ⃗⃗⃗ ⃗ú   �  (36) 

 

Com a aplicação de um campo magnético externo, os momentos magnéticos de cada 

um dos núcleos se alinha com esse campo, seja na orientação paralela, ou antiparalela, 

conforme definido anteriormente. A pequena diferença entre os núcleos orientados 

paralelamente e antiparalelamente é que irá contribuir para a magnetização macroscópica. A 

figura 5 esquematiza a distribuição dos momentos magnéticos sem a aplicação de um campo 

magnético externo, após a aplicação do campo magnético e movimento de precessão dos 

núcleos alinhados. 
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Figura 5 - a) Distribuição dos momentos magnéticos dos núcleos de forma aleatória sem a presença de um 
campo magnético externo. Nessa condição a soma vetorial dos momentos é nula e a amostra em 
questão não apresenta magnetização macroscópica. b) Após a aplicação de um campo magnético 
externo, os núcleos se orientam na direção do campo, tanto paralelamente como na orientação 
antiparalela ao campo. A diferença entre os núcleos entre as duas orientações é que resultará na 
magnetização macroscópica. Por ser o estado de menor energia, os núcleos tendem a se alinhar em 
maior quantidade na orientação paralela. C) Esquema mostrando o movimento de precessão dos 
núcleos após estes se alinharem na direção do campo, resultando na magnetização M0.  

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Conforme como mostrado na figura 5b, após a aplicação do campo magnético, os 

momentos magnéticos dos núcleos se alinham na direção do campo. O número de núcleos na 

orientação antiparalela é ligeiramente maior do que o número de núcleos orientados de forma 

antiparalela. Essa diferença se deve ao fato de que os núcleos orientados paralelamente estão 

num estado de menor energia, portanto, mais favorável. A figura 5c mostra o movimento de 

precessão dos núcleos alinhados após a aplicação do campo magnético externo. Contudo, 

embora todos precessionem em torno do campo com a mesma frequência, a precessão deles 

não ocorre de forma coerente. O movimento de precessão dos prótons é distribuído de forma 

randômica ao redor do campo, de modo que a magnetização transversal seja nula, resultando 
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apenas magnetização longitudinal. O conjunto de núcleos precessionando numa mesma fase é 

chamado de isocromatas. 

A equação que descreve a magnetização total de uma amostra, de modo análogo à 

equação (28), que descreve o movimento para o caso de um único próton, é dada por: 

 

 
⃗⃗⃗ = � ⃗⃗⃗ � ⃗⃗  (37) 

 
Dessa equação parte o desenvolvimento para outras equações fundamentais no estudo 

da RM, como é o caso das equações de Bloch, que serão descritas nas próximas seções.  

 

3.5 SISTEMA DE COORDENADAS GIRANTES 

Antes de seguir com a descrição da técnica de RM, é importante parar para descrever 

uma ferramenta matemática que facilitará o desenvolvimento das próximas seções. Trata-se 

do sistema de coordenadas girantes (CG). Este sistema de coordenadas é descrito de tal forma 

que a sua origem seja coincidente com a origem do sistema de coordenadas do laboratório 

(CL). Assim, se para as CL temos a composição pelos eixos (x, y, z), para as CG estas passam 

a ser ( ’, ’, ’). Entretanto, nesse novo sistema de coordenadas, o eixo z’ é coincidente com o 

eixo z, ou seja = ′, de modo que os eixos x’ e y’ girem em torno de z’ com frequência de 

rotação igual a Ω⃗⃗⃗. A figura 6 ilustra estas coordenadas. 

 

Figura 6 - Sistema de coordenadas girantes.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Assim, tomemos um vetor V qualquer, descrito no sistema CL, dado por: 
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 ⃗⃗ = ̂ + ̂ + ̂ (38) 
 

Este mesmo vetor, no referencial CG é escrito como: 

 

 ′⃗⃗⃗⃗ = ′ ′̂ + ′ ′̂ + ̂  (39) 
 

Como se trata do mesmo vetor, ′⃗⃗⃗⃗ = ⃗⃗ . Assim podemos igualar as derivadas 

temporais das equações (38) e (39): 

 

 
� ̂ + � ̂ + � ̂ = � ′ ′̂ + � ′ ′̂ + � ′ ′̂ + ′ ′̂ + ′ ′̂ + ′ ′̂

   

  (40) 
 

Além disso, temos também que: 

 

 
′̂ = Ω̂  × ′̂ (41) 

 
Com isso, podemos escrever a derivada temporal do vetor V(t) de acordo com a 

seguinte equação: 

 

 
�⃗⃗⃗ = �⃗⃗⃗ , + Ω⃗⃗⃗  × ⃗⃗  (42) 

 
onde a derivada temporal do vetor V’(t) é dada por: 

 

 
�⃗⃗⃗ , = � ′ ′̂ + � ′ ′̂ + � ′ ′̂  (43) 

 
Se consideramos agora o vetor momento magnético ⃗ como sendo nosso vetor ⃗⃗ , e o 

substituindo na equação (42), temos que: 

 

 
⃗⃗⃗ = ⃗⃗⃗ , + Ω⃗⃗⃗  × ⃗ (44) 

 
Mas, utilizando a relação dada pela equação (28), finalmente obtemos a equação 

diferencial para o momento magnético nas CG, dada por: 

 

 
⃗⃗⃗ , = � ⃗  ×  ⃗⃗  (45) 
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onde o campo magnético efetivo é definido como: 

 

 ⃗⃗ = ⃗⃗ + Ω⃗⃗⃗�  (46) 

 
Assim voltando para o caso de interesse, em que = ′ e ⃗⃗ = ̂, tem-se que  gira, 

nas CL, formando um ângulo fixo com o eixo z e com velocidade angular constante, dada por Ω⃗⃗⃗ = −� ̂. 
 

3.6 EXCITAÇÃO DO SISTEMA POR UM PULSO DE RADIOFREQUENCIA (RF) 

Quando submetido a um campo magnético externo na direção do eixo z, a 

magnetização de toda a amostra passa a ficar então devidamente orientada na direção do 

campo e com valor dado pela equação (36), de modo que contém todas as informações 

necessárias para estudar a amostra que se deseja analisar. Entretanto, para podermos de fato 

extrair alguma informação do sistema, é preciso primeiro que se realize uma interação com o 

mesmo, pois, uma vez perturbado ele irá responder e através desta resposta do sistema é que 

extraímos o sinal com as informações contidas nele. 

Para interagir com o sistema, o que se faz é aplicar um outro campo magnético em 

uma das direções perpendiculares ao campo externo aplicado, que no caso está orientado ao 

longo do eixo z, ou seja, ⃗⃗ = ̂. Esse campo adicional é gerado por uma bobina de 

radiofrequência (RF), e trata-se de um campo magnético oscilante linearmente polarizado. 

Entretanto, para uma melhor compreensão, divide-se este campo em duas componentes 

circularmente polarizadas, uma no sentido horário e a outra no sentido anti-horário, conforme 

esquematizado na figura 7. Cada uma dessas componentes é expressa na seguinte forma: 

 

 ⃗⃗ = cos Ω ̂ − sen Ω ̂  (47) 

 ⃗⃗ = cos Ω ̂ + sen Ω ̂  (48) 
 

de modo que Ω seja a frequência de oscilação do campo ⃗⃗ , com componentes girando no 

sentido horário e anti-horário dadas respectivamente por ⃗⃗  e ⃗⃗ . 
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Figura 7 - Campo oscilante e linearmente polarizado decomposto em duas componentes circularmente 
polarizadas girando em sentidos opostos mas com a mesma amplitude B1.  

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Para fazer a excitação da forma mais eficiente possível, o que se faz é que a oscilação 

do campo magnético gerado pela bobina de RF seja na frequência de ressonância, ou seja, 

para o sistema CL, devemos ter Ω = �, que é a mesma frequência de precessão dos spins. No 

sistema CG, essa frequência será constante e igual a � , que é a condição de ressonância do 

sistema. 

Contudo, se voltarmos a atenção para a equação (32), vemos que a precessão se dá no 

sentido negativo, ou seja, no sentido horário em relação ao campo externo nas CL. Portanto, o 

campo de excitação deve ser circularmente polarizado no sentido horário, dado pela equação 

(47). Ou seja, nessa condição temos que: 

 

 Ω⃗⃗⃗ = −� ̂ (49) 
 

Podemos então escrever o vetor ′̂, que tem uma rotação no sentido horário ao longo 

do tempo, de modo que seja dado por: 

 

 ′̂ = ̂ cos � − ̂ sen �  (50) 
 

onde assume-se que ′̂ =  ̂ . De maneira análoga, definimos também: 

 

 ′̂ = ̂ cos � + ̂ sen �  (51) 
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Definidas as CG, podemos agora escrever o vetor campo magnético total nesse 

sistema de coordenadas. Somando a contribuição do campo externo com a do campo 

oscilante, obtemos que: 

 

 ⃗⃗ =  ̂ + ̂ cos � − ̂ sen � = ̂ + ′̂ (52) 
 

Utilizando a equação (45), podemos descrever a variação temporal da magnetização 

após a aplicação do pulso de RF: 

 

 
⃗⃗⃗ ′ = ⃗⃗⃗  ×  � [ ̂ + − �� ̂] (53) 

 

A equação (53) mostra que nas CG o campo magnético B  é estático. Além disso, pela 

definição da frequência de Larmor, temos que � = � , logo, nessa condição, o termo entra 

colchetes na equação (53) resultará apenas ′̂, ou seja, a magnetização irá precessionar 

apenas ao redor do campo magnético oscilante aplicado com uma frequência � , sofrendo 

um deslocamento no plano x’y’. A figura 8 ilustra a excitação do sistema através da aplicação 

de um pulso RF nas CG (figura 8 a e b). 

 

Figura 8 - Excitação do sistema através de um pulso RF, Figuras a) e b) mostram a excitação nas coordenadas 
girantes enquanto a figura c) mostra o processo nas coordenadas do laboratório.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

 
O ângulo � mostrado na Figura 8b, formado pelo vetor magnetização M(t) e pelo eixo 

z é o chamado ângulo de flip (FA, do inglês, Flip Angle). Este ângulo pode ser determinado 

através da seguinte equação: 
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 � = �. ∫�
 (54) 

 
onde Tap é o tempo de aplicação do pulso RF. Para a aquisição de imagens por RM, este 

tempo de aplicação do pulso é da ordem de milissegundos. Se durante este intervalo de tempo 

considerarmos o campo ⃗⃗  constante, então a equação (54) pode ser reescrita como: 

 

 � = �  (55) 
 

A equação (55) mostra que se pode excitar a amostra com qualquer FA desejado 

controlando apenas a intensidade do campo aplicado e a duração de aplicação do mesmo. O 

eixo para o qual a magnetização se desloca também pode ser escolhido, dependendo da 

direção de aplicação do campo ⃗⃗ . 

Na prática, os dois ângulos mais comumente utilizados para a excitação do sistema são � = /  e � = . Pulsos de RF de � = /  deslocam a magnetização para o eixo transversal, 

ou seja, perpendicular ao eixo do campo externo e são chamados de pulsos de excitação. Já os 

pulsos de RF de � =  invertem a magnetização, mantendo-a no mesmo eixo inicial e, por 

essa razão são chamados de pulsos de inversão. 

 

3.7 MECANISMOS DE RELAXAÇÃO E EQUAÇÕES DE BLOCH 

Na seção anterior, foi descrito todo o procedimento para a excitação do sistema, tendo 

em vista interagir com o mesmo de modo a obter uma resposta em forma de sinal com as 

informações contidas na amostra. No entanto, de nada adiantaria excitar o sistema se, após 

desligarmos o campo oscilante ⃗⃗  o sistema permanecesse em sua forma excitada. Na prática 

não é isso que acontece e, após pararmos de interagir com o sistema, este tende a retornar à 

sua condição inicial. 

Até o presento momento, a evolução da magnetização era descrita pela equação (37). 

Mas, podemos olhar para a magnetização de forma separada para suas componentes 

longitudinal e transversal, ou seja, 

 

 ⃗⃗⃗∥ = ̂ (56) 

 ⃗⃗⃗⊥ = ̂ + ̂ (57) 
 

de modo que as componentes longitudinal e transversal da equação (37) sejam dadas por: 
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⃗⃗⃗ =  (58) 

 
⃗⃗⃗⊥ = � ⃗⃗⃗⊥  ×  ⃗⃗  (59) 

 

Contudo, essas equações levam em conta prótons não interagentes. Após excitarmos o 

sistema, os prótons passarão a interagir, seja com outros prótons ou com o reservatório 

térmico. Essa interação é que é a responsável pelo sistema retornar ao seu estado inicial após 

o fim da excitação. Isso se deve ao chamado mecanismo de relaxação. O funcionamento deste 

mecanismo bem como as equações que descrevem esta interação serão descritos no decorrer 

desta seção. 

