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Resumo 

 

 No presente trabalho pesquisaram-se as propriedades de contraste em imagens por 

ressonância magnética de nanopartículas de óxido de ferro revestidas com dextran e 

funcionalizadas com grupos amina. As sínteses das nanopartículas foram realizadas pelo 

método de coprecipitação de sais de ferro, juntamente com o polímero de revestimento. As 

medidas dos tempos de relaxação T1 e T2 foram realizadas em um equipamento de 

Ressonância Magnética da G&E, com campo de 1.5 T, localizado no Hospital São Lucas, na 

PUCRS. 

As amostras para as medidas de relaxometria foram preparadas variando a diluição a 

partir da solução das nanopartículas concentradas (C0). Foram feitas cinco diluições: C0/100; 

C0/200; C0/500; C0/1000 e C0/2000. Um mililitro de cada diluição foi colocada em seringas de 

3 mL e dispostas em dois phantoms cilíndricos, construídos de espuma, com oito e quinze 

orifícios ao longo de sua borda e mais um orifício central, no qual uma solução do buffer 

salino foi adicionada como referência. A análise foi realizada com o phantom em uma bobina 

de crânio, utilizado sequências de Fast Spin Eco (FSE). Para os mapas T1, foi empregado o 

modo de recuperação de inversão, com tempo de repetição (TR) de 3000 ms e tempo de 

inversão (TI) de 50 ms a 1300 ms. Para os mapas T2, foi utilizado um TR de 1000 ms e um 

tempo de eco (TE) de 7.4 ms a 250 ms. A partir destes dados, foram determinados os tempos 

de relaxação T1 e T2, as taxas de relaxação R1 e R2, as relaxividades r1 e r2 e a razão entre as 

relaxividades (r2/r1). 

Os estudos nos tempos de relaxação magnética mostraram efeitos de perturbação do 

sinal, diminuindo os tempos de relaxação T1 e T2 das soluções aquosas de nanopartículas, 

que apresentaram valores da razão entre as relaxividades (r2/r1) dentro da classificação dos 
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agentes de contrastes denominados agentes de contraste negativos comercialmente 

disponíveis, variando entre 5,06 e 5,68. Quanto mais concentrada a solução de nanopartículas, 

menores eram os tempos de relaxação. A presença das nanopartículas ocasiona um hiposinal 

nas regiões em que se localizam, gerando um contraste negativo (imagem escura). 

 Em etapas futuras da pesquisa pretende-se anexar a superfície das nanopartículas 

fluoróforos para a obtenção de uma sonda multifuncional com contraste magnético e para o 

infravermelho próximo. Depois de realizada esta etapa, analisar-se-á se a incorporação do 

fluoróforo às nanopartículas irá ocasionar efeitos de contraste. 
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