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Diretriz e protocolos para ressonância magnética
cardiovascular em crianças e adultos com
cardiopatia congênita: consenso do grupo de
especialistas em cardiopatias congênitas da SCMR
Resumo
Ressonância Magnética Cardiovascular (RMC) tem se tornado fundamental para avaliação diagnóstica e no planejamento
pré-procedimento em pacientes com cardiopatia congênita. Este documento fornece orientações para realização de RMC em
crianças e adultos com cardiopatia congênita. A primeira parte aborda a preparação para o exame e questões de segurança,
a segunda parte descreve técnicas primarias usadas nos exames, e a terceira parte aborda protocolos específicos por doença.
Variações na prática são destacadas e é informada a recomendação do grupo de especialistas. As indicações e o uso de
critérios apropriados para os exames de RMC não são especificamente abordados.
Palavras chave: Ressonância magnética cardiovascular, Cardiopatias congênitas, Defeitos cardíacos, Protocolos de
imagem, Imagem de Ressonância Magnética

Introdução
Nas últimas décadas houve um aumento importante no uso
de ressonância magnética cardiovascular (RMC) para a
avaliação anatômica e funcional das cardiopatias congênitas
(CC) [1-6]. A RMC raramente é usada como o método de
imagem inicial ou como único método de diagnóstico de
imagem. Geralmente complementa o ecocardiograma,
fornece uma alternativa de forma não invasiva à angiografia
convencional, evita a exposição à radiação ionizante da
tomografia computadorizada e supera muitas das limitações
dessas modalidades. Recomendações dos especialistas
sobre as indicações de RMC em adultos com CC foram
publicadas recentemente e estão em andamento para
crianças com CC.

Este documento foca na realização da RMC em adultos e
crianças com CC. A primeira parte aborda a preparação
para o exame e questões de segurança, a segunda descreve
as técnicas básicas ou os módulos de um exame, e a
terceira parte aborda os protocolos específicos por doença
utilizando estes módulos. O objetivo é proporcionar um
recurso educativo para aqueles engajados em RMC nesse
grupo de pacientes e ajudar a uniformizar uma abordagem
para essa população. Sempre que possível, nós tentamos
respaldar nossas recomendações na literatura. No entanto,
quando os dados publicados são escassos, as
recomendações representam a visão do grupo de
especialistas.