3.7.1 INTERAÇÃO SPIN-RESERVATÓRIO E RELAXAÇÃO LONGITUDINAL 
 

Conforme dito na introdução desta seção, a equação (58) não descreve o 

comportamento da magnetização considerando prótons interagentes, de modo que os 

momentos magnéticos tendem a se alinhar com o campo magnético externo através de trocas 

energéticas com a vizinhança. Uma boa maneira de visualizar essa interação é olhando para a 

energia do sistema. Classicamente, a equação que descreve a energia associada ao momento 

magnético em uma região com campo magnético externo aplicado é dada por: 

 

 = − ⃗. ⃗⃗  (60) 
 

Analisando essa equação, vemos que o momento magnético tende a se alinhar ao 

campo magnético externo de modo a alcançar o estado de menor energia e, portanto, mais 

estável, uma vez que haja possibilidade de troca de energia. É evidente que na amostra em 

questão cada próton está em contato térmico com a vizinhança, de modo que o movimento 

térmico presente no reservatório conta para uma dada energia associada ao spin. Analisando 

quanticamente, os prótons liberam pacotes de energia (equação (19)) para o reservatório 

térmico, passando, assim, para o estado de menor energia. Analisando macroscopicamente o 

sistema, tem-se o análogo energético para a magnetização, que leva em conta a magnetização 

longitudinal. 

 

 = − ⃗⃗⃗. ⃗⃗ = − ∥  (61) 
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Assim, através dessas trocas energéticas com o reservatório, a magnetização deslocada 

de um certo FA após a aplicação de um pulso RF volta, com o tempo, a se alinhar 

paralelamente ao campo externo. 

A taxa com que a magnetização longitudinal retorna ao seu estado inicial é chamada 

de tempo de relaxação longitudinal T1. Levando em consideração essa taxa de relaxação, que 

está relacionada com a interação spin-reservatório, a equação corrigida para a variação 

temporal da magnetização longitudinal é dada por: 

 

 = � −  (62) 

 
 

Figura 9 - Relaxação longitudinal da magnetização nas coordenadas girantes após a aplicação de um pulso de 
excitação.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
  

A figura 9 mostra a relaxação longitudinal da magnetização nas CG após a aplicação 

de um pulso de excitação: 

 

3.7.2 INTERAÇÃO SPIN-SPIN E RELAXAÇÃO TRANSVERSAL 
 

Assim como no caso da magnetização longitudinal, também para a magnetização 

transversal não foi levado em conta até aqui prótons interagentes e, consequentemente, a 

equação (59) também não está correta quando se leva em conta a existência de interações. 

Contudo, diferentemente da magnetização longitudinal, a interação neste caso ocorre entre os 

momentos magnéticos dos prótons vizinhos. Essa interação se dá pois cada próton contendo 

um momento de dipolo magnético gera um pequeno campo magnético. Este campo magnético 

gerado pelo momento de dipolo magnético de um próton irá fazer com que os prótons 

vizinhos não sofram a ação exclusiva do campo ⃗⃗ , mas sim da somatória deste com o campo 
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gerado pelos momentos de dipolo dos prótons próximos. Embora esta interação não resulte 

em trocas energéticas, por alterar o campo magnético atuante sobre cada um dos prótons, ela 

fará com que cada um deles possua uma frequência de precessão diferente, uma vez que esta é 

dada por � = � . 

Dessa forma, após a aplicação do pulso RF, a magnetização deslocada para o eixo 

transversal, inicialmente com todos os momentos magnéticos precessionando em fase, passa a 

apresentar uma perda de coerência de fase, conforme ilustrado na figura 10. 

 

Figura 10 - Relaxação transversal da magnetização após a aplicação de um pulso de excitação. A sequência  
mostra o processo de relaxação transversal nas coordenadas girantes.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

A taxa com que a magnetização transversal perde a coerência de fase é denominada 

tempo de relaxação transversal T2. Assim, para o caso de prótons interagentes, a equação que 

descreve a variação temporal da magnetização transversal, nas CL, é dada por: 

 

 
⃗⃗⃗⊥ = � ⃗⃗⃗⊥  ×  ⃗⃗ − � ⃗⃗⃗⊥ (63) 

 
Essa equação, nas CG, é escrita como: 

 

 
⃗⃗⃗⊥ ′ = − � ⃗⃗⃗⊥ (64) 

 
Contudo, na prática, a defasagem devido a interação spin-spin não é a única que 

acontece. O campo magnético externo, suposto homogêneo na descrição até aqui, na prática 

apresenta inomogeneidades e isso também afetará a magnetização. Essa não-homogeneidade 

do campo externo, bem como variações na susceptibilidade magnética, resulta numa 

diminuição da taxa de relaxação da magnetização transversal ⃗⃗⃗⊥ inicial, e é caracterizado por 

um outro valor de taxa de relaxação, conhecido como T2’. Assim, a taxa de relaxação 
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transversal total do sistema possui contribuições de T2 e T2’ e é conhecida como T2* (T2 

estrela), definido por: 

 

 � ∗ = � + � ′ (65) 

 

3.7.3 EQUAÇÕES DE BLOCH 
 

A equação (37) descreve a variação temporal da magnetização total do sistema para o 

caso de prótons não interagentes. Nas subseções anteriores, foram descritas as contribuições 

longitudinal e transversal com as correções necessárias considerando prótons interagentes. 

Assim, uma combinação das equações (62) e (63) nos leva à equação da variação temporal 

total da magnetização total do sistema. Essa equação é muito importante para a descrição do 

fenômeno de RM e é conhecida como equação de Bloch, dada por: 

 

 
⃗⃗⃗ = � ⃗⃗⃗  × ⃗⃗ + � − ̂ − � ( ̂ + ̂) (66) 

 
Assim, supondo ⃗⃗ = ̂, a solução da equação de Bloch para cada uma das 

componentes x, y e z da magnetização nos leva ao seguinte resultado, para as CL: 

 

 = − �⁄ ( cos � + sen � ) (67) 

 = − �⁄ ( cos � − sen � ) (68) 

 = − �⁄ + − − �⁄  (69) 
 

Ou, nas CG, 

 

 ′ =  (70) 

 ′ = − �⁄
 (71) 

 = − − �⁄  (72) 
 

A figura 11 mostra as curvas de relaxação transversal e longitudinal. 
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Figura 11 - Ilustração das curvas de relaxação da magnetização longitudinal e transversal 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

3.8 ECO DE SPINS 

 

Na seção anterior foi descrita a perda de coerência de fase da magnetização transversal 

após a aplicação de um pulso de excitação. Como visto, essa perda de coerência se dá devido 

ao fato de os spins serem submetidos à campos magnéticos locais ligeiramente diferentes, 

resultando assim em diferentes frequências de precessão. E justamente essa diferença de 

frequências, responsável pela defasagem, é que possibilita a utilização de uma estratégia para 

recuperar a coerência de fase perdida. 

Supondo mais uma vez que o campo magnético externo foi aplicado na direção do 

eixo z, e que foi aplicado um pulso de RF na direção do eixo x´, de modo a deslocar a 

magnetização, inicialmente paralela ao eixo z (figura 12a) para o eixo y´ (figura 12b). Em 

seguida, os spins passam a precessionar com frequências diferentes, resultando na perda de 

coerência de fase (figura 12c).  

A estratégia para recuperar a coerência de fase perdida é a aplicação de um pulso de 

inversão no eixo y´. Uma vez aplicado este pulso, cada isocromata é invertida em relação ao 

eixo y´, assim como mostra a figura 12d. Contudo, a frequência com que essas isocromatas 

precessionam continua a mesma, de modo que a coerência de fase passa a se recuperar, até 

que todas estejam  em fase novamente (figura 12e). 
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Figura 12 - Esquema do eco de spins. (A) A magnetização inicialmente encontra-se ao longo do eixo z. (B) Após 

a aplicação de um pulso de RF na direção do eixo x´, a magnetização é deslocada para o eixo y´. (C) 
Devido ao fato de os spins sofrerem a ação de campos locais diferentes, cada um passa a 
precessionar com uma frequência ligeiramente diferente em relação ao outro. Com isso, ocorre a 
perca de coerência de fase. (D) Para recuperar essa coerência de fase perdida, aplica-se um pulso de 
inversão na direção do eixo y´, de modo que cada isocromata sofra um flip de 180º. Contudo, a 
frequência de cada uma continua a mesma, de modo que elas passam a recuperar a coerência de fase 
perdida, até que todas estejam novamente em fase. (E).  

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

O tempo entre a aplicação do pulso de excitação (pulso de / ) e a completa 

recuperação da coerência de fase é chamado de tempo ao eco (TE). Na figura 12, é o tempo 

que se inicia na figura 12a e termina na figura 12e. Com isso, o tempo entre a aplicação do 

pulso de excitação e a aplicação do pulso de inversão é TE/2, assim como o tempo entre a 

aplicação do pulso de inversão e a recuperação da coerência de fase também é dado por TE/2. 
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4 ARTERIAL SPIN LABELING 
 

4.1 IMAGENS DE PERFUSÃO UTILIZANDO RM 

 

No capítulo dois foram descritos mecanismos da cinética envolvida no estudo dos 

traçadores utilizados para medidas de perfusão, bem como algumas das principais técnicas 

disponíveis atualmente para este tipo de medida, como por exemplo as técnicas de PET e 

SPECT. Essas técnicas apresentam uma alta sensibilidade para este tipo de medida mas, no 

entanto, tratam-se de técnicas invasivas aos pacientes. Além disso, a resolução espacial destas 

técnicas é limitada pela quantidade de traçador utilizado para a realização da medida. 

Também devido a estes fatores, a aquisição de repetidas imagens através da utilização destas 

técnicas é outro fator limitante, comprometendo estudos onde a dinâmica cerebral é 

importante. 

Nesse sentido, imagens de perfusão utilizando RM surge com uma alternativa 

interessante para a aquisição deste tipo de dados por ser uma técnica mais segura do que as 

demais e que possibilita a obtenção de resultados satisfatórios para a análise do CBF. Nesta 

técnica, podem ser utilizados tanto marcadores exógenos quanto os marcadores endógenos. 

Além do fato da técnica de RM, por si só, ser mais segura do que as demais, uma vez que os 

campos magnéticos (estáticos e oscilantes) utilizados não oferecem riscos ao paciente, os 

traçadores utilizados, embora em alguns poucos casos possam ocasionar complicações para o 

paciente, em geral são também mais seguros do que aqueles utilizados nas demais técnicas 

disponíveis. Como se não bastasse a questão de segurança da técnica, esta ainda apresenta 

outro ponto positivo, que é sua alta resolução espacial, que, na pior das hipóteses, é igual à 

das demais. 

 

4.1.1 IMAGENS POR RM UTILIZANDO AGENTES DE CONTRASTE 
 

Para realizar medidas de perfusão por RM, uma das possíveis abordagens a serem 

seguidas é o uso de agentes de contraste exógenos. Neste caso, dois tipos de traçadores podem 

ser utilizados. Um desses tipos consiste em agentes de contraste que possuem frequência de 

ressonância (ou frequência de Larmor) diferente da frequência de ressonância do hidrogênio, 

como é o caso, por exemplo, do 2H2O. (25) O outro grupo de agentes de contraste injetado 
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para medidas de perfusão por RM são aqueles que resultam em mudanças no sinal de 

ressonância apresentado pelo hidrogênio existente na água. E é justamente este grupo de 

agentes de contraste que é  o mais comum clinicamente, podendo-se destacar os que utilizam 

o íon do gadolínio. (26) Esses compostos podem fornecer informações sobre diferentes 

parâmetros fisiológicos relacionados ao CBF, como o CBV e o MTT. Essas informações 

podem ser obtidas baseadas em diferentes modos de se usar estes agentes. Por exemplo, 

quando o gadolínio é aplicado, rapidamente ele é distribuído pelo compartimento vascular do 

sujeito. Isso faz com que haja uma redução no valor de T1, que é proporcional ao CBV. (27) 

Além disso, mudanças no valor de T2 ou T2* podem ser exploradas conforme a passagem do 

contraste pelo sistema vascular. 

