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Resumo 

A imagem por ressonância magnética começou a ser estudada no ano de 1946, e 

na década de 70 começou a ser estudada para diagnóstico de algumas patologias. Esta 

técnica utiliza de forma não invasiva e sem radiação ionizante para produzir suas imagens 

e é muito flexível, podendo produzir imagens com diferentes contrastes entre os tecidos 

do corpo. O fenômeno da ressonância magnética é decorrente da interação dos campos 

magnéticos produzidos pelo equipamento com os núcleos de hidrogênio presentes no 

corpo humano. Artefatos nas imagens diagnósticas são registros incorretos que aparecem 

na imagem que não correspondem à anatomia estudada e que interferem no diagnóstico 

das patologias estudadas. Neste trabalho é apresentado um estudo dos princípios da 

geração da imagem por ressonância magnética com as características das diferentes 

formas de contraste, bem como os principais componentes do equipamento e os tipos de 

artefatos relacionados as suas fontes. No final, são apresentados processos típicos de 

demandas de clientes quanto a artefatos que aparecem no cotidiano do emprego desta 

técnica de diagnostico.  Nesses casos são apresentados o processo de descoberta da causa 

geradora do problema e como o engenheiro encontrou a solução adequada para cada caso, 

eliminando o artefato das imagens.  
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Abstract 

The magnetic resonance image started to be studied at 1946, and in the 70’s decade 

started to be studied to diagnose some pathologies. This technique uses a non-invasive 

form and non-ionizing radiation to produce its images, besides being very flexible, being 

able to produce images with different contrasts between the body’s tissues. The magnetic 

resonance phenomenon results from the interaction between the magnetic fields 

produced by the equipment and the hydrogen nuclei present in the body. Artifacts at the 

diagnostic images are incorrect registers that appear at the image that don’t correspond 

to the studied anatomy and that interfere in the diagnostic of the studied pathologies. In 

this paper is presented a study of the magnetic resonance image generation principles 

with the characteristics of different forms of contrast, as well as the main components of 

the equipment and the types of artifacts related to their sources. Finally, typical processes 

of clients’ demands for artifacts that appear in the daily use of this diagnosis technique 

are presented. In these cases, it’s presented the discovery process of the problem’s 

generator cause and how the engineer found the adequate solution to every case, 

eliminating the images artifacts.  
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Importância dos artefatos na imagem 

Os artefatos das imagens diagnósticas são gerados devido a registros incorretos 

que aparecem na imagem que não correspondem às estruturas representadas e que 

interferem na análise diagnóstica da imagem. Esses registros são gerados por razões 

diversas como interferência de sinais de radiofrequência (RF), variações do campo 

magnético principal, oscilações do sistema etc. Existem artefatos que são inerentes ao 

próprio método utilizado para a captura da informação e do processo de reconstrução 

computacional da imagem digital. 

O principal objetivo das imagens geradas nos aparelhos de Ressonância Magnética 

(RM) é oferecer condições ao médico para realizar o laudo e o diagnóstico do paciente, 

pois um artefato na imagem pode prejudicar consideravelmente essa função. O estudo dos 

artefatos auxilia na descoberta de métodos para a remoção dos mesmos, pois ao localizar 

a fonte geradora do artefato, torna-se possível diminuir ou eliminar esse problema com 

uma manutenção corretiva no aparelho ou instalação. 

1.2. Objetivos do trabalho. 

O trabalho tem como objetivo o estudo dos artefatos que mais frequentemente 

aparecem nas imagens geradas pelos aparelhos de RM. Para tal, os seguintes tópicos são 

propostos: 

 

 Estudar os princípios da geração de imagens por ressonância 

magnética; 

  Estudar as características da imagem gerada por ressonância 

magnética para diferentes tempos de resposta (T1, T2, T2* etc.); 
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  Estudar os artefatos que podem aparecer na geração de uma 

imagem diagnóstica de ressonância; 

  Correlacionar os artefatos com as causas originais para o 

aparecimento dos mesmos; 

 Estudar as ações realizadas para a diminuição dos artefatos 

visando a otimização diagnóstica.  

1.3. Metodologia 

Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica para explicar a geração de  

Imagem por Ressonância Magnética (IRM) desde o princípio físico até sua implementação 

utilizando os aparelhos diagnósticos encontrados em clínicas e hospitais.  

Após o entendimento do funcionamento do aparelho de IRM, pode-se estudar os 

diversos tipos de artefatos que são encontrados nas imagens por ressonância magnética, 

diferenciando suas fontes, explicando seu surgimento e apresentando propostas para 

minimizar ou excluir seus efeitos. 

Para conclusão, é apresentado o estudo de alguns casos práticos que podem 

ocorrer na rotina do uso dos equipamentos de Imagem por Ressonância Magnética. Neste 

estudo é apresentada a situação da qualidade da imagem gerada anteriormente à correção 

do fator gerador do artefato, o diagnóstico da interferência, os procedimentos que foram 

tomados para eliminar a fonte geradora de interferência  e o resultado final da imagem 

após a eliminação do artefato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

Capítulo 2 

Formação da imagem 

2.1 Introdução. 

             Para obter boas imagens e utilizá-las em aplicações médicas, é essencial ter 

precisão na localização do sinal de RM, de forma não destrutiva e não invasiva nas regiões 

do corpo humano. O sistema de IRM tem a capacidade de gerar imagens em alta resolução 

do corpo humano sem utilizar raios X ou qualquer outro tipo de radiação ionizante [1].  

Este capítulo tem como objetivo descrever, resumidamente, o processo de 

formação da imagem por ressonância magnética (IRM). Primeiro, é apresentado um breve 

histórico, seguido da física da RM, da geração e transmissão da imagem e do aparelho de 

RM. 

2.2 Evolução e breve histórico da IRM  

No ano de 1946 começa a história da IRM, com a descoberta do fenômeno da 

ressonância magnética por Felix Bloch e Edward Purcell. Até a década de 70, a RM foi 

utilizada para análise molecular química e física. Raymond Damadian percebeu a 

diferença nos tempos de relaxamento dos tecidos sadios com os tumores. Assim, foi visto 

que a RM poderia ser usada para diagnóstico de algumas patologias [2]. 