Preparo para o exame e segurança
Sempre que possível, os pais devem receber uma orientação
detalhada do exame de RMC e conversar sobre o exame
com o filho, de uma forma apropriada para a idade, que
aumente a probabilidade de um exame bem-sucedido.
Antes de entrar com o paciente na sala de exame, o médico
e os técnicos devem rever os antecedentes médicos do
paciente e o questionário de segurança para identificar a
existência de implantes metálicos que poderiam ser
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perigosos para executar RMC ou causar artefatos de
imagem. Para pacientes submetidos a procedimentos
cardíacos e que apresentam história incompleta ou não
confiável, uma radiografia de tórax pode ser realizada para
ajudar no rastreamento. Uma discussão detalhada de
segurança em RMC e interações com os dispositivos pode
ser encontrada em outras fontes [8-10].
Após a verificação dos itens de segurança, dispositivos de
controle dos dados fisiológicos e proteção auditiva são
posicionados (para pacientes sedados e conscientes).
Crianças menores perdem calor mais rapidamente do que os
adultos; portanto, deve ser monitorada a temperatura do
paciente e cobertores devem ser posicionados para
minimizar a perda de calor. O sinal de eletrocardiograma
(ECG) é essencial para gerar sequências de dados de alta
qualidade através do acoplamento cardíaco. O sinal de ECG
deve ser verificado quando o paciente está fora do magneto,
quando já está posicionado e durante o estudo. Em
pacientes com dextrocardia, eletrodos de ECG devem ser
colocados sobre o tórax direito.
A bobina deve ser escolhida para maximizar a relação sinalruído na região a ser analisada. Porque muitas vezes CC
envolve anomalias da vasculatura torácica, a bobina deve
ser grande o suficiente para cobrir o tórax e abdômen
superior, em vez de apenas o coração. Em pacientes
menores, bobinas torácicas pediátricas ou bobinas
projetadas para crânio, ombro ou joelho adulto podem ser
apropriadas. Cobertura adequada da bobina deve ser
avaliada ao rever as imagens localizatórias iniciais.
Sedação
Os pacientes devem permanecer imóveis dentro do aparelho
por até 60 minutos ao se submeter a RMC, para minimizar
artefatos de movimento e permitir o planejamento das
seqüências sucessivas. As crianças mais novas (geralmente
inferior a 6-8 anos de idade) e doentes adultos com déficits
cognitivos tipicamente requerem alguma forma de sedação.
Vários fatores devem ser considerados quando a utilização
de sedação é ponderada, incluindo a duração do estudo, a
maturidade do paciente, a experiência com estudos
anteriores, a opinião dos pais sobre a capacidade da criança
de cooperar, os riscos de sedação e os benefícios da
informação diagnóstica.
Estratégias de sedação e anestesia durante a RMC variam e
dependem frequentemente da preferência de cada
instituição e de seus recursos como a disponibilidade de
anestesiologistas pediátricos experientes em CC. Sedação
em bebês com menos de seis meses pode ser alcançada
naturalmente, permitindo seu sono fisiológico após a
alimentação [11,12]. O bebê está despido, preparado com
os eletrodos de ECG, oxímetro de pulso e alimentado.
Assim que o bebê começar a adormecer, ele é enrolado em
mantas ou imobilizador, recebe isolamento de som e é
posicionado em cima da mesa. Com esta técnica de
"alimentação, envolvimento e dormir", tempo de estudo de
30-60 minutos podem ser obtidos. No entanto, esta
abordagem não permite a suspensão de respiração para
reduzir os artefactos de movimento. Como o estudo pode
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ser comprometido pelo despertar precoce, o protocolo de
aquisição deve ser rigorosamente adaptado à maior
prioridade diagnóstica
Alternativamente, sedação profunda pode ser realizada com
uma variedade de drogas (por exemplo, pentobarbital,
propofol, fentanil, midazolam e agentes inalatórios).
Meticuloso cuidado deve ser tomado para manter a
respiração espontânea sob a supervisão de uma equipe de
anestesia experiente. As principais desvantagens desta
abordagem são a via aérea desprotegida e dependência de
respiração espontânea com o risco associado de
broncoaspiração, hipoventilação e obstrução das vias
aéreas. Uma máscara laríngea pode ser usada com sedação
profunda para reduzir o risco de aspiração. Do ponto de
vista de qualidade de imagem, artefatos de movimento pela
respiração reduzem a nitidez. No entanto, as imagens
obtidas em pacientes sedados com respiração espontânea,
geralmente são de qualidade razoável para diagnóstico, uma
vez que o padrão de respiração tende a ser particularmente
constante e, portanto, muito compatível com sequências de
compensação respiratória.
Devido a estas considerações de qualidade e segurança,
algumas instituições preferem usar anestesia geral com
entubação endotraqueal e ventilação mecânica. Esta
abordagem permite sedação adequada, protege as vias
aéreas e proporciona controle de ventilação. Artefato pelo
movimento respiratório pode ser evitado através da
suspensão da ventilação por curtos períodos (15-60
segundos) associado ao bloqueio neuromuscular.
Comparada à sedação profunda, a anestesia geral tende a
exigir equipamentos especializados e exigências mais
elevadas (por exemplo, aparelho de anestesia compatível
com a ressonância magnética (RM). Sedação profunda e
anestesia geral mostraram um bom perfil de segurança em
pacientes debilitados [13-18]. Equipamentos compatíveis