Dentre as técnicas que necessitam de agentes de contraste exógenos para medidas de 

perfusão por  RM, a que mais se destaca clinicamente é a técnica chamada DSC (do inglês, 

Dynamic Susceptibility Contrast), formalizada no final dos anos 80. (26) Esta técnica consiste 

na aplicação de um bolus de agente de contraste paramagnético que permanece no interior dos 

vasos. Contudo, a aplicação deste agente de contraste resulta na produção de gradientes de 

campo magnético locais que interferem também no meio extravascular, agindo assim também 

no tecido pelo qual os vasos passam. Esses gradientes de campo magnético constituem outro 

fator que interfere no campo magnético total pelo qual cada próton está submetido, que 

consequentemente passam a precessionar com uma frequência ligeiramente diferente da dos 

demais prótons, resultando em uma defasagem dos spins, conforme explicado anteriormente 

na seção 3.7.2. Essa defasagem dos spins ocasiona uma redução do sinal nas imagens 

ponderadas por T2 ou T2*. Além disso, tem-se também uma mudança no sinal de T1, que 

sofre um aumento devido à passagem do contraste próxima ao tecido em que é feita a medida. 

Para analisar os dados obtidos utilizando esta técnica, assume-se que mudanças em 

T2* ocorrem proporcionalmente à concentração de contraste aplicado. Por ser linear, esta 

relação permite que se quantifique a perfusão através da utilização do princípio do volume 

central. Isso é feito determinando as mudanças de sinais do tecido e também analisando a 

AIF. Com a utilização destes dois parâmetros, pode-se determinar a curva que descreve a taxa 

de evolução da relaxação de T2*. Por meio da deconvolução entre esta curva e a AIF, pode-se 

determinar a resposta do tecido e, a partir desta deconvolução, é possível obter os valores de 

CBF, CBV e MTT, utilizando para isso o modelo do mecanismo cinético descrito no Capítulo 

2. A dificuldade deste modelo consiste na determinação da AIF com precisão. Determinar 

precisamente a AIF é importante pois com isso se garante que a curva de resposta seja 

realmente condizente com a resposta do tecido. Para isso, seria necessário a aquisição de uma 
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imagem tridimensional ou ao menos a aquisição de uma outra imagem feita com posição 

deslocada em relação à primeira. O custo dessas aquisições adicionais está na resolução 

temporal, que é reduzida. 

Outro problema da utilização da técnica diz respeito à segurança. Embora a utilização 

de RM seja completamente segura para o paciente, a aplicação do íon gadolínio constitui um 

mecanismo invasivo, mesmo sendo um tipo de contraste relativamente seguro. Em alguns 

casos raros, podem ocorrer algumas complicações, cujos casos mais extremos podem até levar 

à óbito. Estes casos mais críticos são reportados como NFS. Trata-se de uma fibrose, 

primeiramente envolvendo a pele e tecidos subcutâneos, mas que em seguida pode expandir 

para outros órgãos como, por exemplo, o pulmão, esôfago, coração e a musculatura 

esquelética, ocasionando assim grandes complicações. No ano de 2006, foram noticiados 

casos com uma forte associação entre a aplicação de contraste de gadolínio em pacientes com 

NSF (1). 

 

4.1.2 IMAGEM DE PERFUSÃO POR RM UTILIZANDO CONTRASTE ENDÓGENO 
 

Uma outra abordagem utilizada para o estudo da hemodinâmica consiste na utilização 

de agentes de contraste endógenos. Como descrito anteriormente neste capítulo, a técnica de 

RM é sensível aos átomos de hidrogênio, e devido à grande abundância de prótons presente 

nos organismos vivos, somado também à existência de propriedades paramagnéticas da deoxi-

hemoglobina, (28) faz com que a técnica de RM seja uma importante ferramenta no estudo do 

movimento sanguíneo. O sangue, por ter água abundante em sua constituição, possui muitos 

prótons que podem ser observados com RM, sem que seja necessária a aplicação de algum 

agente de contraste externo ao organismo. 

Um dos métodos utilizados consiste em explorar a diferença de susceptibilidade 

magnética entre a hemoglobina oxigenada e a hemoglobina desoxigenada. Trata-se da 

utilização do contraste BOLD (do inglês, Blood Oxygenation Level Dependent), método 

desenvolvido no início dos anos 90. (29) Ao realizar qualquer tipo de atividade, o cérebro 

necessita de uma grande quantidade de oxigênio e, por não possuir nenhum mecanismo de 

reserva, ao realizar alguma tarefa necessita de um aumento em seu abastecimento. Assim, 

juntamente com a maior demanda de oxigênio, tem-se um aumento nos valores de CBF e 

CBV locais, de modo que a concentração de deoxi-hemoglobina diminua, resultando num 

aumento da intensidade do sinal de RM. Este efeito é chamado de efeito BOLD. 



58 

Contudo, a concentração de oxi-hemoglobina e deoxi-hemoglobina depende de um 

grande número de parâmetros, como por exemplo, realização de atividade física, mecanismo 

de auto-regulação do CBF e CBV, fatores metabólicos e iônicos, fatores exógenos, idade e 

existência de patologias. Com essa vasta quantidade de fatores, uma quantificação dos 

parâmetros hemodinâmicos torna-se complicada. Apesar disso, a técnica BOLD ainda é 

bastante utilizada nos dias de hoje no que diz respeito ao estudo da resposta hemodinâmica 

funcional. 

O início dos anos 90 também foi o período do surgimento de outra técnica que visa a 

quantificação da perfusão cerebral. Esta técnica também utiliza marcadores endógenos, que 

são os próprios núcleos de hidrogênio existentes na água do sangue e é conhecida como ASL 

(do inglês, Arterial Spin Labeling). A técnica consiste em realizar a marcação dos núcleos do 

sangue que irão percorrer seu caminho até o local em que se deseja realizar a imagem. O 

sangue marcado chega até o cérebro onde são realizadas as trocas com o tecido cerebral e por 

isso é possível adquirir imagens cujo contraste é proporcional ao valor de CBF. Esta técnica 

tem sido alvo de estudo desde então e diversas sequências de pulsos já foram desenvolvidas, 

sendo estas classificadas em três grupos que diferem entre si por como é feita a marcação dos 

spins. Estes grupos são classificados como CASL (do inglês, Continuous Arterial Spin 

Labeling), pCASL (do inglês, pseudocontinuous ASL, ou pulsed-continuous ASL) e PASL (do 

inglês, Pulsed ASL). Nas seções seguintes serão discutidos com detalhes os princípios básicos 

desta técnica bem como os mecanismos específicos de cada um dos tipos de ASL aqui 

citados. 

 

4.2 ASL 

 

Arterial Spin Labeling surgiu como uma alternativa não invasiva para medir perfusão 

sanguínea cerebral e ao longo dos últimos anos vem apresentando resultados muito 

satisfatórios. A técnica de ASL permite o monitoramento do fluxo sanguíneo cerebral por um 

período de tempo tão longo conforme a necessidade. Além disso, pelo fato de não ser uma 

técnica invasiva, tem-se a vantagem de poder realizar quantas imagens forem necessárias. A 

limitação desta técnica vem somente da relação sinal-ruído (SNR, Signal to Noise Ratio). E 

justamente por apresentar bons resultados, aliado ao fato de não ser um método invasivo, ASL 

tem se destacado como uma importante ferramenta para a obtenção de imagens e no estudo de 

hemodinâmica e problemas vasculares cerebrais. 
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 Mas como qualquer outra técnica para medir a CBF, o ASL também precisa de um 

marcador para o sangue que percorre as artérias em direção ao cérebro. E se em outros 

métodos existe a necessidade da injeção de um contraste intravenoso, como por exemplo, o 

gadolínio, em ASL tem-se um agente de contraste endógeno, que no caso trata-se do próprio 

hidrogênio da água existente no sangue do indivíduo a ser analisado. E para que haja a 

marcação do hidrogênio do sangue, provoca-se uma alteração da magnetização dos spins 

presentes no sangue arterial, Ma, em relação a magnetização dos spins presentes no tecido 

cerebral, Mb. A figura 13 exemplifica esta situação. 

 

Figura 13 - Esquema do caminho percorrido pela água presente no sangue arterial para a realização das trocas 
entre o compartimento vascular e o tecido, trocas estas que ocorrem no nível dos capilares. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Em ASL, para a realização da marcação, são aplicadas ondas na frequência de radio 

(RF) em um determinado plano por onde passa o sangue. A princípio, toda a magnetização 

dos átomos de hidrogênio presentes no sangue está alinhada conforme a direção do campo 

magnético externo aplicado ao sistema. Após a aplicação dessas ondas, as magnetizações dos 

átomos de hidrogênio submetidos a ela são invertidas em relação à dos demais átomos que 

não sofreram a incidência das ondas RF. O plano de marcação dos núcleos de hidrogênio é 

calculado de modo que o tempo de deslocamento destes do plano de marcação até o plano de 

realização da imagem seja menor que o tempo de relaxação característico do spin, de modo 

que após este tempo, todos os spins voltarão a estar alinhados conforme o campo magnético 
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externo novamente. No plano de realização da imagem, são quantificados todos os átomos 

que chegam até lá com a magnetização invertida em relação aos demais, bem com aqueles 

presente no tecido que se encontra neste plano. Mas além de quantificar os átomos marcados, 

é realizada também uma imagem controle, onde é quantificada a magnetização dos átomos 

sem que tenha havido qualquer marcação. Esta imagem é chamada de imagem controle. A 

figura 14 ilustra o plano de marcação dos núcleos de hidrogênio, o plano de aquisição da 

imagem e também a aquisição da condição de controle. 

 

Figura 14 - A imagem da esquerda mostra o experimento com a marcação dos spins dos núcleos de hidrogênio. 
Em verde é mostrado o plano de marcação, a partir do qual os átomos do sangue percorrem os 
caminhos indicados pelas setas azuis até chegar ao plano de aquisição das imagens, indicado em 
vermelho na figura. Do lado direito, temos a imagem do experimento controle, em que é 
quantificada a magnetização dos átomos que chegaram até o plano de realização da imagem sem que 
tenha havido nenhuma marcação. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Após ter adquirido a imagem com a realização da marcação e também a imagem 

controle, é realizada então a diferença dos spins dos átomos alinhados com o campo 

magnético externo com os spins dos átomos que sofreram a marcação com o pulso de RF para 

a formação da imagem de perfusão. A diferença dessas duas imagens é então proporcional ao 

CBF. Sabendo a constante de proporcionalidade, pode-se então quantificar o CBF. As 

equações que descrevem o comportamento da magnetização longitudinal na região onde a 

imagem será adquirida e que serão utilizadas na determinação do valor de CBF podem ser 

obtidas a partir da equação de Bloch, descrita no capítulo anterior. Assim, a equação (66) 

pode ser modificada para que seja feita a inclusão dos efeitos do fluxo sanguíneo. Dessa 
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forma, a evolução da magnetização longitudinal na fatia de interesse pode ser descrita por: 

(18) 

 

 = −� + −  (73) 

 
onde Mb é a magnetização longitudinal por grama de tecido cerebral,  é a magnetização no 

tecido cerebral na situação inicial, em que encontra-se completamente relaxada, Ma é a 

magnetização longitudinal no sangue arterial, Mv é a magnetização longitudinal para o sangue 

venoso, T1 é o tempo de relaxação longitudinal para os núcleos de hidrogênio presentes no 

tecido cerebral e CBF é o valor do fluxo sanguíneo cerebral, conforme definido no capítulo 2. 