Em 1973, foi demonstrada pela primeira vez a IRM, por Paul Lauterbur, de uma 

maneira similar à técnica de reconstrução utilizada pelos aparelhos de tomografia 

computadorizada (TC). Já em 1975, Richard Ernst propôs a técnica de geração de imagem 

que é utilizada até os dias de hoje, utilizando a codificação de fase e a codificação de 

frequência associada à decodificação utilizando a Transformada de Fourier. Essa técnica 

foi usada por Edelstein em 1980, gerando uma imagem de corte anatômico com tempo de 

aquisição de 5 minutos. O tempo de aquisição da imagem goi reduzido para  5 segundos 

seis anos depois [2]. 
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Em 1992, surgiram as primeiras aplicações da IRM funcional, o que possibilitou o 

mapeamento de várias partes do cérebro. 

A geração de imagens por RM tem evoluído ao longo dos anos e até hoje é vista 

como uma tecnologia atual e a ser aperfeiçoada. As primeiras formas de geração de 

imagens entraram em desuso devido ao processo lentopara adquirir a imagem completa 

desejada. 

O primeiro método consistia em aquisições de sinal de RF apenas em pequenas 

partes do local desejado para a formação da imagem. Assim, o processo era repetido 

várias vezes até se completar a imagem da região de interesse. 

Depois, o método evoluiu e passou a conseguir aquisições em linhas ao invés de 

ponto a ponto, o que acelerou pouco o processo, mas não a ponto de se firmar como 

solução definitiva ao processo de aquisição [3]. 

Atualmente, são utilizados métodos por imagens sequenciais em planos (2D) e 

volumétricos (3D), dependendo do objetivo clínico das imagens [3]. Assim, 

diferentemente da imagem gerada por uma Tomografia Computadorizada, que parte de 

corte transaxial para a geração de imagens volumétricas e de outros cortes, a RM pode 

gerar a imagens a partir de cortes axiais, sagitais, coronais e oblíquos [2]. 

A IRM tem alta definição para se analisar diversos tecidos do corpo humano. 

Diferentemente da TC, ela tem maior contraste para tecidos moles, devido à sua fonte do 

sinal gerador de imagem ser o átomo de hidrogênio, mais abundante nesses tecidos. Outra 

diferença muito importante entre esses métodos de aquisição de imagem é que a RM não 

utiliza de radiação ionizante, que por isso não apresenta os efeitos indesejados que a 

radiação ionizante pode causar à saúde humana [2]. 

O processo de geração da imagem de corte é baseado no conceito de voxels e pixels. 

O conjunto bidimensional de voxels constitui o corte da imagem, definindo sua espessura. 

A superfície do voxel é representada na imagem pelo pixel, que em seu conjunto define a 

imagem [3]. 
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2.3 Física da RM 

A IRM é decorrente da interação dos campos magnéticos produzidos pelo 

equipamento com os núcleos do hidrogênio presentes no corpo humano, que cria a 

condição para envio e recepção dos sinais de RF, que por sua vez, é convertido em imagem 

[5]. 

A ressonância magnética nuclear é um fenômeno em que partículas que contém 

momento angular (spin) e momento magnético associados, exibem um movimento de 

precessão quando estão sob ação de um campo magnético fixo e outro oscilatório, 

simultaneamente [2, 5]. 

O spin é uma propriedade fundamental do átomo e para o próton de hidrogênio ele 

pode ter valores de +1/2 e -1/2.  A resultante dos spins de um volume qualquer tende 

para zero, devido à orientação aleatória dos mesmos. Entretanto, quando submetidos a 

um campo magnético externo forte, eles tendem a se organizar na mesma direção do 

campo, nos dois sentidos. Núcleos que apresentam nível de energia baixo se alinham no 

mesmo sentido do campo magnético externo, já os de nível de energia alto, se alinham em 

sentido contrário. 

A equação da distribuição de Boltzmann dada pela eq. 2.1 rege a distribuição: 

 

𝑁𝑝

𝑁𝑎𝑝
= 𝑒−

𝐸

𝑘𝑇                                                                                   (2.1)   

 

Onde: 

Np: Número de spins alinhados em paralelo; 

Nap: Número de spins alinhados em antiparalelo; 

k: Constante de Boltzmann (1,3805.10-23 J.K-1); 

T: Temperatura absoluta, em Kelvin 

 

Quando um corpo humano é colocado dentro de um campo magnético forte e 

estacionário, as estruturas atômicas se alinham paralelamente ao campo magnético em 

sentidos opostos, porém com uma resultante diferente de 0 no mesmo sentido do campo 

magnético externo. Para um campo magnético de 1,5 T e na temperatura média do tecido 

humano, a diferença entre os spins que ocupam o estado de menor energia e os de maior 
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energia é de aproximadamente 5 por milhão. Como a quantidade de núcleos de baixa 

energia é maior, a resultante é diferente de zero e no mesmo sentido do campo magnético, 

como é visto na figura 1 [2, 5, 1].  

 

Figura 1 - Spins ordenados aleatoriamente (A). Comportamento dos spins quando submetidos a um campo 
magnético (B). 

Devido ao spin e ao campo magnético intenso, surge um segundo movimento nos 

núcleos atômicos, denominado movimento de precessão, cuja velocidade angular está 

diretamente relacionada à intensidade do campo magnético externo. Tal como ocorre com 

o planeta Terra, o movimento consiste no deslocamento do eixo de rotação do núcleo [2, 

5]. 

A equação 2.2 conhecido como equação de Larmor é utilizada para fornecer a 

frequência de precessão em RM: 

 

𝜔 = 𝛾. 𝐵                                                                                      (2.2) 

 

 

Onde: 

ω: Frequência de Larmor (MHz); 

γ: Razão giromagnética (MHz.T-1); 

B: Valor do campo magnético externo aplicado (T). 

 

Quando o núcleo possui spin diferente de zero e movimento de precessão e recebe 

um sinal de RF com a frequência de Larmor, ele altera sua orientação em 90° em relação 

às linhas de força do campo magnético, alterando assim, a resultante magnética do objeto 

em um ângulo de 90°, como é exemplificado na figura 2. Essa resultante, defasada de 90º 

é denominada 𝑀𝑥𝑦que gira no plano transverso às linhas de força do campo magnético 

externo Bo, na frequência de ressonância [2, 5]. 
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Figura 2- Representação dos spins realizando o movimento de precessão na direção do campo principal e a 
magnetização. 