com RM devem ser usados para monitorar a freqüência
cardíaca, a saturação de oxigênio, CO2 exalado, pressão
arterial e temperatura. Um carrinho de emergência e
protocolo de atendimento deve estar regulamentado para o
ambiente de RM. Para maximizar a segurança e qualidade
do exame do paciente, é recomendado que diferentes
profissionais da saúde sejam responsáveis por monitorizar a
qualidade da imagem e sedação/anestesia, e que se
comuniquem.
Agentes de contrate com gadolíneo
Meios de contraste à base de gadolínio (MCBG) para RM
geralmente são administrados em pacientes com CC de
todas as idades para angiografia e avaliação de perfusão
miocárdica e viabilidade. Estes agentes muitas vezes são
usados "off-label" em crianças, uma vez que muitos não são
aprovados pelos órgãos reguladores, tais como Food and
Drug Administration (FDA) ou Agência Européia de
Medicamentos, para uso em pacientes pediátricos. A
incidência de efeitos adversos relacionados ao MCBG em
adultos e crianças é muito baixa [14,19-21]. A vasta
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maioria destas reações são brandas e incluem frio, calor ou
dor no local da injeção; náusea, vômito, cefaléia,
parestesias, tontura e prurido. Reações alérgicas anafiláticas
graves ou reações não alérgicas que põem em perigo a vida
são muito raras (0,001% para 0,01%) [22]. Não há
nenhuma evidência de nefrotoxicidade em doses
recomendadas.
A administração de MCBG nos pacientes com
insuficiência renal aguda ou nefropatia crônica está
associado com fibrose nefrogênica sistêmica (FNS), uma
rara condição envolvendo fibrose principalmente de pele e
tecido subcutâneo mas também pode afetar os pulmões,
esôfago, coração e músculo esquelético. Pacientes com taxa
de
filtração
glomerular
<30ml/min/1.73m2
são
considerados de alto risco. Assim, todos os pacientes que
são candidatos à administração de MCBG deverão ser
rastreados para disfunção renal e, se identificada alteração,
deve-se consultar as diretrizes institucionais ou nacionais
mais recentes em relação ao uso do MCBG [22,23]. Há um
pequeno número de casos de FNS relatados em crianças
(menos de 20 em 2010) e o mais jovem tinha 8 anos de
idade [24,25], e todos os pacientes apresentavam-se com
insuficiência renal severa [22]. Não se tem relato de FNS
em neonatos prematuros ou a termo apesar da imaturidade
renal das taxas de filtração glomerular poder ser <
30ml/min/1.73m2 [25]. Assim, deve ser realizada uma
avaliação cautelosa dos riscos e benefícios ao se
administrar MCBG em neonatos e lactentes [22,23].
Intensidade do Campo Magnético
A maioria dos exames de RMC são realizados em
equipamentos de 1.5T e 3T . Em geral, os campos de 3T
tem uma maior relação sinal-ruído e portanto, permitem
uma melhor resolução espacial, que é particularmente
desejável em pacientes menores e mais jovens. A
intensidade de sinal mais forte e consequentemente o maior
tempo de relaxação (T1) nas máquinas 3T, permitem um
melhor desempenho das sequências de angiografia
coronária, tagging miocárdico e perfusão miocárdica.
Entretanto, as imagens de ressonância na 3T são mais
suscetíveis aos artefatos off-resonance (não homogeneidade
de campo B0) e artefatos de sombras dielétricas (não
homogeneidade de campo B1). Estes fatores se traduzem
em significantes artefatos de banda e perda de contraste
tecidual nas sequências de steady-state free precession
(SSFP) e perda imprevisível do sinal nas sequências spin
eco [26]. Deve-se avaliar estratégias para reduzir esses
artefatos [27]. Também é importante ressaltar que os
dispositivos metálicos implantados (ex: fios de sutura do
esterno, stents, oclusores septais e dispositivos de oclusão
vascular) são comumente encontrados nas RMC dos
pacientes com CC [28]. Efeitos relacionados a maior perda
de sinal e artefatos no T2* são mais pronunciados em
intensidades de campos mais elevados. Além disso,
informações sobre compatibilidade dos dispositivos em
RMC são encontrados mais facilmente nas máquinas de
1.5T do que 3T.
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Técnicas (módulos) comuns em RMC nas CC
Essa seção concentra as técnicas de RMC já estabelecidas
que são uso rotineiro na comunidade de RMC e também
estão disponíveis para todos os fabricantes. Os autores
reconhecem que existem novas aplicações como contraste
de fase 3D, real time, cine 3D, e agentes de contrastes
intracavitários podem ser utilizados ao realizar RMC nos
pacientes congênitos.
Spin Eco
As sequências de pulso spin eco são usados com frequência
nas RMC para realizar imagens onde o sangue é escuro e
os tecidos aparecem em tons de cinza ou branco (figura 1).
As variações mais comuns da técnica são fast (turbo) spin
eco (nomes comerciais: TSE, Siemens; FSE, General
Electric; TSE, Philips) e single-shot fast (turbo) spin eco
(nomes comerciais: HASTE, Siemens; SSFSE, General
Electric; SSTSE, Philips). As duas técnicas são
sincronizadas com o ECG para compensar o movimento do
coração e pulsos de preparação para suprimir o sinal do
sangue e melhorar o contraste da imagem. O movimento
respiratório pode ser minimizado com apnéias, utilizando
uma média de múltiplos sinais, sincronização respiratória
ou navigator respiratório. Ao utilizar o espaço K com
parcial-Fourier, a técnica de single-shot adquire todos os
dados para realizar a imagem em um único batimento
cardíaco e portanto, muito eficiente.