Além disso, a água do sangue utilizada como traçador endógeno possui a vantagem de se 

difundir livremente através da BBB de forma que podemos reescrever a magnetização 

longitudinal para o sangue venoso da seguinte forma (2): 

 

 =  (74) 

 
sendo  o coeficiente de partição cérebro-sangue para a água, definido da seguinte maneira: 

 

 =   á    ⁄  á   ⁄  (75) 

 
Considerando  que, para uma situação de equilíbrio, seja válido o princípio da 

conservação da matéria, ou seja, que a quantidade de sangue arterial que chega até o tecido 

cerebral é exatamente a mesma que deixa o tecido através do sangue venoso, tem-se a 

seguinte relação: 

 

 = =  (76) 

 
onde  é a magnetização longitudinal inicial, quando tem-se uma situação de relaxação 

completa. Com isso, a equação (73) pode ser reescrita como: 

 

 = −� − �  (77) 

 
onde T1 utilizado na equação (73) foi substituído por T1app, que é o tempo de relaxação 

longitudinal para o tecido cerebral considerando que se tenha a perfusão do sangue arterial 
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para o tecido cerebral e que �  seja o grau de eficiência de marcação do sangue arterial após 

a aplicação do pulso RF. Estes dois parâmetros são definidos da seguinte maneira: 

 

 � = � +  (78) 

 

 � = −
 (79) 

 

4.3 CASL 

 

A técnica de ASL contínua ou CASL foi historicamente a primeira técnica de ASL 

proposta. Isso aconteceu no ano de 1992 por John Detre (18) e também por Williams (19), 

sendo que o primeiro utilizava pulsos de saturação enquanto o segundo usava pulsos de 

inversão ou seja, � = .  e � =  respectivamente. Embora tanto o pulso de inversão quanto 

o de saturação possam ser utilizados para a realização da marcação, é mais comum a 

utilização do pulso de inversão, uma vez que com este tipo de pulso é que se obtém um sinal 

com maior intensidade, uma vez que com a inversão da magnetização, está chegará até o 

plano de imagem ainda não relaxada, de modo que ao realizar a subtração entre a imagem 

controle e de marcação, a diferença será maior. Originalmente utiliza-se um esquema de 

inversão adiabática conhecida como “flow-driven”, um método que a principio tinha como 

objetivo a realização de angiografia. (30) Para a execução deste tipo de inversão adiabática da 

magnetização do sangue arterial, são aplicados pulsos de RF com duração de 2-4 segundos de 

forma contínua, simultaneamente com a aplicação de um gradiente de seleção na direção do 

fluxo. Dessa forma, o sangue arterial em movimento terá seus spins dos núcleos de hidrogênio 

sofrendo uma pequena variação da frequência de ressonância, resultando na inversão 

adiabática da magnetização, que é mantida conforme o sangue flui para fora do plano de 

marcação. A eficiência da marcação, que é um importante fator para a quantificação do CBF, 

depende de fatores como a velocidade média do sangue (v), da angulação dos vasos 

sanguíneos em relação ao plano de marcação, da amplitude do pulso de RF (B1) e da 

intensidade do gradiente de seleção (Gmarcação), de modo que estes fatores obedeçam à seguinte 

relação: 

 

 � ≪ � � çã ≪ �  (80) 
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onde T2a é o tempo de relaxação transversal do sangue arterial. Dentre todas estas condições 

descritas, o ângulo que os vasos fazem com o plano de marcação é de fundamental 

importância para a eficiência da marcação, uma vez que o fluxo deve ser praticamente 

retilíneo à direção de aplicação do gradiente de marcação, visando a máxima variação da 

frequência. Desta forma, para o caso dos humanos, é comum que o plano de marcação seja 

posicionado logo a baixo do chamado círculo de Willis (COW, do inglês Circle of Willis), 

conforme mostrado pela Figura 15, em que na região do COW, as carótidas comuns e internas 

fluem na direção inferior-superior. Tipicamente, a eficiência da marcação varia entre 80-95%. 

(31-33) 

 

Figura 15 - Localização do círculo de Willis no sistema vascular dos humanos 

 

Fonte: Adaptada de  CLASSCONECTION (34) 
 

Apesar de a implementação da técnica de CASL parecer simples, não são todos os 

sistemas de RM que permitem que seus amplificadores de RF operem de forma contínua e 

isso resulta em uma das limitações impostas por esta técnica. Além disso, o uso de um sistema 

de marcação contínua pode resultar em problemas com a deposição de potência no sujeito. 

Estudos de CASL em sistemas de 11.7T e 7T respectivamente para pequenos animais e 

humanos já foram feitos, contudo, a taxa de absorção específica (SAR, do inglês Specific 

Absortion Rate) é outro fator que pode ser considerado uma limitação para a técnica. 
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No entanto, uma importante limitação quando se trata de CASL é o problema devido à 

transferência de magnetização (MT, do inglês Magnetization Transfer). (19, 35) Este efeito se 

deve à aplicação de um longo pulso de RF que, fora de ressonância, resulta na saturação direta 

das macromoléculas do tecido cerebral. Quando saturadas, estas moléculas podem trocar 

magnetização com a água existente no tecido cerebral e isso resulta numa alteração da 

magnetização de equilíbrio e também do valor de T1app. Dessa forma, com a aplicação do 

pulso de marcação contínuo, apenas na imagem de marcação é que existiria a contribuição 

devido ao efeito da MT. Uma tentativa de solucionar este problema consiste na aplicação de 

um pulso de RF em uma posição distal ao plano de imagem, de modo que a distância entre a 

aplicação deste pulso em relação ao plano da imagem seja a mesma distância utilizada entre o 

plano de marcação e o plano da imagem utilizada para adquirir a imagem de marcação. A 

figura 16 ilustra o esquema para a aquisição tanto da imagem de marcação quanto para a 

imagem de controle. 

 

Figura 16 - A esquerda, a representação do esquema para a aquisição da imagem de marcação, com a aplicação 
de um pulso de 180º para a inversão dos spins do sangue arterial. A figura da direita mostra o 
esquema para a aquisição da imagem de controle, com a aplicação de um pulso de 180º distal ao 
plano de imagem para tentar solucionar o problema com o efeito causado pela transferência de 
magnetização. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

A razão para a aplicação deste pulso de RF também na imagem de controle resulta 

devido ao perfil simétrico da curva da intensidade do sinal de RF com a diferença entre a 

frequência de offset e a frequência de ressonância, mostrado pela figura 17. Dessa forma, tem-

se a contribuição do efeito de MT tanto na imagem de controle quanto na imagem de 
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marcação, de modo que quando se realiza a diferença entre a magnetização em cada um 

desses casos, o efeito devido a MT é anulado, com o sinal resultante sendo apenas referente à 

diferença de magnetização. 

 
Figura 17 -  Intensidade do sinal de RM de uma determinada ROI localizada no plano de imagem em função da 

diferença entre a frequência de offset e a frequência de ressonância dos núcleos de hidrogênio 

 

Fonte: PEKAR(36). 
 

Muito embora a aplicação deste pulso de RF distal ao plano de imagem minimize os 

efeitos de MT, isso só é obtido com sucesso quando se trata de imagem para uma única fatia. 

Entretanto, uma única fatia quase sempre não é suficiente para que se consiga fazer a imagem 

de uma região de interesse completa, sendo necessário então realizar imagens de múltiplas 

fatias. Neste caso, a aplicação simétrica do pulso de RF só seria possível para uma das fatias, 

de modo que as demais apresentariam o problema devido à MT, resultando assim nos mesmos 

erros para quantificar o CBF. Uma possível solução para este problema seria a utilização de 

uma configuração com duas bobinas para evitar o problema da saturação das macromoléculas. 

(37) Contudo, isso exigiria que se tivesse uma configuração específica para cada sistema, o 

que inviabiliza a aplicação desta configuração para o uso clínico. Assim, embora CASL 

apresente a melhor SNR quando comparada com as demais implementações de ASL, suas 

limitações sugerem a utilização de outras implementações, como a pCASL e a PASL, que 

serão discutidas a seguir. 
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4.4 PCASL 

Embora a implementação contínua de ASL apresente uma ótima SNR, conforme 

discutido na seção anterior, suas limitações impedem que ela seja utilizada em sistemas 

comerciais. Como uma alternativa para se manter a boa SNR da técnica de CASL, mas com 

limitações menores e que viabilize o uso em escala comercial, surge então a técnica de ASL 

pseudocontínua, ou PCASL, que historicamente foi a última das implementações a ser 

desenvolvida.  

Para tentar manter a boa SNR da técnica de CASL, o pulso contínuo utilizado na 

implementação contínua tenta ser imitado na técnica de PCASL com a utilização de um trem 

de pulsos de RF discretos que mimetizam a inversão adiabática. A aplicação deste longo trem 

de pulsos de RF faz com que se tenha uma grande frente de spins com magnetização 

invertida, de modo que se estabeleça um estado estacionário na região da imagem e maximize 

o efeito de marcação na região de interesse gerando uma maior diferença entre as condições 

marcada e de controle. Este trem de pulsos pode ser esquematizado de duas formas diferentes, 

sendo uma dessas implementações utilizando gradiente com média zero, (38) também 

conhecido como método não balanceado. A outra implementação utiliza gradiente com média 

diferente de zero, (39) também conhecido como método balanceado. 

O método não balanceado utiliza uma sequência de pulsos de RF cuja polaridade é 

alternada para a condição de controle e constante para a condição de marcação. Assim, 

alternando a polaridade do pulso de RF, combinado com a aplicação de um gradiente com 

média zero entre cada par de pulsos, é mantido um desvio de fase de 180º. Um esquema com 

a sequência utilizada para este método é mostrado na figura 18, tanto para a condição de 

controle quanto para a de marcação. 
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Figura 18 - Esquema de dois pulsos consecutivos do trem de pulsos para o método não balanceado de pCASL. 
Condição de controle com pulsos de RF com polaridade alternada e gradiente de média zero. 
Condição de marcação com mesma polaridade para pulsos de RF e gradiente de média diferente de 
zero. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

A razão de se realizar a condição de controle desta forma é porque a magnetização 

com desvio de fase próxima a zero estará no plano transversal, enquanto que magnetização 

com desvio de fase de 180º está praticamente no plano longitudinal. Uma mudança gradual de 

-180º até +180º irá causar uma inversão. Para a condição de marcação, é adicionado um 

gradiente não balanceado que resulta em uma dependência da posição para o desvio de fase.  

Assim como no método não balanceado, no método balanceado a sequência de pulsos 

de RF possui polaridade constante para a condição de marcação e polaridade alternada para a 

condição de controle. No entanto, este método utiliza uma mesma configuração do gradiente, 

que possui média diferente de zero nas duas condições. A fase de cada pulso de RF é a soma 

da chamada fase de rastreamento com a fase de offset, ou seja, 

 

 � = � + �  (81) 
 

A fase de rastreamento (� ) leva em conta a fase acumulada entre dois pulsos de 

RF sucessivos devido a presença dos gradientes com média diferente de zero. Assim, a fase de 

rastreamento para o enésimo pulso de RF pode ser expressa da seguinte forma: 

 

 � = � ,    = , , … ,  (82) 
 

onde G é a média do gradiente aplicado entre sucessivos pulsos, T é a duração entre os 

sucessivos pulsos, d é a distância entre o centro do gradiente ao plano de marcação e N é o 

número total de pulsos no trem. 
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A fase de offset (� ) define a condição de controle ou marcação, de modo que a 

fase de offset para o enésimo pulso de RF é dada por: 

 

 � , , = ,   = , , … ,  (83) 
 

em que =  para a condição de marcação e =  para a condição de controle. 

Pulsos de RF na condição de marcação possuem fase de offset igual a zero para se 

manter em fase com os spins no plano de marcação, enquanto a condição de controle possui 

fase de offset com incremento de  para criar um trem de pulsos transparente. Um esquema 

com a sequência de pulsos para o método balanceado é mostrado pela Figura 19. 

Assim, qualquer que seja o método de PCASL utilizado, a imagem obtida possui uma 

SNR comparável à obtida na técnica de CASL, conseguida porém com uma melhor eficiência 

na marcação, e com a vantagem de ter os efeitos devido a transferência de magnetização 

reduzidos, uma vez que não são aplicados pulsos de longa duração para a marcação dos spins. 

No entanto, esta técnica ainda apresenta algumas limitações quando se trata de aquisições em 

múltiplas fases. 

 

Figura 19 - Esquema de dois pulsos consecutivos do trem de pulsos para o método balanceado de pCASL. Em 
ambas as condições é utilizado uma mesma configuração de gradientes, enquanto que a polaridade 
dos pulsos de RF é alternada para a condição de controle e constante para a condição de marcação. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Um desses problemas está relacionado com a quantificação do CBF e envolve a 

frequência de offset. Quando o campo utilizado não é perfeitamente uniforme ou o gradiente 

aplicado apresenta alguma imperfeição, forma-se um gradiente local nas proximidades das 
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artérias que terão o sangue fluindo marcados. Isso resulta num desvio da posição ideal para a 

marcação, e que terá o erro propagado na hora de se realizar a quantificação. A figura 20 

ilustra esse offset. 

 

Figura 20 - a)Resposta da inversão simulada em função da fase de offset. Círculos indicam condição de controle 
e marcação sem erros na fase de rastreamento; x corresponde a um erro de fase de -45º. B)Eficiência 
da marcação em função do erro na fase. O x e o círculo representam o mesmo que na figura a. 

 

Fonte: JUNG(40) 
 

Contudo, talvez o principal problema em se utilizar PCASL para a realização de 

imagem em múltiplas fases (multifase) esteja relacionado com o intervalo pós marcação (post 

labeling delay). Em imagens multifase, o que se faz é variar este intervalo de modo a obter 

imagens com tempos após a realização da marcação diferentes para assim adquirir imagens 

em diferentes tempos, conforme será discutido em mais detalhes em seções futuras deste 

capítulo. O problema para o caso de PCASL é que, devido ao fato de se estar num estado 

estacionário, seria necessário fazer uma única aquisição por fase. Isso resulta em dois 

problemas. O primeiro problema está relacionado ao tempo de aquisição da imagem, que se 

tornaria consideravelmente maior, o que consequentemente tornaria o exame mais lento e 

assim gerando um problema para a aplicação clinica do método. O outro problema está 

relacionado com os erros introduzidos na eficiência de marcação descritos anteriormente. 