Assim, a resultante é perpendicular ao eixo Z e ao campo magnético externo Bo. 

Após o desaparecimento do sinal de RF90° o vetor apresenta um decaimento em seu 

módulo, que pode ser representando por uma função senoidal. O sinal emitido chama-se 

Freely Induction Decay  (FID) e o tempo para o vetor se reorientar para a posição original, 

a direção Z, é denominado tempo de relaxamento, que é de extrema importância para a 

geração de dados. O tempo de relaxamento é dividido em dois períodos de tempo 

principais, denominados de T1 e T2. O tempo de relaxamento T1 está relacionado ao 

tempo necessário para a resultante magnética dos spins, após o desaparecimento do sinal 

de RF, retornar a orientação no eixo Z, que é o eixo das linhas de força do campo magnético 

externo Bo, quanto a resultante retorna a  um módulo de aproximadamente 63% do seu 

valor máximo, que era o valor da resultante antes do sinal de RF90o. A equação que rege 

este retorno do vetor magnético resultante no sentido do eixo longitudinal é definida pela 

eq. 2.3. 

𝑀𝑧 = 𝑀𝑙 = 𝑀𝑜 ∗ (1 − 𝑒
𝑡

𝑇1)                                                           (2.3) 

 

Onde: 

Mz: magnetização no eixo z; 

Ml: magnetização longitudinal; 

Mo: magnetização inicial; 

t: tempo; 
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T1: constante de relaxamento longitudinal. 

 

O tempo de relaxamento T2 está relacionado ao desaparecimento da resultante magnética 

dos spins em relação ao plano 𝑀𝑥𝑦, e corresponde ao período de tempo transcorrido a 

partir do sinal de RF90o até que o módulo do vetor resultante 𝑀𝑥𝑦 diminua do seu valor 

máximo até aproximadamente 37% desse valor. A eq. 2.4 indica o vetor 𝑀𝑥𝑦 [2,5].  

 

           𝑀𝑥𝑦 = 𝑀𝑡 = 𝑀𝑜 ∗ (𝑒
𝑡

𝑇2)                                                                        (2.4) 

 

Onde: 

Mxy: magnetização no plano xy; 

Mt: magnetização transversal; 

Mo: magnetização inicial; 

t: tempo; 

T2: tempo de relação transversal.  

 

2.4 A geração da IRM 

Assim como na TC, a obtenção da imagem é feita pelo contraste entre os tecidos 

envolvidos. No caso do aparelho de RM, esse contraste vem dos diferentes sinais emitidos 

por esses tecidos. As diferenças nos tempos de relaxamento T1 e T2 são específicas para 

cada tipo de tecido, sendo assim, o principal meio de conseguir o contraste desejado. [2] 

O sinal de RM é adquirido através da indução magnética com a  utilização de 

bobinas receptoras. A variação do campo magnético gerada a partir do sinal de RF90° 

promove a indução de tensão nos condutores das bobinas receptoras, e, para aos valores 

específicos de tempo T1 e T2, o sinal enviado por cada tipo de tecido tem sua característica 

própria.  

Esses sinais recebidos pelas bobinas receptoras sofrem influências de ruídos e 

leves movimentos do corpo humano. Para corrigir e formar uma imagem representativa 

da região de interesse, são feitos vários procedimentos de repetição de envio e recepção 

de sinal visando eliminar ruídos gerados no processo de aquisição de dados. Esse 
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processo de repetição do sinal de aquisição é denominado  sequência. Assim, criando um 

comparativo entre as diversas imagens, têm-se uma filtragem do que não é desejado, 

visando a sua eliminação para reduzir o aparecimento de registros indevidos na imagem. 

A sequência possui dois tempos bem definidos,  o Tempo de Eco  e o tempo de 

repetição. O Tempo de Eco (TE) é tempo entre o envio do sinal de RF e o momento da 

captação do sinal enviado pelos tecidos e o Tempo de Repetição (TR) é o tempo necessário 

para repetir o sinal de RF e gerar novamente o sinal de resposta a ser comparado [2]. 

Esses dois tempos que definem qual fonte de contraste está sendo utilizada, se é a partir 

de T1, T2 ou ainda por densidade de prótons, que utiliza períodos de tempos maiores que 

T1.  

Alguns parâmetros utilizados para a aquisição de imagens de RM foram relatados, 

mas ainda não é possível  gerar uma imagem de corte. Ao posicionar o cérebro de um 

paciente no campo magnético e aplicar o pulso de RF na frequência de Larmor, todo 

volume cerebral irá se excitar e desta forma todo esse volume vai enviar um sinal que 

pode ser captado por bobinas receptoras. No entanto  não se pode relacionar o sinal com 

a sua origem em um ponto específico. Para localizar a origem espacial do sinal  surge a 

seleção de um corte feita a partir das bobinas de gradiente. 

As bobinas de gradiente são responsáveis pela geração de um pequeno gradiente 

no campo magnético principal. Um aparelho de RM possui três diferentes gradientes, cada 

um em seu eixo, X, Y e Z. Cada eixo é responsável por um tipo de corte diferente, sendo o 

corte axial relacionado com o gradiente no eixo Z, o sagital com o gradiente no eixo X e o 

coronal com o gradiente no eixo Y. O gradiente gerado no campo magnético principal é 

feito pela geração de um um segundo campo magnético externo bem mais fraco que o 

campo magnético principal. Essa variação do campo magnético principal tem como 

resultado uma alteração da frequência de Larmor dos átomos ao longo do eixo no qual foi 

gerado o gradiente. Assim, o sinal de RF quando for emitido só irá excitar os núcleos de 

uma fatia de tecido definida no pelo protocolo de aquisição, excluindo as demais regiões 

do objeto que não responderão ao sinal de RF por possuírem frequência de Larmor 

diferente, visto que esta frequência é dependente do valor do campo magnético externo.   
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2.5 Transmissão via DICOM. 

Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) é um padrão para a 

geração de imagens médicas que fornece todas as ferramentas necessárias para a 

representação precisa e tratamento dos dados de qualquer imagem médica, inclusive as 

IRM. O DICOM não define apenas um formato ou a transmissão. Ele engloba todo processo 

de transferência, armazenamento e tratamento da imagem.  