A técnica de fast spin eco adquire dados de imagem em
vários batimentos cardíacos sendo mais longa do que a
técnica de single-shot, mas por outro lado realiza imagens
com melhor resolução.
Ao contrário da técnica de cine gradiente eco, o spin eco é
adquirido utilizando somente uma parte do ciclo cardíaco e
não evidencia o movimento; é são portanto normalmente
utilizada para fornecer informações anatômicas. Sua
principal vantagem em relação a cine, é ser menos
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suscetíveis a artefatos causados por turbulência de fluxo e
implantes metálicos como fios de esterno, oclusores septais,
stents e dispositivos vasculares (Figura 2) [28]. Além
disso, pode-se obter cortes mais finos (=2mm) sendo muito
útil em crianças. As imagens de Fast spin eco podem ser
modificadas para alterar contraste (ex: ponderação em T1
ou T2, supressão de gordura) no qual ajuda a caracterizar a
composição tecidual.
Para pacientes menores, o operador deve usar um voxel
menor (ajustando ambos no plano de resolução e espessura
de corte) para assegurar uma resolução espacial adequada.
(Tabela 1). Se necessário, a redução da relação sinal-ruído
pode ser compensada com o aumento do número de
excitações (NEX). A aquisição deve ser feita no momento
do ciclo cardíaco onde o coração tem menor movimento
(isto é, período de repouso) para minimizar os artefatos. As
frequências cardíacas mais baixas tem o período de repouso
no tempo meso-diastólico; considerando frequências
cardíacas mais elevadas ( > 90-100 bpm) esse período pode
ocorrer no final da sístole.
Para frequência cardíaca de adultos, as sequências fast
spin eco, adquirem dados em cada ciclo cardíaco ou a cada
dois ciclos, portanto, o tempo de repetição (TR) é igual a 1
intervalo R-R ou 2 intervalos R-R respectivamente. Com
frequências cardíacas mais altas o intervalo R-R encurta e o
tempo de aquisição dos dados diminui, resultando em
menor tempo para recuperação longitudinal de sinal, e
assim numa pior qualidade de imagem. Para minimizar esse
efeito em frequências cardíacas maiores que 100 bpm podese programar para adquirir os dados a cada três ou quatro
batimentos. Com o fast spin eco, o número de ecos (echo
train lenght - ETL) pode ser reduzido para diminuir o
tempo de aquisição da imagem (shot) e adquirir de forma
mais rápida as estruturas em movimento.
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Com algumas implementações de spin eco, o pulso para
supressão do sangue pode ser ineficaz nas frequências
cardíacas elevadas e o sangue aparece brilhante. Por fim, o
pulso para supressão de sangue não será efetivo após
administração de MCBG; portanto, a maioria dos
protocolos que avaliam anatomia, as sequencias spin eco
devem ser realizadas antes da administração do contraste.
Cine Gradiente Eco
As sequências de cine gradiente eco fornecem imagens de
sangue claro (figura 1). A sincronização pelo ECG produz
imagens em todo o ciclo cardíaco que é exibido em cine
para visualização do movimento, e esta é uma das
principais vantagens sobre a sequência spin eco. Artefato de
movimento respiratório pode ser minimizado através da
pausa respiratória (preferencialmente) ou por uma média de
sinais (NEX 2-4) quando o paciente está respirando. Na
prática, a sequência é prescrita cobrindo toda a região de
interesse gerando cortes seccionais contínuos, que podem
ser mostrados em múltiplos cortes e fases.
A cine gradiente eco pode ser realizada usando uma
sequência padrão spoiled gradient ou a sequência SSFP
desenvolvida posteriormente (nomes comerciais: TrueFISP,
Siemens; FIESTA, General Electric; balanced-TFE,
Philips). As imagens em SSFP são mais rápidas e
apresentam melhor contraste entre o sangue e o miocárdio
quando comparados com o gradiente eco, e dessa forma é o
mais usado. A sequência SSFP é menos sensível a artefatos
de fluxo causados pelos jatos de estenose ou insuficiência.
No entanto, é também mais propensa a artefatos quando
não há homogeneidade do campo magnético (B 0)
provocados por shimming subótimo ou implantes de
dispositivos ferromagnéticos.
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Tabela1. Fast (turbo) spin eco
Lactente /criança