Entre a aquisição em uma fase e a seguinte pode ocorrer que se tenha diferentes variações de 

offset, conforme mostrado na Figura 20a, o que tornaria uma comparação entre as fases 

praticamente inviável. Em vista disso, para a realização deste projeto foi utilizada a técnica de 

PASL, que será descrita a seguir. 
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4.5 PASL 

 

Esta técnica foi primeiramente proposta no ano de 1994 por Edelman, (41) quando ele 

desenvolveu o primeiro esquema de ASL pulsada. Em PASL, a inversão dos spins é feita 

aplicando pulsos de inversão curtos, aplicados a uma distância de 10-15 cm da região de 

interesse. PASL tem se tornado a mais utilizada das técnicas de ASL clinicamente, uma vez 

que apresenta algumas vantagens quando comparada com a técnica de CASL. Para as 

sequências de PASL, efeitos de MT também devem ser levados em consideração, mas estes 

são muito menores quando comparados com CASL. Outra importante característica de PASL 

é que o plano de marcação é próximo à posição da fatia de interesse. Por causa disso, uma 

atenuação do sinal de ASL devido ao intervalo do tempo de transito não é tão forte, o que 

resulta numa melhor eficiência de marcação. Essa maior eficiência de marcação se deve à 

forma do pulso aplicado, e pelo fato de se marcar um grande volume de sangue próximo à 

região de interesse. Finalmente, usando pulsos de inversão curtos minimiza problemas com 

alta deposição de energia. Tipicamente, existem duas classes principais de esquema para 

PASL disponíveis. O esquema proposto por Eldeman em 1994 foi feito em associação com o 

uso de uma sequência EPI (do inglês, Echo Planar Imaging), e foi chamada EPISTAR (do 

inglês, Echo Planar Imaging and Signal Targeting with Alternating Radiofrequency). A outra 

classe é chamada FAIR (Flow Sensitive Alternating Inversion Recovery), proposta em 1995. 

(42, 43) 
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Figura 21 - (a) e (b) representam o método original de EPISTAR. Em (a) a condição de marcação é feita com um 
pulso de inversão proximal à região de interesse e (b) a condição de controle com o pulso de 
inversão numa região distal ao plano de imagem. (c) e (d) representam o método de EPISTAR 
modificado. A condição de marcação (c) e exatamente a mesma do primeiro método, enquanto que 
para a condição de controle (d) são utilizados dois pulsos de 180º com metade da potência. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
 

Nas sequências utilizando EPISTAR, um pulso de inversão de 180º seletivo é aplicado 

em uma região proximal ao plano de imagem para inverter a magnetização do sangue arterial. 

Em seguida, após esperar um tempo de inversão (TI), a imagem é adquirida. A aquisição da 

imagem de controle é feita realizando uma inversão numa posição simetricamente distal ao 

plano da imagem, para minimizar os efeitos de transferência de magnetização de modo 

análogo ao descrito para o caso de CASL. Contudo, este método compensa completamente os 

efeitos de MT apenas para o caso de imagem em uma única fatia (Figura 21a e b). Dessa 

forma, esta técnica foi modificada para aquisições em múltiplas fatias, de modo que se passou 

a aplicar um único pulso adiabático de 180º para a condição de marcação (assim como já era 

feito antes) e dois pulsos de 180º com metade da potência são aplicados em uma rápida 

sequência na mesma localização. Um gradiente de spoiler de 2ms é interposto entre os dois 

pulsos para destruir qualquer potencial interferência da magnetização transversal residual 

gerada pelo primeiro pulso de 180º. Assim, o primeiro pulso inverte a magnetização do 

sangue arterial enquanto o segundo reinverte para a condição de equilíbrio (Figura 21c e d). A 

sequência utilizada para a marcação e para a aquisição da imagem pode ser vista na Figura 22. 
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Na está esquematizada toda a sequência de pulsos, desde a preparação da imagem, que pode 

ser tanto para a condição de marcação quanto para a condição de controle. 

 

Figura 22 – Esquema simplificado mostrando os elementos básicos de uma sequência de pulsos utilizada para a 
preparação e aquisição da imagem usando uma das implementações da técnica PASL. No bloco em 
azul esta representada a etapa que pode ser tanto a condição de marcação quanto a condição de 
controle. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

O método FAIR foi proposto como uma alternativa para tentar resolver os problemas 

de assimetria na marcação até então. Esta técnica é baseada em sequências de inversão e 

recuperação (IR, do inglês Inversion Recovery). A marcação aqui consiste no uso de um pulso 

de inversão não seletivo enquanto a condição de controle é obtida por um pulso de gradiente 

seletivo. Como esta sequência possui uma natureza simétrica, os efeitos de MT são 

automaticamente compensados. Após aplicar a inversão na fatia seletiva, a magnetização do 

tecido inicia sua relaxação que é afetada pelo fluxo de sangue não invertido que chega na 

fatia. Por outro lado, a relaxação do tecido no experimento não seletivo não será afetada pelo 

fluxo que chega. Logo, a diferença entre a imagem adquirida nos dois casos é proporcional à 

perfusão. 
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Figura 23 - Esquema em uma sequência FAIR. (a) e (b) representam a condição de marcação. Em (a) está 
representada a magnetização logo após a aplicação do pulso de inversão. Então, após um tempo t = 
TI, (b) mostra a magnetização momentos antes do pulso de imagem. (c) e (d) representam a 
condição de controle. Em (c) está representada a magnetização logo após a aplicação do pulso de 
inversão e (d) representa a magnetização momentos antes da aquisição da imagem 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Apesar de ser uma técnica muito prática, PASL possui alguns problemas relacionados 

à quantificação do CBF, e isso está relacionado com o intervalo entre a aplicação do pulso de 

marcação e a chegada do sangue marcado até a localização do plano de imagem, o chamado 

TI. A seletividade espacial do pulso de marcação possui algumas imperfeições e, por causa 

disso, é necessário introduzir um intervalo espacial entre a extremidade distal do plano de 

marcação e o plano de imagem. Isso faz com que se tenha um intervalo de trânsito adicional 

até que o sangue marcado alcance a região de interesse desde o momento em que houve a 

marcação. Na técnica FAIR, o problema consiste no fato de que a região da fatia de inversão 

seletiva tem que ser mais espessa do que a fatia da imagem. Contudo, o intervalo de trânsito Δ  não é conhecido, e isso resulta em um erro. Para tentar solucionar este problema, foi 

proposta uma modificação na técnica de PASL que foi chamada de QUIPSS (do inglês, 

Quantitative Imaging of Perfusion using Single Subtraction), (44, 45) versão I e II, em que foi 

adicionado um pulso de RF para controlar a quantidade de sangue marcado. Em QUIPSS II, 

um pulso de inversão é aplicado, mas após um intervalo TI1, um pulso de saturação é 

aplicado na região de marcação. Este pulso adicional é utilizado para destruir a magnetização 

residual tanto do sangue marcado quanto do não marcado e é aplicado antes de ambas as 
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condições de marcação e de controle. A ideia é garantir que uma quantidade com duração 

temporal TI1 tenha deixado a posição de marcação. 

Um modelo para a quantificação do CBF para experimentos utilizando o método de 

PASL pode ser feito através de modificações na equação de Bloch para a magnetização 

longitudinal, dada pela equação 73. 

Para a aquisição da condição de controle, em que não se tem nenhuma inversão da 

magnetização, =  e = = , de modo que a solução da equação de Bloch 

dependente do tempo é dada por: 

 

 = − − �⁄
 (84) 

 

Após a aplicação do pulso de inversão, a magnetização do sangue arterial é invertida e 

então passa a relaxar com a taxa de relaxação longitudinal T1. Assim, a equação 73 pode ser 

resolvida seguindo as seguintes condições: 

 

 = ( − − �⁄ )    = =  (85) 
 

Com isso, a magnetização dependente do tempo é dada por: 

 

 = ( − − �⁄ ) − � −� �⁄ − −� �⁄(� −� )  (86) 

 
de modo que a diferença entre a magnetização das duas condições é dada por: 

 

 Δ = − = � −� �⁄ − −� �⁄(� −� )  (87) 

 

4.5.1 PASL MULTIFASE 
 

Na maioria das implementações de ASL, entre as quais a PASL, um único tempo de 

inversão é utilizado para estimar os valores de CBF. Contudo, utilizando um único valor de 

TI, os efeitos provocados pelas diferenças regionais no tempo de trânsito arterial são difíceis 

de estimar e podem potencialmente introduzir erros no cálculo dos valores de perfusão. 

Variando o intervalo TI entre a aplicação do pulso de inversão e a aquisição da 

imagem, a dinâmica temporal da perfusão pode ser visualizada. Isso porque para valores de TI 
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pequenos, o sangue marcado ainda não alcançou os locais de trocas entre os capilares e o 

tecido cerebral, de modo que são vistas apenas as artérias. Por outro lado, para TIs longos o 

sangue marcado já passou para os capilares onde realizam as trocas e por isso não são visíveis 

nas imagens. 

Além disso, em geral, técnicas para a quantificação da perfusão utilizando ASL são 

prejudicadas pelo fato de que com aumento do valor de TI os efeitos previamente preparados 

com a inversão são reduzidos pela ação da relaxação longitudinal. Antes de atingirem os 

capilares para a realização das trocas, o sangue marcado decai com o valor da taxa de 

relaxação longitudinal do sangue. Após atingirem os capilares, a marcação passa a decair com 

o tempo de relaxação do tecido local. Assim, surgem dificuldades quando o tempo de chegada 

do sangue marcado varia de região para região, que é o caso na maioria dos experimentos 

reais para medidas de perfusão. 

Em vista disso, a maioria dos experimentos para medir perfusão utilizando ASL 

necessitam que sejam feitas várias aquisições de imagens de perfusão em diferentes Tis, (46) 

de modo a levar em conta tanto o decaimento pela relaxação quanto o tempo de chegada � do 

sangue marcado no tecido de interesse. 

Isto é particularmente crítico para pacientes com doenças relacionadas à perfusão 

cerebral, como por exemplo acidente vascular cerebral, estenose de carótida e a presença de 

tumores. Em especial para estes casos citados, medidas com diferentes TIs, se fazem mais do 

que necessárias. 

Para a realização de experimentos utilizando múltiplos TIs, técnica chamada de ASL 

multifase, são feitos protocolos onde o intervalo após a realização da marcação é variado, de 

modo que a imagem de todas as fases para cada TI utilizado seja adquirida após a realização 

de uma única marcação. Cada a fase é adquirida após diferentes intervalos, chamados de PLD 

(do inglês, Post Labeling Delay). O esquema para a aquisição de imagens em múltiplas fases 

é mostrado na Figura 24. 

No entanto, com as técnicas convencionais de ASL multifase, o contraste ASL em 

fases tardias é prejudicado devido à aplicação repetida de pulsos de excitação e à relaxação 

longitudinal, de modo que uma avaliação da perfusão do tecido em regiões onde o tempo de 

trânsito é mais longo torna-se complicada, o que é bastante crítico para casos em que se tem 

as doenças citadas acima. Dessa forma, o presente trabalho apresenta uma otimização do 

esquema de aquisição, explorando a modulação do ângulo de flip utilizado para as aquisições 

das imagens de modo a manter o contraste ASL praticamente constante ao longo de todas as 
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fases adquiridas. Este esquema com a variação do ângulo de flip será descrita na seção de 

métodos deste trabalho. 

 

Figura 24 – (a) Esquema simplificado de uma sequência de pulsos utilizada para a aquisição de imagens ASL em 
múltiplas fases. O bloco em azul mostra a etapa de marcação, tanto para a condição de marcação 
(figura b) quanto para condição de controle (figura c). Em verde está representada as aquisições de 
cada uma das fases utilizando para isso uma sequência gradiente eco (GE-EPI) que está mostrada na 
figura (d). Ainda na figura (a), logo a baixo do esquema de pulsos está uma linha temporal que 
mostra os diferentes tempos de aquisição das imagens após diferentes intervalos de PLDs. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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5 MÉTODOS 
 

5.1 EQUAÇÃO PARA O ÂNGULO DE FLIP 

 

Consideremos inicialmente um sistema de spins em equilíbrio térmico, com 

magnetização longitudinal (Mze) sendo igual à magnetização inicial do sistema (Mo). Com o 

sistema nessas condições, após a aplicação de um pulso de onda de radiofrequência (pulso 

RF), com um determinado ângulo de flip, temos que as componentes longitudinal e 

transversal (Mτ) passarão respectivamente para: 

 
 = ∗ cos  ;  � = ∗ sen  (88) 

 
Entre as aplicações do primeiro e do segundo pulso RF, a magnetização longitudinal 

tende a retornar ao seu estado inicial M0, de acordo com as equações de Bloch. (47).O valor 

de estado estacionário é atingido quando a perda na magnetização longitudinal devido a essa 

excitação pelo pulso RF é exatamente contrabalanceada pelo seu crescimento devido à 

recuperação pelo valor do tempo de relaxação longitudinal (T1) durante o intervalo entre os 

pulsos. Este termo de crescimento depende de T1 e do tempo entre a marcação e a aquisição 

da primeira imagem (TI) e é dado por exp(-TI/T1). 