Um aliado do DICOM nesse processo é o Picture Archiving and Communication 

Systems (PACS ). PACS são sistemas constituídos de Hardware e Software criados para 

executar o processamento armazenagem e transmissão das imagens médicas. Todo 

dispositivo ou software PACS é acompanhado de seu DICOM Conformance Statement, que 

é um documento que explica a extensão que ele suporta o padrão DICOM. O PACS é 

chamado de DICOM-driven, e é visto como o que trás o padrão DICOM à vida [6] . 

2.6 O aparelho de IRM. 

Para realizar todo o processo de geração de imagem diagnóstica por RM é 

necessário um equipamento de alta tecnologia e elevado custo. Há muitos tipos de 

aparelho de RM no mercado, mas seus sistemas têm a mesma base de funcionamento. 

Pode-se classificar o aparelho em subsistemas visando a um melhor entendimento de seu 

funcionamento. Os principais subsistemas de um aparelho de IRM são, o magneto 

principal, o gradiente de campo magnético e o sistema de radiofrequência. 

 

O magneto 

 

O magneto tem como função principal produzir um campo magnético forte, 

estático e uniforme. Esses dispositivos são encontrados em modelos diferentes para o 

valor intensidade de campo magnético que produz.  Este fator distingue as características 

do aparelho e é destacado no nome do modelo do aparelho. Os magnetos mais comumente 

encontrados no Brasil são de 1,0 T, 1,5 T e 3,0 T.  

Há diferentes modelos de magneto principal, neste trabalho foi abordado o  modelo 

mais atual, com tecnologia mais avançada e que pode chegar a um campo magnético 
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estático de até 3,0 T. Este modelo de magneto utiliza bobinas supercondutoras e por isso 

o modelo é denominado de magneto supercondutor, a vista em corte deste magneto é 

mostrada na figura 3.  

 

 

Figura 3 – Vista do magneto em corte 

 

Os magnetos supercondutores são eletromagnetos de modelo solenóide. Eles usam 

grandes bobinas que ficam imersas em hélio líquido. Essas bobinas ficam armazenadas no 

interior de tanques pressurizados a baixa temperatura e utilizam o fato da resistência dos 

metais mudarem com a temperatura.  

Assim, a resistência dos condutores das bobinas fica próxima de zero fazendo com 

que os condutores funcionem como supercondutores elétricos. Durante o funcionamento 

do magneto existe a perda de hélio por gaseificação que deve ser complementado 

periodicamente de forma a impedir a diminuição a níveis considerados críticos. Desta 

forma o campo magnético não sofre alteração e não há consumo energético. Isto tudo é 

implementado em um criostato a vácuo, que contém bobinas com ligas supercondutoras 

e o hélio líquido, para manter sua temperatura por mais tempo e evitar o elevado custo 

da sua reposição frequente. 

O sistema de contenção do hélio líquido a alta pressão pode falhar. Neste caso pode 

ocorrer um fenômeno denominado de quench. Se a temperatura ou a densidade da 
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corrente tornam-se muito altas, o magneto passa de supercondutor para resistivo e 

ocorre a evaporação do hélio com a consequente queda do campo magnético.  

O quench pode ser utilizado por exemplo, para segurança do paciente. Em casos 

acidentais em que alguma peça metálica grande fique presa ao magneto, como quando 

alguém não instruído entra na sala com uma maca e prende o paciente no magneto. O 

botão de quench é ativado e o campo magnético cai drasticamente, permitindo a liberação 

da maca que deixara de ficar fortemente fixada ao magneto devido à atração magnética 

em casos de materiais ferromagnéticos [3]. 

 

 

Gradientes do campo magnético. 

 

Os gradientes realizados no campo magnético principal têm como principal função 

gerar campos magnéticos com pequenas variações em diferentes eixos de modo a 

permitir a localização espacial do sinal de RM. Nos aparelhos de IRM existem três 

controles de gradiente do campo magnético principal, um para cada eixo (x, y e z), como 

está mostrado na figura 4. Cada um na sua posição especifica, e com a corrente fluindo em 

um sentido estabelecido. 

Cada gradiente tem seu amplificador específico e a amplitude do campo gerado por 

ele é relativamente baixa em relação ao campo principal, pois eles apenas alteram 

minimamente a intensidade do campo magnético em um dos eixos cartesianos. 

Ao contrário do campo principal gerado por bobinas fabricadas com 

supercondutores. As bobinas geradoras de gradiente no campo magnético principal são 

bobinas resistivas que geram campos magnéticos de pequena intensidade quando 

comparados como a intensidade do campo magnético principal. Apesar disso, por serem 

bobinas resistivas, demandam mais energia elétrica e em suas sequências de pulsos há 

presença de um alto ruído sonoro. Para alguns tipos de exame o ruído é mais alto que 

outros e visando o bem estar do paciente que permanece por longo tempo estático e 

confinado no interior do magneto, este recebe um protetor auricular [2, 3]. 
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Figura 4 - Posicionamento das bobinas de gradiente no magneto. 

 

Sistema de Radiofrequência RF  

 

O objetivo do sistema de radiofrequência é enviar pulsos de RF na direção do 

paciente e detectar o sinal da magnetização transversa sob a forma de um eco. Ele tem 

como primeira função sintetizar e transmitir o sinal de RF a uma dada frequência, 

denominada frequência de ressonância,  através de uma bobina transmissora (antena) 

que envia o sinal ao objeto de estudo, como mostrado na figura 5. Esse tipo de bobina 

transmissora não necessita de um ajuste fino da frequência e podem-se usar ganhos 

elevados de amplificação.  
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Figura 5 - Transmissão do sinal de radiofrequência.  

As bobinas receptoras tem um efeito mais significativo sobre a relação de sinal, 

sendo de grande importância na qualidade final da imagem. Após o sinal de eco de RF 

emitido pelo objeto ser detectado pelas bobinas receptoras, este sinal elétrico passa por 

um pré-amplificador para aumentar sua amplitude. Depois, um demodulador subtrai esse 

sinal de um sinal de referência, vinculado à frequência de ressonância. O caminho da 

recepção de RF é mostrado na figura 6. 
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Figura 6 - Recepção do sinal de radiofrequência. 

O processador da imagem recebe uma versão do sinal demodulador e decodifica 

em componentes digitais que serão utilizados posteriormente para a reconstrução da 

imagem. Esta conversão é uma das tarefas mais complexas realizadas pelo sistemas de 

geração de imagens por RM. 