Para os cálculos a seguir, foi considerado um experimento para aquisição ASL em 

múltiplas fases, com ângulo de flip (FA), número de fases (m), intervalo entre as fases (τ) e 

tempo de relaxação longitudinal do sangue (T1s). Para cada uma das fases adquiridas, teremos 

as condições de controle e de marcação, de modo que o fluxo sanguíneo cerebral (CBF) é 

proporcional à diferença entre a magnetização para a condição de controle e a de marcação 

Para a primeira fase de aquisição, temos que as magnetizações para a condição de 

controle são: (47) 

 _ =   (89) 
 ┴_ =  _ ∗ sen =  ∗ sen  (90) 

 

Enquanto para a condição de marcação temos: 

 

 _ = ( − −��� ) + −��� = ( − −��� ) (91) 

 ┴_ =  _ ∗ sen =  ( − −��� )  (92) 
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Embora o valor de CBF seja proporcional à diferença entre as magnetizações, por 

questão de simplificação de notação, chamaremos essa diferença na magnetização de CBF. 

Com isso, para a primeira fase temos que: 

 

 = ┴_ −  ┴_  =  −���
 (93) 

 
Para a segunda fase de aquisição, levando em conta a aplicação do pulso RF da fase 

anterior e o termo de crescimento exponencial, para a condição de controle temos que: 

 

 _ = ( − − �� ) + _ − �� = ( − − − �� ) (94) 

 ┴_ =  _ � = ( − − − �� )  (95) 

 
e de modo análogo, para a condição de marcação: 

 _ = ( − − �� ) + _ − �� = 

 = M ( − ( − ( − e− TIT ) cos FA ) e− τT ) (96) 

 ┴_ =  _ ∗ sen = ( − ( − ( − −��� ) ) − �� ) (97) 

 
Assim, para a segunda fase, obtemos: 

 

 = ┴_ − ┴_  =  − ��+��  (98) 
 

Seguindo o mesmo raciocínio utilizado para a segunda fase, obtemos para a terceira 

fase que a condição de controle da magnetização é dada por: 

 _ = ( − − �� ) + _ − �� = 

 =  ( − ( − ( − − − �� ) ) − �� ) (99) 

 ┴_ =   ( − ( − ( − − − �� ) ) − �� )  (100) 

 
E para a condição de marcação: 

 

 _ =  ( − ( − ( − ( − ( − −��� ) ) − �� ) ) − �� )(101) 

 ┴_ = 

 =  ( − ( − ( − ( − ( − −��� ) ) − �� ) ) − �� )  (102) 
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De modo que: 

 

 = ┴_ − ┴_  =    − ��+ ��
 (103) 

 
Analogamente para a quarta fase, obtemos a condição de controle: 

 _ = ( − −�/� ) + cos − �� = 

 =  ( − ( − ( − ( − ( − − − �� ) ) − �� ) ) − �� )(104) 

 ┴_ = − − − − − − 

 − −��� cos − �� − �� − �� sen  (105) 
  

E a condição de marcação: 

 _ = − − − − − − − 

 − −��� cos − �� − �� − ��
 (106) 

 ┴_ =  _ ∗ sen − − − − − − − 

  − −��� cos − �� − �� − �� sen  (107) 

Obtendo com isso: 

 

  = ┴_ −  ┴_  =  cos cos cos sen − ��+ ��
  (108) 

 
De modo análogo, o cálculo é repetido para o número de fases que se deseja analisar. 

Utilizamos agora a condição de contorno de que a diferença de sinal entre as imagens 

de controle e de marcação devem se manter constante para todas as fases de aquisição ASL, 

ou seja, MC – ML = constante, para determinar o valor do ângulo de flip máximo em função 

do ângulo de flip utilizado para a primeira fase.  

 

Utilizando a condição de controle de que CBF1 = CBF2, obtemos: 

 

 
−��� =  − ��+��

 (109) 

 sen = tan −�/�
 (110) 

 
Logo, 

 
 =  arctan (sen ∗ −�/� )  (111) 
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Fazendo o mesmo para CBF1 = CBF3, obtemos: 

 

 
−��� =   � − ��+ ��

   (112) 
 

 cos sen = tan �/�
 (113) 

 
Pela relação fundamental da trigonometria e pela equação (110) é possível obter que: 

 

  = √ − exp τ/  (114) 
 

Substituindo a equação (114) na equação (113), chegamos que: 

 

 sen =  ∗ex τ/�√ − ² ∗ex τ/�  (115) 

 
 
Isolando tan(FA1), obtemos:  

 

 tan =  se ∗ ex − τ/�  √ + ∗ex − τ/�  (116) 

 
Portanto:  

 

 = ( se ∗ ex − τ/T  √ + ∗ex − τ/T ) (117) 

 

Novamente utilizando a condição de controle, desta vez para CBF1 = CBF4, temos que: 

 

  
−��� = cos cos cos sen − ��+ ��

  (118) 
 
 cos cos sen = tan �/�  (119) 

 
Pela equação (115) determinamos que: 

 

 cos² = −  ∗ex τ�− ² ∗ex  τ�  ⇒  cos  = √ −  ² ∗ex τ/�− ² ∗ex τ�  (120) 

 

Substituindo as equações (114) e (120) na equação (119) e isolando tan(FA4), 

obtemos: 

 

 tan = se ∗ex − τ�√ + ∗ex − τ� + ∗ex − τ�  (121) 
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E assim, 

 

 = se ∗ex − τ�√ + ∗ex − τ� + ∗ex − τ�  (122) 

 

Seguindo os mesmos passos para o cálculo das fases seguintes, obtemos as seguintes 

equações para as fases cinco e seis respectivamente. 

 

 = arctan se ∗ex − τ�√ + ∗ − �� + ∗ex − τ� + ∗ex − τ�  (123) = 

 = arctan se ∗ex − τ
√ + ∗ (−8�)+ ∗ (− �)+ ∗ex (− τ)+ ∗ex − τ (124) 

 

Portanto, chegamos à conclusão que para um experimento com m fases, o ângulo de 

flip de uma dada fase i, onde i ≤ m, em função do ângulo de flip máximo é dado por: 

 

 =  se � ∗ex − m−i τ�√ +∑ � ∗ − ���− −=  (125) 

 

 

5.2 SIMULAÇÕES 

 

Antes de realizarmos as medidas de ressonância magnética em voluntários saudáveis, 

foi feito um estudo por meio de simulações baseadas na magnetização longitudinal e 

transversal durante uma aquisição ASL para as condições de controle e de marcação. As 

simulações foram feitas utilizando Matlab (Mathworks, Natick, MA). O primeiro conjunto de 

simulações foi feito com o intuito de verificar a diferença de comportamento das curvas de 

magnetização de controle, de marcação e da diferença entre a magnetização para a condição 

de controle e a de marcação utilizando um valor de ângulo de flip fixo em comparação com as 

mesmas curvas simuladas para ângulo de flip modulado de acordo com a equação (125). Para 

realizar esta simulação, foi desenvolvido um código que pede ao usuário que entre com o 

número de fases desejada para a simulação, o valor do tempo relaxação longitudinal para 

simular os valores do ângulo de flip (T1s), o valor de T1 para o sangue arterial (T1a), os valores 
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de ângulo de flip fixo e o valor máximo desejado para calcular o ângulo de flip (FAmax) para 

cada fase. Para a escolha do valor de ângulo de flip máximo, o código foi executado várias 

vezes, variando FAmax em um intervalo de 50º até 90º, variando de 5º em 5º, de modo a 

verificar com qual valor resulta na diferença da intensidade de sinal mais elevada. 

Ainda com o mesmo código, foram realizadas simulações mantendo o valor de T1s 

constante e variando o valor de T1a. Com essas simulações, visamos estudar o comportamento 

da curva de CBF em função do número de fase para valores maiores e menores de T1a em 

relação ao valor de T1s, uma vez que não há uma medida precisa para o valor do T1 do sangue 

arterial.  

E como não é feita uma media de T1a, é preciso fazer uma estimativa deste valor para 

então realizar os cálculos seguintes de forma mais precisa. Assim, com o objetivo de explorar 

de forma mais aprofundada essa variação de  T1a, foram realizadas simulações baseadas no 

método de Monte Carlo, novamente com códigos implementados em MATLAB. Utilizando o 

método de Monte Carlo, foram feitos dois tipos de simulação, uma sem levar em conta 

simulações de ruído na medida do sinal, e outra levando em conta a existência de ruídos. A 

Figura 25 mostra onde o usuário opta por simular com ou sem ruído. 
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Figura 25 - Interface do programa para simulação de Monte Carlos onde o usuário escolhe se quer simular com 
ou sem ruído. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Para estas simulações, o usuário define um intervalo de valores de T1 para o sangue a 

partir do qual é gerado uma matriz com n valores aleatórios pertencentes ao intervalo e, para 

cada um dos valores gerados é feita uma simulação da intensidade do sinal. No caso, foi 

utilizado n = 1000. 

Caso seja escolhido realizar as simulações com a presença de ruído, o usuário define o 

valor da relação contraste-ruído desejada e a partir deste valor, o código calcula e acrescenta o 

ruído calculado ao valor da magnetização simulada. 

 

5.3 MAPEAMENTO DE T1 UTILIZANDO O MÉTODO DE LOOK-LOCKER 

A obtenção do valor de T1  de forma precisa para o cálculo do CBF é muito 

importante. Entretanto, além de variar de região para região do cérebro, em cada uma dessas 

regiões, em especial para a substância cinzenta, o valor de T1 varia ponto a ponto. Assim, para 

utilizar o real valor de T1 para cada ponto do cérebro, foi feito um mapeamento desses valores 

de T1 de modo a obter um valor de CBF mais preciso ao fazer a análise.  

Existem vários métodos para realizar um mapeamento do valor de T1, no entanto, para 

os métodos convencionais, exige-se um tempo de aquisição muito grande para que se possa 
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obter estes dados. Esse grande consumo de tempo inviabiliza a utilização de tais métodos em 

experimentos in vivo, particularmente com humanos. Em vista disso, alguns métodos foram 

desenvolvidos para sanar este problema, e, entre esses métodos, encontra-se o método de 

Look-Locker. (48) 

No método de Look-Locker (LL), uma amostra é realizada coletando múltiplos pontos 

temporais durante a recuperação de sinal. Dessa forma, é possível se obter uma drástica 

redução do tempo de aquisição sem perder a eficácia do sinal. 

Para um experimento de mapeamento de T1 utilizando o método de LL típico, n pulsos 

de RF com o mesmo valor de FA são utilizados para coletar múltiplos pontos com um mesmo 

intervalo desde o momento em que começou a relaxação a partir da aplicação do pulso de 

inversão.  

Neste caso, a magnetização longitudinal parcialmente relaxada é dada por: (47, 48) 

 

 = ∞ − [ ∞ − ] − �/�
 (126) 

 
Além disso, temos que: 

 

 ∞ = − −�/�− −�/� ∗  (127) 

 
onde Meq é a magnetização de equilíbrio e T1

* é a relaxação longitudinal efetiva, que se 

relaciona com T1, � e � de acordo com a seguinte relação: (49) 

 

 �∗ = � − l  c s ��  (128) 

 
Nessa equação, T1 pode ser determinado se o FA exato para cada ponto for conhecido, 

uma vez que T1
* pode ser obtido realizando um ajuste da equação (126). Contudo, para o caso 

de os FAs não serem iguais, precisa-se de um cuidado maior para determinar o valor de T1, e 

isso deve ser feito explorando a relação ∞⁄ . 

Assumindo que a magnetização longitudinal no instante anterior à cada pulso de 

inversão tenha atingido o estado estacionário, então M0 pode ser expresso de acordo com a 

equação a seguir: 

 

 = ( − −� �⁄ ) − −� �⁄
 (129) 
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onde Mss é a magnetização longitudinal no instante anterior à cada inversão e Td é o tempo de 

espera entre a aplicação do pulso de inversão e o primeiro pulso de excitação na fatia. Após a 

aplicação de N pulsos de excitação e um intervalo até o próximo pulso de inversão, Mss é 

dado por: 

 

 = ( − −� �⁄ ) + − cos � −� �⁄
 (130) 

 

onde = − − � − . 