As bobinas receptoras superficiais são de extrema importância para a aquisição de 

uma boa imagem, pois por estarem muito próximas à superfície do objeto em estudo 

recebem o sinal de eco com menor ruído.  Assim, estas bobinas são posicionadas próximas 

ao paciente e são conectadas ao aparelho por um cabo condutor que conduz o sinal 

oriundo do paciente a ser tratado pelo computador de o modo a se reconstruir uma 

imagem diagnóstica. 

São diversos os modelos de bobinas de superfície utilizadas nos aparelhos. Cada 

uma possui um formato característico, muitas vezes relacionado ao formato anatômico da 

região que se deseja observar [3, 1]. 

2.7 Conclusão. 

Esse capítulo resumiu a história dos aparelhos de IRM, o processo de formação de 

imagem, transmissão e recepção de sinais de RF e armazenamento de dados. A IRM é 

considerada uma tecnologia nova, quando comparada às demais técnicas de geração de 
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imagem diagnóstica e, portanto, com muito expectativa de evolução e ampliação de 

aplicações diagnosticas. A IRM apresenta um diferencial para a medicina diagnóstica por 

suas diferenças na produção de contraste da imagem quando comparada a outros 

processos de aquisição de imagem, pois possui maior contraste em tecidos moles, 

facilitando o diagnóstico de diferentes patologias.  
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Capítulo 3 

Artefatos na IRM 

3.1. Introdução 

Artefatos são basicamente registros que aparecem na imagem diagnóstica que não 

correspondem a estruturas presentes no objeto de estudo. Eles prejudicam a qualidade 

da imagem, podendo prejudicar o processo diagnóstico e em alguns casos simular 

alterações patológicas inexistentes.  

Este capítulo tem como objetivo descrever os diversos tipos de artefatos que 

encontramos na IRM, sua origem e suas peculiaridades. 

3.2 Artefatos relacionados ao paciente.  

Os artefatos registrados nas imagens podem estar relacionados diretamente com 

o paciente, tais como os artefatos de movimento, artefatos de fluxo  e os causados por 

metais presentes no corpo. 

 

3.2.1 Artefatos de movimento 

 

Os artefatos de movimento são muito comuns em imagens de RM, uma vez que o 

tempo de aquisição de dados nesse método diagnóstico é relativamente longo. Este 

artefato causa o aparecimento de “fantasmas” na imagem ou uma imagem difusa no 

sentido do movimento realizado pelo pacientes. A razão de o movimento afetar a 

aquisição da imagem se dá pela diferença nos tempos de aquisição dos códigos da 

frequência e fase. A codificação da frequência está em todas as linhas da matriz de 

aquisição e dura um Tempo de Eco (TE). A codificação de fase dura alguns segundos ou 

até minutos para coletar todo espaço K da matriz para habilitar a análise de Fourier.  
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A maioria dos movimentos fisiológicos dura alguns milissegundos e até alguns 

segundos e não afetam o processo deaquisição quando se pensa na codificação de 

frequência, mas tem grande efeito no processo de codificação de fase. Movimentos 

periódicos como os cardíacos podem causar fantasmas na imagem, enquanto os 

movimentos não periódicos causam ruídos de forma difusa. 

Várias estratégias podem ser usadas para reduzir ou eliminar esses artefatos, como 

a imobilização do paciente; a orientação para evitar movimentos bruscos; a redução da 

média dos sinais, o que dobra o tempo médio do exame (considera o movimento como 

ruído); a sincronização do batimento cardíaco para os exames do coração e sincronização 

respiratória. A codificação de fase ordenada é  outro método, quando os dados são 

coletados de forma contínua, e são codificados os dados periféricos durante o movimento 

máximo, e os dados centrais durante o movimento mínimo fazendo a anulação do 

momento gradiente [4, 7, 8, 9].  

Um exemplo de artefato de movimento pode ser ilustrado através da figura 7. As 

setas pretas indicam o registro de estruturas inexistentes na anatomia do paciente, acima 

do limite da pele do paciente na altura dos ombros. 
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Figura 7 - Artefato de movimento em estudo T1 coronal da vértebra lombar. 

 

 

 

3.2.2 Artefatos de fluxo 

 

Os artefatos de fluxo podem ocorrer devido a qualquer alteração no sinal 

intravascular, aumento de fluxo ou perda de sinal, ou como um artefato relacionado ao 

fluxo, imagens com fantasmas ou espaço com registro incorreto. 

O efeito é denominado inflow efect e é causado por prótons totalmente magnetizados 

entrando no corte da imagem enquanto os prótons estacionários não estão totalmente 

magnetizados. Em outras palavras, devido à velocidade do fluxo, o sangue carrega os 

núcleos que foram excitados pelo RF e trazem novos spins para o local do corte que está 

gerando o sinal de respostas. Esse efeito não contribui para a composição do eco de 

resposta e faz com que haja um vazio de resposta na região onde não existem núcleos 
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excitados devido à circulação sanguínea, como pode ser observado na artéria carótida 

presente no corte coronal de cabeça obtido por ponderação em T2 e apresentado na figura 

8 [4]. 

 

 

Figura 8 – Detalhe de perda de sinal na artéria carótida. 

3.2.3 Artefatos causados por metais 

 

A presença de materiais metálicos pode causar distorções no campo magnético 

principal em virtude da variação da suscetibilidade magnética. Assim, artefatos ocorrem 

em locais ou tecidos com diferentes suscetibilidades magnéticas, que causam um campo 

magnético local que distorce o campo principal. Essa distorção muda a frequência de 

precessão no tecido circundante levando à perda da informação do local. O grau da 

distorção depende do tipo de metal, do tecido estudado, da sequência de pulsos utilizada 

e dos parâmetros de aquisição. 

Esses artefatos ainda podem ser causados por materiais ferromagnéticos externos 

ao corpo do paciente,  como o uso de produtos de maquiagem contendo cobalto ou ferro, 

ou próteses internas como pinos e parafusos cirúrgicos. A interferência desses artefatos 

varia e podem incluir perda total ou parcial do sinal e distorção da imagem. Um exemplo 

deste tipo de artefato pode ser visto na figura 9. 
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Figura 9 – Imagem de corte sagital de cabeça contendo artefato causado por aparelho dentário metálico. 