Com isso, substituindo a equação (130) na equação (129) obtemos: 

 

 = ( − −� �⁄ ) − [ ( − −� �⁄ ) + − cos � −� �⁄ ] −� �⁄
 (131) 

 
Para obter a relação ∞⁄ , dividimos a equação (131) pela equação (127), cujo 

resultado é: 

 

 ∞ = ( − −� �⁄ + − � +� �⁄ ) ( − −�/� ∗− −�/� ) − �−∞ cos � − � +� �⁄
 (132) 

 

com cos � = −� �∗⁄−� �⁄ . Além disso, na equação (132), os parâmetros �,  e  são conhecidos e 

a razão ∞⁄  pode ser determinada através de um ajuste com três parâmetros do sinal 

medido. O valor de MN-1 pode ser obtido através da equação (126) e é dado por: 

 

 − = ∞ − [ ∞ − ] − − � �∗⁄
 (133) 

 
e com isso podemos finalmente determinar o valor de T1. 

 

5.4 AQUISIÇÃO DOS DADOS 

5.4.1 O SISTEMA DE RM 
 

Os dados dessa pesquisa foram adquiridos em parceria com o Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto, utilizando um sistema de Ressonância Magnética Achieva 3T (Philips 

Medical Systems, Holanda), equipado com gradientes capazes de gerar amplitudes de 

80mT/m e 200mT/m/ms de tempo de subida. Uma bobina transmissora de corpo foi utilizada 

em conjunto com uma bobina receptora de cabeça de 8 canais para a etapa de otimização do 

protocolo e com uma bobina receptora de 32 canais para a coleta de dados dos voluntários. A 
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seguir serão especificados os parâmetros de aquisição das imagens para cada uma das 

aquisições. 

 

5.4.2 OTIMIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE AQUISIÇÃO 
 

Antes de partir para a coleta de dados propriamente dita, foram feitos alguns testes até 

definir o protocolo de aquisição das imagens que então foi usado para toda a coleta seguinte. 

Alguns parâmetros foram testados para avaliar seus efeitos na qualidade das imagens e de 

modo a obter uma imagem com a melhor CNR possível. Para isso, foram escaneados 15 

voluntários saudáveis (4 do sexo feminino, idade =  29.2 ± 6.6 anos e 11 do sexo masculino, 

idade = 26.4 ± 5.1 anos. A seguir serão especificados os parâmetros de aquisição das imagens 

para cada uma das aquisições, bem como os testes que foram realizados. 

 

(1) VARIAÇÃO DO VALOR DO TE 
 

O primeiro teste realizado foi quanto ao valor do TE a ser utilizado para as futuras 

aquisições. Dessa forma, foi executada uma sequência de ASL Single Phase em um 

voluntário saudável, utilizando uma sequência GE-EPI com FOV = 240x240mm2, matriz = 

128x128 e espessura de corte = 5mm, variando o valor do TE entre 20ms e 35ms, com 

intervalo de 5ms. 

 

(2) VARIAÇÃO DO SENTIDO DE AQUISIÇÃO DOS CORTES 
 

Outro teste realizado foi em relação ao sentido de aquisição da imagem. Com isso, 

foram adquiridos dois tipos de imagens com as mesmas configurações em um voluntário 

saudável, variando apenas o sentido de aquisição da imagem. Com isso, foi feita a imagem de 

cada corte seguindo o sentido do fluxo sanguíneo (aquisição ascending) e contra o sentido do 

fluxo (aquisição descending). Essa variação no sentido teve como objetivo verificar o 

contraste das imagens dos cortes das extremidades, verificando assim se havia ou não 

vantagem de um sentido em relação ao outro. Para isso, foi rodada uma sequência GE-EPI 

com TR/TE = 4000/14ms, FOV = 240x240mm2, matriz = 128x128, espessura de corte = 

5mm. 
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(3) UTILIZAÇÃO DO VALOR DE T1 DO SANGUE VS T1 DA 
SUBSTÂNCIA CINZENTA 

 

Para as aquisições ASL em múltiplas fases utilizando angulo de flip modulado, 

conforme explorado nas simulações, o valor do FA utilizando como referência para os 

cálculos o valor de T1 do sangue ou o valor de T1 da substância cinzenta sofre uma variação 

que irá, consequentemente, resultar em diferenças no valor do CBF gerado, uma vez que não 

é feita uma medida de T1 para cada sujeito analisado. Dessa forma, foi feito um teste em 

voluntários saudáveis, de modo que foi rodada a mesma sequência duas vezes, uma utilizando 

como referência o valor de T1 do sangue e outra com o valor de T1 da substância cinzenta. 

Para isso, foi rodada uma sequência GE-EPI com TR/TE = 4000/18ms, FOV = 240x240mm2, 

matriz = 128x128, espessura de corte = 5mm e 6 fases adquiridas com TIs que variam de 

943ms a 2193ms ( = 250ms). 

 

5.5 AQUISIÇÃO DOS DADOS 

 
As imagens ponderadas em T1 (3DT1) foram adquiridas utilizando uma sequência GE-

EPI com os seguintes parâmetros: TR/TE = 6.18/2.77ms, FOV = 240x240mm2, matriz = 

128x128 e espessura de corte = 1mm. 

A próxima etapa foi a aquisição de imagens para o mapa de T1, utilizando para isso o 

método de Look-Locker. Para isso, foi utilizada uma sequência GE-EPI com os seguintes 

parâmetros: TR/TE = 4.6/2.3ms, FOV = 240x240mm2, matriz = 128x128, espessura de corte 

= 5mm, sempre na mesma posição utilizada nos mapas de perfusão e 16 fases adquiridas com 

TIs que variam de 100ms a 3100ms (� = 200ms). 

Em seguida, as próximas sequências do protocolo foram para a aquisição das imagens 

de perfusão utilizando ASL. Foram adquiridas imagens de ASL em múltiplas fases com 

ângulo de flip fixo e finalmente ASL em múltiplas fases utilizando ângulo de flip modulado.  

Na aquisição das imagens de ASL em múltiplas fases com ângulo de flip fixo, foi 

rodada uma sequência GE-EPI com TR/TE = 4000/18ms, FOV = 240x240mm2, matriz = 

128x128, espessura de corte = 6mm e 8 fases adquiridas com TIs que variam de 899ms a 

2824ms ( = 275ms), que foram os mesmos parâmetros para a aquisição dos dados de ASL 

em múltiplas fases com ângulo de flip modulado. 
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5.6 PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados adquiridos foram processados utilizando códigos desenvolvidos localmente 

utilizando MATLAB e rotinas disponíveis do SPM8 (Wellcome Department of Imaging 

Neuroscience, Queen Square, London, UK). Para a visualização da imagem bem como o 

desenho de algumas regiões de interesse foram utilizados também os programas MRICRO, 

(50) MRICRON (51) e MIPAV. (52) 

 

5.7 AMOSTRAGEM DE SUJEITOS 

Para a coleta dos dados foram escaneados 12 voluntários saudáveis, sendo 6 do sexo 

feminino, idade =  23.7 ± 3.9 anos e 6 do sexo masculino, idade = 24.5 ± 3.4 anos.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

6.1 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 

Esta simulação foi desenvolvida com o intuito de mostrar de forma gráfica a diferença 

do comportamento do sinal da técnica utilizando a modulação do ângulo de flip quando 

comparada com o método convencional em que o ângulo de flip é mantido constante em todas 

as fases. Também por meio desta simulação foi determinado o melhor valor de ângulo de flip 

máximo, utilizado para o cálculo do ângulo para todas as demais fases, de modo a obter um 

sinal com maior intensidade. A Figura 26 mostra o comportamento do sinal para o método 

convencional utilizando para isso os mesmos valores de T1s e T1a, e ângulo de flip fixo e igual 

a 30º. Analisando essa figura, se percebe que para a primeira fase o sinal ainda não é tão 

elevado, uma vez que nem todo o sangue marcado chegou até a fatia de interesse. Na segunda 

fase, o sinal possui o valor máximo da intensidade que, a partir de então, passa a decair de 

forma acentuada até apresentar uma intensidade de sinal muito baixa nas últimas fases.  

 

Figura 26 - Resultado da simulação para o comportamento do sinal utilizando o método convencional com 
ângulo de flip constante. Foi simulado um experimento com 8 fases adquiridas, FA = 30º, T1s = T1a = 
1763ms. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A Figura 27 mostra o resultado desta simulação para o método com modulação do 

ângulo de flip, em uma simulação de 8 fases utilizando valor de T1s = 1763ms, T1a = 1763ms. 

Através desta simulação, fica claro que o sinal obtido permanece praticamente constante para 

todas as fases adquiridas, o que não ocorre quando o método convencional é utilizado. Além 

disso, foi também feito um teste para verificar qual valor máximo de FA resulta num sinal 

com maior intensidade. Após a análise dos gráficos da figura 25(a-d), com FA de 50º, 60º, 70º 

e 90º respectivamente, verificamos que essa maior intensidade ocorreu quando utilizado o 

valor de 90º para o FA máximo. 

 

Figura 27 - Resultado da simulação para o comportamento do sinal utilizando o método com modulação do 
ângulo de flip. Foi simulado um experimento com 8 fases adquiridas e T1s = 1763ms e T1a = 
1763ms. a) FAmax = 50º. B) FAmax = 60º c) FAmax = 70º d) FAmax = 90º. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Conforme descrito em seções anteriores, o valor de T1 do sangue percorrendo a 

substância cinzenta do cérebro não é constante, de modo que apresenta diferenças ponto a 

ponto. Para explorar o comportamento do sinal resultante dessa variação local de T1a, foram 

feitas simulações utilizando o método de Monte Carlo. 
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Assim, inicialmente foi feita uma simulação de Monte Carlo de 1000 repetições de um 

experimento com 8 fases adquiridas. Para o método convencional (Figura 28a) foi utilizado 

FA = 30º e foi variado o valor de T1 do cérebro entre 1235ms e 2291ms. Para o método 

modulado (Figura 28b), o valor do T1 simulado foi variado entre 1235ms e 2291ms, com 

FAmax = 90º. 

 

Figura 28 - Resultado da simulação de Monte Carlos com número de simulações = 1000, T1a variando entre 
1235ms e 2291ms. a) comportamento do sinal utilizando o método convencional com FA = 30. b) 
comportamento do sinal para o método modulado com FAmax = 90º. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Em seguida, a mesma análise utilizando o método de Monte Carlo foi feita, porém, 

desta vez com uma simulação de ruído gerado no sinal. Para cada um dos métodos foram 

feitas simulações com os mesmos parâmetros utilizados nas simulações anteriores, mostrados 

na Figura 28, com um acréscimo de ruído gerado a partir de uma relação contraste-ruído de 5 

e 25. O resultado é visto na Figura 29. Nela pode-se perceber que conforme é adicionado o 

ruído na simulação, embora não mude o comportamento da curva, tem-se uma dispersão um 

pouco maior levando-se em conta todas as 1000 simulações realizadas, o que era esperado. 