 

Esses artefatos podem ser minimizados com a devida orientação ao paciente, e com 

algumas técnicas como a escolha de uma direção apropriada para a codificação da 

frequência, utilização de menores tamanhos de voxels, de sequências mais rápidas e 

evitando se possível, a geração de imagem de um corte que não passe pela região onde se 

encontra o metal. Também existe uma técnica denominada  MARS (metal artefact redution 

sequence) que inclui um gradiente adicional que é aplicado para minimizar o efeito da 

presença de metal na região de observação, quando este não pode ser removido [4].  

3.3 Artefatos relacionados ao processamento de sinais.  

São artefatos que têm a sua origem após a aquisição da imagem, durante o 

processamento e mapeamento da matriz de aquisição [4]. 
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3.3.1 Artefato de deslocamento químico. 

 

O artefato de deslocamento químico ocorre devido às diferentes frequências de 

ressonância da água e da gordura. Ocorre, na imagem, um deslocamento ao longo da 

interface lipídico-aquosa, que aparece como linhas hipointensas e hiperintensas nos 

contornos entre os órgãos e o tecido adiposo circundante (chemical shift phase 

misregistration). Um segundo efeito, chamado de chemical shift phase cancelation, ocorre 

porque os componentes espectrais dentro do voxel podem somar-se de forma construtiva 

(em fase) ou destrutiva (fora de fase). Resulta numa delineação escura dos tecidos nas 

seqüências fora de fase, como é visto na figura 3.2.4. A água e a gordura estão fora de fase 

quando o TE é um múltiplo ímpar de 2,3 ms, e para os múltiplos pares, estão em fase 

[4,7,8]. 

 

 

Figura 10 - Sequência em fase (esquerda) e fora de fase (direita). 

                Estes artefatos podem ser minimizados realizando-se imagens em equipamentos 

com campo magnético de menor intensidade, aumentando a largura de banda, reduzindo 

o tamanho do voxel, e empregando seqüências de pulso específicas, como, por exemplo, a 

seqüência STIR (short time inversion recovery). Reduzir o tamanho do voxel também ajuda 

a minimizar os artefatos por cancelamento de fase, pois com o voxel menor reduz-se a 

probabilidade de que um dado voxel contenha tanto prótons de água quanto de gordura. 

Por outro lado, deve ser lembrado que o artefato por cancelamento de fase pode ser útil 

na detecção de gordura microscópica, como, por exemplo, na caracterização de adenomas 

da glândula adrenal e para a detecção de infiltração gordurosa hepática [3,4,7,8]. 
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3.3.2 Artefatos de volume. 

 

Esses artefatos provêm do tamanho do voxel sobre o sinal. Objetos menores do que 

a dimensão do voxel, perdem suas características e detalhes. Para redução desses 

artefatos, basta usar um menor tamanho do pixel ou uma largura de corte menor [4]. 

 

3.3.3 Artefatos de dobradura (wraparound). 

 

Este artefato ocorre quando uma ou mais dimensões do objeto de estudo são 

maiores do que o campo de visão (FOV - Field of view) para a imagem que se quer observar. 

O FOV selecionado é menor que o tamanho do objeto em observação. Dessa forma, as 

regiões fora do campo de visão são erroneamente codificadas e aparecem "dobradas" e 

em cima da estrutura apresentada, sobrepondo-se a esta última, como é ilustrado através 

da imagem apresentada na figura 11. 

 

 

Figura 11 - Artefato de dobradura 

A taxa de amostragem deve ser duas vezes maior que a frequência máxima que 

ocorre no objeto (Nyquist sampling limit). Caso isso não aconteça, a transformada de 

Fourier vai atribuir valores muito baixos para os sinais de frequência maior que o limite 
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de Nyquist. Essas freqüências vão dobrar para o lado oposto da imagem mascarado como 

sinais de baixa frequência. Este artefato pode ser suprimido tornando-se o FOV 

suficientemente grande para incluir toda a área a ser estudada, com utilização de filtros 

na codificação de frequência e com o aumento do número de passos da codificação de fase 

[4, 7, 10]. 

 

3.3.4 Artefato de oscilação (Gibbs phenomenom). 

 

Este artefato é causado pela sub-amostragem de altas frequências espaciais. A falta 

de apropriados componentes de alta frequência leva a uma oscilação brusca. Ele ocorre 

próximo as fronteiras nítidas, onde existe alto contraste nas transições do objeto. O 

artefato aparece como na imagem apresentada na Fig. 12. 

 

 

Figura 12 - Artefato de oscilação. 

 

Ele pode ser corrigido filtrando os dados do espaço K antes da transformada de 

Fourier e aumentando o tamanho da matriz para um dado FOV [4]. 
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3.4 Artefatos relacionados ao aparelho 

São os artefatos mais críticos de se diagnosticar, pois podem variar de aparelho 

para aparelho e podem surgir novos de acordo com o avanço tecnológico e modificações 

na constituição do aparelho de RM. 

 

3.4.1 Artefatos de Quadratura de RF. 

 

Esses artefatos surgem devido a uma falha no circuito de detecção de RF. Os dados 

da Transformada de Fourier mostrarão um ponto brilhante na imagem. Caso um canal do 

detector tiver ganho maior que outro, aparecerá um fantasma na imagem.  

Esse tipo de artefato é geralmente solucionado por um engenheiro responsável 

pelo aparelho realizando uma manutenção corretiva [4]. 

 

3.4.2 Heterogeneidade do campo externo 

 

A não homogeneidade do campo externo causa distorção espacial ou de 

intensidade do campo. A primeira resulta de um campo de gradientes de longo alcance, 

que permanece constante ao longo do campo heterogêneo. A segunda ocorre quando o 

campo no local é maior ou menor que no resto da imagem, com visto na figura 13. 
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Figura 13 - Artefato por distorção  de intensidade. 

 

3.4.3 Artefatos do campo de gradiente. 

 

 O campo gerado pelos gradientes são usados na definição do local onde nos 

prótons vão ser excitados. As codificações de fase e frequência fornecem as informações 

em outras duas dimensões. Qualquer desvio no gradiente irá representar uma distorção 

na imagem. 

 À medida que nos distanciamos do centro do campo aplicado, perdem-se linhas de 

campo e com isso, a força do campo magnético cai. Quando a codificação de fase é 

diferente, a largura ou altura do voxel é diferente, resultando em uma distorção. 

Quando se pensa em um campo ideal, o gradiente de fase é atribuído ao menor eixo 

de dimensão do objeto e o gradiente de freqüência ao maior. Na prática isso nem sempre 

é possível por causa da necessidade de deslocar os artefatos de movimento. Isso pode ser 

corrigido reduzindo o FOV, reduzindo a força do campo gerado pelo gradiente ou 

diminuindo a banda de frequência do sinal de RF. Caso essas alternativas não funcionem, 

pode ser algum problema físico nas bobinas de gradiente ou nos seus amplificadores. 
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3.4.4 Heterogeneidade do sinal de RF 

 

Variações de intensidade ao longo da imagem podem ser causadas por falhas na 

bobina de RF, heterogeneidade no campo de gradiente, heterogeneidade na sensibilidade 

das bobinas receptoras ou por presença de materiais não ferromagnéticos no objeto. 

 

 

Figura 14 - Artefato de heterogeneidade de sinal de RF. 

 

3.4.5 Ruído de RF (Spurious) 

 

Os pulsos de RF e a frequência de precessão ocupam a mesma faixa de frequência 

encontradas em Televisores, rádios, lâmpadas fluorescentes e computadores. O aparelho 

de RM é protegido por uma gaiola de Faraday em torno da sua sala para eliminar a 

interferência externa de sinais de RF, mas em alguns casos ainda há possibilidade de 

surgimento de artefatos originados de sinais externos ao equipamento. 

Os spurious aparecem no raw data como diversos traços sem um padrão muito 

definido, mas claramente indicam interferência no sinal, como é exemplificado na imagem 

de raw data mostrada na figura 15. 
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Figura 15 - Spurious no raw data. 

Pode ocorrer o surgimento de um sinal luminoso tracejado que diminui a 

intensidade ao longo da tela, no formato de linha ou estrela, como exemplificado na 

imagem de um exame de crânio na figura 16. Esse problema deve ser sanado verificando 

a integridade da estrutura da gaiola de  

Faraday e procurando por fontes que estão prejudicando o sinal, há testes no 

equipamento que simulam uma antena dentro do magneto que podem indicar esta 

interferência, mas o teste mais preciso é feito pela empresa responsável pela gaiola de 

Faraday.  

 



39 
 

 
 

 

Figura 16 - Artefato gerado por spurious. 

 

3.4.6 Artefatos de superfície. 

 

Próximo as bobinas de superfície, os sinais são muito fortes e resultam em uma 

maior intensidade da imagem, como mostrado na figura 17. Com o distanciamento do 

centro, o sinal fica mais fraco causando menor brilho e intensidade de sinal nesses locais 

periféricos. 
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Figura 17 – Artefato de sensibilidade na bobina de superfície. 

3.4.7 Spikes 

 

Este nome vem da forma como este artefato aparece nos dados não processados, 

como pontos brancos e destacam-se dos dados brutos de raw data, como mostrado na 

imagem da figura 18.  Spike é um aumento repentino no sinal recebido, que não foi 

causado pelo objeto de estudo. 

 

 

Figura 18 - Spikes no raw data. 
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Devido à fonte geradora deste artefato, os spikes podem ser divididos em dois 

grupos. 

 

Descarga eletrostática (ESD) 

É um fluxo repentino de eletricidade entre dois objetos, pode ser causado por 

contato ou pode ser induzido por um campo eletrostático. Quanto menor a umidade do ar 

na sala de exames, maior a chance de surgimento deste tipo de spike. O valor ideal de 

umidade da sala deve ser consultado no manual do usuário. 

 

Contact Bounce 

Alguns exames usam um gradiente muito potente, o que pode causar vibrações 

mecânicas tão intensas, capazes de gerar o efeito bouncing e assim, correntes que podem 

interferir no sinal recebido. 

Os efeitos na imagem são aumento no nível de ruído, ondas visíveis e linhas 

paralelas, dois exemplos são mostrados nas figuras 19 e 20. 

 

 

Figura 19 - Ruído gerado por spike. 
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Figura 20 - Artefato de linhas horizontais gerado por spike. 

 

3.5. Conclusão 

No presente capítulo foram mostradas diversas formas de artefatos e as fontes que 

provavelmente são responsáveis pelos mesmos. Os artefatos podem ser classificados de 

modo a faciliar o entendimento de sua origem e a solução para a sua miniminização ou 

eliminação.  Tendo conhecimento de como eles aparecem na imagem, fica mais fácil 

realizar o diagnóstico durante a manutenção e realizar a correção do problema. 
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Capítulo 4 

Estudo de casos práticos 

4.1. Introdução 

Neste capítulo serão apresentados casos práticos de alguns artefatos 

diagnosticados por  um engenheiro de campo, como foi descoberta a origem dos mesmos 

e os métodos utilizados para obter-se uma solucação satisfatória do problema. 

4.2. Primeiro caso prático. 

Um cliente requisitou a visita de um engenheiro de campo para analisar o motivo 

das imagens estarem ruidosas. Segundo ele, as imagens granuladas aparecem em todos 

exames, com intensidade diferente para cada bobina e protocolo utilizado. Um exemplo 

do problema é mostrado na imagem de uma sequência T1 de joelho, na figura 21. 
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Figura 21 - Sequência T1 de joelho com imagem granulada. 

 

Uma das possíveis causas da imagem ruidosa são os spikes. Os equipamentos 

modernos possuem uma ferramenta de medição dos spikes, eles analisam o formato 

padrão do spike no raw data e medem sua intensidade para cada sequência, de cada 

exame. Analisando o log gerado pelo equipamento, é possível verificar a quantidade e 

amplitude dos spikes gerados nos exames para cada bobina que o cliente utiliza.  

Foram encontrados valores altos de spikes em todas as bobinas que o cliente estava 

utilizando na sua rotina diária de exames. 

O equipamento também possui testes para medir em tempo real a amplitude dos 

spikes. O gráfico deste teste é mostrado na figura 22. 

 



45 
 

 
 

 

Figura 22 - Teste de spike do equipamento. 

 

É possível ver valores de amplitude do sinal maiores que os níveis aceitáveis de 

ruído do equipamento, aparecendo com picos em um curto intervalo de tempo.  