Além do mais, comparando as curvas com CNR = 5 e CNR = 25, percebe-se uma dispersão 

maior quando a CNR é menor. Isso ocorre pois nesta condição, a intensidade do ruído está 

mais próxima à do sinal, de modo que a qualidade da imagem seja prejudicada. 
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Figura 29 - Resultado da simulação de Monte Carlos com número de simulações = 1000, T1b variando entre 
1235ms e 2291ms. a) comportamento do sinal utilizando o método convencional com FA = 30 e 
CNR = 5. b) comportamento do sinal utilizando o método convencional com FA  = 30 e CNR = 25 c) 
comportamento do sinal para o método modulado com FAmax = 90º e CNR = 5. d) comportamento 
do sinal para o método modulado com FAmax = 90º e CNR = 25. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Finalmente, a última simulação foi feita para analisar o comportamento do sinal para o 

caso de errar no valor de T1 utilizado para a modulação do FA, tanto para mais (Figura 30 à 

esquerda) quanto para menos (Figura 30 à direita). Analisando a figura 28, fica claro que, 

errando para um valor mais alto do que o T1 do sangue, a curva tem uma inclinação negativa, 

enquanto que errando para valores mais baixos a curva passa a ter uma inclinação positiva. 
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Figura 30 - Resultado da simulação de Monte Carlos com número de simulações = 1000, T1a variando entre 
1235ms e 2291ms errando na estimativa do valor de T1 simulado. A curva da esquerda representa 
um erro na estimativa para um valor acima do real, enquanto a curva da direita representa um erro 
na estimativa para um valor menor que o real. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

6.2 OTIMIZAÇÃO DO PROTOCOLO 

 

A primeira etapa da otimização do protocolo foi a determinação do tempo ao eco a ser 

utilizado nas aquisições. Assim, foi feita a variação do TE no intervalo de 20ms a 35ms, 

variando de 5ms em 5ms. A Figura 31 mostra o resultado dessa variação de TE. Nela é 

observado que não há praticamente mudanças na intensidade de sinal nos diferentes valores 

de TE utilizados. Dessa forma, optamos por utilizar o mínimo valor de TE possível em nosso 

protocolo, 18ms, para obter um sinal com intensidade maior. 
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Figura 31 - Resultado da variação do valor de TE entre 20ms e 35ms, com intervalo de 5ms 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

A próxima etapa da otimização do protocolo foi o teste comparativo da intensidade do 

sinal entre uma aquisição no sentido ascendente ou no mesmo sentido do fluxo contra uma 

aquisição descendente, ou contra o sentido do fluxo. A Figura 32 mostra o mapa de perfusão 

ao longo dos cortes para cada uma das aquisições. Uma primeira análise visual desta figura 

mostra que a aquisição descendente possui vantagens sobre a ascendente, principalmente nos 

cortes finais. Isso ocorre uma vez que no caso ascendente, ao longo da evolução do sangue, 

são realizadas excitações que afetam o grau de marcação do sangue, enquanto que para o caso 

descendente isso não acontece. Este resultado é nítido ao se analisar esta figura. 
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Figura 32 - Evolução da intensidade do sinal ao longo dos cortes. A) Evolução da aquisição descendente. B) 
Evolução da aquisição ascendente 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Finalmente, o último teste realizado foi quanto a utilização do valor de T1 do sangue 

ou da substância cinzenta para a utilização na equação de modulação do ângulo de flip. 

Assim, foram feitas aquisições tomando como referência cada um desses valores de T1, com o 

resultado dessas medidas mostrado na Figura 33. Uma análise visual desta imagem revela um 

contraste melhor se utilizado o valor de T1 da substância cinzenta. 
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Figura 33 - Análise comparativa de dois cortes utilizando T1 do sangue e da substância cinzenta. 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Isso ocorre pois o valor no console da Philips para substância cinzenta está mais perto 

dos valores medidos mais recentemente para o sangue do que o próprio valor especificado 

para o sangue. Dessa forma, foi optado por usar o valor do T1 da substância cinzenta para a 

continuidade das aquisições. 

 

6.3 MEDIDAS DE ASL 

Após a coleta dos dados de todos os sujeitos, a primeira análise feita foi a geração dos 

mapas de perfusão das imagens de múltiplas fases, tanto para o método convencional, quanto 

para o método com modulação do ângulo de flip. Utilizando códigos em MATLAB 

desenvolvidos localmente, foram processados os dados de todos os sujeitos. O resultado deste 

mapa esta mostrado na Figura 34. Analisando este mapa, visualmente é possível perceber que, 

para a metodologia convencional (Figura 34a), a intensidade do sinal nas primeiras fases é 

elevada, mas sofre uma grande redução ao longo das fases, de modo que para as últimas fases 

a CNR é muito baixa e quase não se pode ver a imagem. Em contrapartida, utilizando a 

metodologia com modulação do ângulo de flip (Figura 34b), visualmente vê-se que o sinal nas 

primeiras fases não é tão intenso quanto nas primeiras fases da metodologia convencional, 

porém se mantém praticamente constante ao longo de todas as fases. 
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Figura 34 - Mapa dos valores de CBF para três cortes determinados para as 8 fases adquiridas. a) Evolução ao 
longo das fases para o método convencional de ASL multifase. B) Evolução ao longo das fases para 
o método com modulação do ângulo de flip. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Para quantificar este comportamento que é visualmente perceptível na Figura 34, a 

próxima etapa foi a seleção das regiões de interesse (ROI, do inglês Region of Interest). Essas 

ROIs foram definidas de acordo com as regiões irrigadas pelas artérias cerebral anterior, 

posterior e medial. Assim, as ROIs são definidas como MCA (do inglês Medial Cerebral 

Artery), ACA (do inglês, Anterior Cerebral Artery) e PCA (do inglês, Posterior Cerebral 

Artery), de modo que cada uma dessas regiões seja também dividida entre direita e esquerda. 

Para o desenho destas ROIs foi utilizado o programa MRICRON e o resultado é visto na 

Figura 35. Na figura, estão representados três cortes de uma fase específica de modo que na 

linha superior estão as imagens anatômicas enquanto que na linha inferior estão as imagens de 

CBF com as ROIs desenhadas. Essa separação em ROIs dentro da matéria cinzenta se deve ao 

fato de que cada uma das regiões de interesse possuem tempo de trânsito diferentes. 
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Figura 35 - Desenho das regiões de interesse. Em verde está representada a MCA direita, em vermelho a ACA 
direita, em roxo a ACA esquerda, em rosa a MCA esquerda, em azul piscina a PCA esquerda e em 
amarelo a PCA direita. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Na etapa seguinte, as ROIs desenhadas para uma determinada fase foram replicadas 

para todas as demais fases. Uma vez feito isso, foi utilizado um código de programação 

desenvolvido localmente na plataforma MATLAB para extrair o valor médio de cada uma das 

ROIs. Primeiramente, é mostrado na Figura 36a média das curvas dos três cortes de cada uma 

das regiões de interesse. Nessa figura vemos que para o método convencional, a intensidade 

de sinal é bastante elevada nas primeiras fases, mas sofre uma grande redução no decorrer das 

fases (Figura 36a). Por outro lado, utilizando a modulação do ângulo de flip, observa-se que a 

intensidade de sinal não é tão intensa quanto nas primeiras fases do método convencional, 

mas se mantém constante ao longo das fases (Figura 36b). Isso é muito importante para casos 

os quais necessitam de uma análise das fases mais posteriores. Outra análise que se pode fazer 

da Figura 36 consiste na diferença de sinal obtido para cada uma das ROIs. Por exemplo, 

podemos perceber que a região posterior possui um valor de perfusão mais elevado que as 

demais. Além disso, pode-se notar que essa região  possui um tempo de trânsito maior, com a 

inflexão da curva ocorrendo para tempos maiores. 
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Figura 36 - Intensidade do sinal em função de cada uma das fases adquiridas. A) Intensidade do sinal para o 
método convencional, de modo que se tem uma alta intensidade nas primeiras fases que é reduzida 
drasticamente até a última fase adquirida. B) Intensidade do sinal para o método com modulação do 
ângulo de flip. Aqui a intensidade do sinal nas primeiras fases não é tão intensa quanto no método 
convencional, mas se mantém praticamente constante ao longo das fases. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

O mesmo comportamento é observado fazendo uma média entre os lados direito e 

esquerdo de cada uma das regiões. Na Figura 37 é feita uma comparação dessas curvas para 

cada uma das regiões. As barras de erro representam o desvio padrão das medidas de todos os 

sujeitos e entre os dois lados das regiões. Observando a figura, é visto que nas primeiras fases 

o erro é muito maior do que para as fases mais tardias. Isso se deve pois nas primeiras fases 

ainda se tem os efeitos dos grandes vasos, de modo que o fluxo de sangue seja maior. Além 

disso, para essas primeiras fases, nem todo o sangue marcado já chegou na fatia de aquisição 
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da imagem, o que também pode levar a grandes variações quando comparamos múltiplos 

sujeitos. 

 

 
Figura 37 - Média entre os lados direito e esquerda de cada uma das regiões de interesse, tanto para o método 

convencional, quanto para o método com modulação do FA. 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Uma última análise foi feita com o gráfico mostrado na Figura 38, em que é feita uma 

comparação entre as médias de todas as ROIs de cada um dos métodos. Mais uma vez, 

observa-se que a intensidade do sinal para o método modulado não é tão intensa quanto nas 

primeiras fases do método convencional. Seria possível fazer um reajuste na equação da 

modulação, de modo a utilizar o sinal sem modulação nas primeiras fases e para as fases 

finais utilizar o método modulado. Mas essa intensidade de sinal mais baixa nas primeiras 

fases não é crítica, uma vez que nas primeiras fases, nem todo o sangue marcado já chegou na 

região de interesse, de modo que estas fases deixam de ter uma importância significativa para 

análises. Além disso, tem-se o efeito dos grandes vasos, de modo que chega muito sangue que 

não é perfundido, permanecendo dentro desses vasos. No caso da medida utilizando 

modulação do FA, a curva observada não é completamente constante. Isso ocorre pois o valor 

de T1 utilizado para o cálculo dos FAs não é exatamente o valor real, e sim um valor 

estimado, de modo que isso resulta numa pequena variação. 
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Figura 38 - Comparação do sinal global para cada um dos métodos 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  
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7 CONCLUSÃO 
 

Devido a todas as funções que realiza, o cérebro consome uma elevada quantidade de 

energia que é provida pelo oxigênio e pelos nutrientes transportado pelo sangue. Estes, 

chegam até o cérebro por meio do fluxo sanguíneo e se difundem para o tecido cerebral por 

meio da perfusão sanguínea. O oxigênio que o cérebro consome representa 25% do total 

disponível no sangue e, pelo fato de não possuir mecanismo de armazenamento de energia, o 

cérebro necessita da chegada do fluxo sanguíneo de forma contínua e ininterrupta. 

Uma maneira de medir a perfusão do sangue pelo cérebro consiste no uso de imagens, 

entre elas, utilizando a técnica de ASL. Para se ter um estudo completo a respeito do CBF, 

faz-se aquisições de imagens em diferentes tempos, de modo que cada momento do tempo 

que é adquirida a imagem representa uma fase de aquisição. Essa aquisição em múltiplas fases 

se faz importante pois o tempo de trânsito do sangue pode sofrer variações, que seria muito 

difícil de enxergar utilizando uma única fase. Em pacientes com distúrbios neurovasculares, 

como por exemplo estenose de carótida, o tempo de trânsito do sangue até chegar no cérebro e 

mais demorado e, por isso, necessita ser analisado nas fases posteriores, uma vez que é 

necessário saber se o sangue está demorando mais pra chegar ou se não está chegando, caso 

este que pode implicar a morte da região irrigada por alguma determinada artéria. 

Em vista disso, é necessário que se tenha uma relação contraste-ruído alta em todas as 

fases para que se possa fazer esta análise, especialmente nas últimas fases. Nos métodos 

convencionais de ASL utilizando múltiplas fases, tem se uma intensidade de sinal bastante 

elevada nas primeiras fases adquiridas, mas que sofrem drástica redução com o decorrer das 

fases, de modo que a análise das últimas fases seja muito prejudicada. Com base nessa 

necessidade, foi proposto um modelo em que é realizada a modulação do ângulo de flip de 

modo a obter um sinal constante no decorrer das fases, mesmo que não tão intenso quanto nas 

fases iniciais do método convencional. 

Os resultados desse trabalho mostraram que este modelo proposto se mostrou bastante 

eficiente, de modo que foi possível observar uma melhora considerável na intensidade do 

sinal das fases mais avançadas. Com este novo método, a relação contraste ruído se manteve 

aproximadamente constante ao longo de todas as fases adquiridas, o que torna perfeitamente 

possível a análise das imagens de qualquer uma das fases.  

Assim, ao se analisar as imagens, mudanças significativas na intensidade do sinal entre 

uma fase e outra estará certamente correlacionada com algum problema relacionado à 

perfusão propriamente dita, o que torna o diagnóstico mais rápido e preciso. 
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Ao realizar uma análise das diferentes regiões do cérebro, irrigadas por diferentes 

artérias, ficou claro que o método proposto não altera a hemodinâmica cerebral, que se 

manteve preservada conforme já estava demonstrada para o método convencional de ASL em 

múltiplas fases. Isso deixa claro, mais uma vez, que qualquer mudança no padrão encontrado 

se refira exclusivamente a alguma anomalia apresentada pelo paciente.  

Estes resultados podem significar um grande avanço para o estudo, diagnóstico e 

tratamento dessas doenças neurovasculares, uma vez que possibilita a aplicação da técnica a 

pacientes com esse tipo de doença, particularmente aquelas associadas a um atraso nos 

tempos de trânsito arteriais.  

Perspectivas futuras incluem a realização de testes dessa mesma metodologia em 

pacientes com patologias neurovasculares. A expectativa, tendo em vista os resultados aqui 

obtidos em voluntários saudáveis, é que se possa detectar a chegada do sangue no cérebro 

desses pacientes após a espera de um trânsito maior em virtude da patologia apresentada por 

eles. Isso deve possibilitar uma melhor compreensão acerca da dinâmica neurovascular nesses 

pacientes e ajudar na caracterização não invasiva dessas diferentes patologias. 
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