O primeir o passo na busca pela fonte do spike é uma inspeção visual na sala do 

equipamento. Procura-se por lâmpadas queimadas, peças metálicas soltas, como 

parafusos e porcas, e equipamentos de terceiros dentro da sala, como bombas injetoras 

de contraste. Desligados estes equipamentos e as lâmpadas da sala é realizados um exame 

teste utilizando um objeto simulador, que é um objeto com fluído e estrutura conhecida 

pelo sistema, para realizar um teste comparativo e, desta vez, os valores de spike estavam 

dentro dos limites aceitáveis pelo equipamento, como mostrado na figura 23. 

 

 

Figura 23 - Teste de spike do equipamento após eliminar as possíveis fontes. 

Comparando os gráficos, observa-se que os níveis de amplitude do ruído diminuem 

consideravelmente, o que leva a concluisão de que a fonte dos spikes estava nas lâmpadas 

ou na bomba injetora de uma empresa terceirizada. 
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Removendo a bomba injetora da sala e mantendo as lâmpadas acesas, observou-se 

o retorno dos níveis altos de spike.  

O cliente estava utilizando lâmpadas de LED na iluminação da sala. Essas lâmpadas, 

assim como as lâmpadas fluorescentes, utilizam reatores que causam distúrbios nos 

sinais de RF detectados pelo equipamento, gerando spikes.  

O cliente foi orientado a realizar a correção, e as imagens da figura 24 mostram a 

melhora na qualidade da imagem, sem a granulação presente nas imagens anteriores. 

 

 

Figura 24 - Sequência T1 de joelho após troca das lâmpadas. 

Esta causa de spike é comum em clientes que não possuem um serviço de 

engenharia clínica ativo ou utilizam de profissionais de outras áreas para realizar as 

rotinas de manutenção diária do equipamento.  

A forma de preocaução é orientar corretamente sobre uso de equipamentos 

terceiros e da substituição das lâmpadas queimadas pelas aprovadas no manual do 

usuário do equipamento. 
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4.3. Segundo caso prático. 

Um cliente abriu um chamado na empresa do seu equipamento de RM, alegando a 

presença de artefatos nas imagens. Foi informado que estava aparecendo linhas 

pontilhadas nos exames cardíacos, como pode ser observado através da imagen 

apresentada na figura 25. 

 

 

Figura 25 – Artefato de linha aparecendo na parte inferior da imagem. 

 

Durante a visita foi confirmado que o artefato aparece apenas durante exames 

cardíacos. Foi realizada uma tentativa de reproduzir o artefato com um simulador de ECG 

sem sucesso, então foi utilizado um paciente voluntário do hospital para uma simulação 

de exame, confirmando o artefato. Para realização deste tipo de exame, é necessário que 

o paciente esteja com um trigger cardíaco, que monitora os batimentos para que as 

sequências comecem no momento adequado. Para tal, é utilizado um módulo com os 

cabos de ECG nos eletrodos colados ao corpo do paciente.  

Com os testes feitos, foi possível concluir que os artefatos apareciam apenas 

quando este módulo estava dentro do magneto, já que com o simulador de ECG isto não 
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acontecia. Assim, fica claro que a fonte da interferência era o módulo defeituoso, mostrado 

na figura 26. 

 

 

Figura 26 - Módulo de ECG. 

 

4.4. Terceiro caso prático. 

Um cliente entrou em contato com a empresa de manutenção do equipamento, 

reclamando da qualidade de imagem de vários exames. Segundo ele, algumas imagens 

estão muito ruidosas e outras estão mostrando linhas horizontais ou verticais, como nas 

imagens mostradas na figura 27. A reclamação maior acontece para sequências que já 

possuem baixo sinal, como imagens cardíacas e com saturação de gordura. 
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Figura 27 - Exemplos de imagens ruidosoas e com linhas. 

As imagens possuem características de spurious e spikes, utilizando o log de erros 

foi possível ver a ocorrência de spikes em diversos exames, com praticamente todas as 

bobinas do cliente.  

Para verificar o spurious foi utilizado um cabo coaxial de aproximadamente 2 

metros com parte dentro do magneto e parte fora, simulando uma antena, como o 

paciente é visto pelo equipamento, para realizar o teste e verificar se há interferência de 

RF nas imagens, como é visto na figura 28. 
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Figura 28 - Cabo simulando uma antena no magneto. 

 

O teste é feito e apresenta na tela o resultado mostrado na figura 29. 

 

 

Figura 29 - Resultado do teste de spurious 

O resultado mostra várias linhas verticais ao longo da imagem, representando 

interferência ao longo da faixa de frequência de atuação do equipamento. Para eliminar a 

possibilidade da fonte de interferência ser interno ao equipamento, foi alterada o destino 

do sinal para a impedância interna. O resultado foi a imagem livre de linhas verticais. 

Feito também o teste de spikes e o resultado foi o mostrado na figura 30. 
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Figura 30 - Teste de spikes 

O teste mostra um padrão de valores com picos e não uniforme, com amplitude 

indesejada. 

Até o momento sabemos que há interferência, e que ela é externa. As lâmpadas da 

sala estão no padrão do manual do usuário e removendo todos os equipamentos de 

terceiros da sala obtivemos o gráfico gerado pelo teste de spike mostrado na figura 31. 

 

 

Figura 31  - Teste de spike após remoção dos equipamentos de terceiros. 

Movendo os equipamentos de volta para a sala um a um, foi diagnosticado que a 

fonte dos artefatos era a bomba injetora de contraste.  
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Capítulo 5 

Conclusão 

Neste trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico  da técnica da imagem 

por ressonância magnética, abordando os seus princípios físicos para geração da imagem, 

as formas de geração de contraste entre os tecidos e os principais componentes do 

equipamento. 

Também foram descritos e classificados os artefatos que  aparecem nas imagens e 

suas possíveis causas, bem como suas características únicas nas imagens e a importância 

de eliminar a fonte causadora para um diagnóstico correto da patologia estudada. 

Foram apresentados casos práticos reais que engenheiros de campo encontraram 

juntamente com as soluções que o serviço de manutenção nos equipamentos de RM 

possibilita. Como os artefatos aparecem na imagem e quais as ações tomadas para 

diagnóstico e eliminação dos mesmos. 

A técnica de diagnóstico por RM é relativamente recente e está em constante 

evolução. É muito utilizada por fornecer imagens de diferentes contrastes e com alta 

qualidade, além de não ser invasiva e não utilizar de radiações ionizantes na aquisição de 

dados para construção das imagens. 
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