Adolescente /adulto

1.0--‐2.0
2--‐3
12--‐24
3--‐4 R--‐R

1.5--‐2.5
4--‐6
16--‐32
1--‐2 R--‐R

Resolução no plano (mm)
Espessura de corte (mm)
Echo train length (ETL)
Tempo de aquisição da imagem
Compensação respiratória
Número de média de sinais (NEX)

Respiração livre

Apnéia

Apnéia

3

1--‐2

1

Trigger delay

Diástole ou sístole

Dessa forma, a técnica gradiente eco padrão pode ser
preferida para visualização dos fluxos quando há
dispositivos implantados, como stents e válvulas
mecânicas.
Quando se estudam estruturas menores em pacientes mais
jovens a resolução espacial deve ser apropriadamente
melhorada (Tabela 2). Alterações para alcançar esse
objetivo (ex: aumentar o tamanho da matriz, diminuir o
FOV, realizar cortes finos), no entanto, isso deve aumentar
o tempo de eco (TE). Uma vez que o TE ultrapasse 2 ms e o
TR ultrapassa 4 ms, diminui a qualidade da cine SSFP. Se
pode aumentar o tamanho da matriz somente na direção da
codificação de fase, para aumentar a resolução, sem
aumentar o TE, mas isto é feito as custas de um maior
tempo de aquisição. Portanto, deve-se ponderar um
equilíbrio entre o tempo de aquisição e a qualidade da
imagem. Alternativamente, alguns centros preferem usar
gradiente eco de alta resolução com respiração livre e
médias múltiplas sinais.

Diástole

artérias e veias pulmonares, veias sistêmicas, circulação
aorto-pulmonar e colaterais veno-venosas, shunts arteriais
sistêmico-pulmonares, tubos e enxertos vasculares [29-34].
Os dados gerados pela angio-RM são apropriados para
reconstruções volumétricas melhorando a compreensão das
complexas relações espaciais que são mais compreendidas
por não especialistas em RMC (figura 3). No entanto, as
imagens em axial ou MPR devem ser cuidadosamente
analisadas pois as informações anatômicas podem ser
omitidas ou distorcidas nas reconstruções volumétricas em
3D.
Quando possível, a angio-RM deve ser feita em apnéia
para minimizar os artefatos de movimento respiratório [35].
Nos pacientes pequenos, deve-se assegurar que a resolução
espacial e a espessura de corte no plano sejam suficientes.
Utiliza-se uma dose de contraste de 0.1-0.2mmol/kg. O
tempo de intervalo do início da injeção de contraste e
aquisição influenciará a anatomia vascular a ser descrita. O
intervalo pode ser determinado pelo método de
fluoroscopia MR permitindo visualizar o tempo real da
chegada do contraste ao alvo com uma dose menor de
contraste, ou através da detecção automática do bolus. Uma
vez que o tempo do contraste persiste durante a recirculação, duas ou três angios sequenciais podem ser
adquiridas para visualização de toda a vasculatura. Mais
recentemente, técnicas de aceleração na aquisição da
imagem tem sido aplicadas para encurtar o tempo de
aquisição para 2 – 5 segundos, permitindo múltiplas
aquisições volumétricas (time-resolved angio-RM) [36-39].

Angiografía por ressonância magnética com contraste
(Angio-RM)
A angiografia por ressonância magnética com contraste ou
angio-ressonância
(angio-RM)
com
administração
endovenosa de MCBG pode produzir imagens em alta
resolução com alto contraste (3D) envolvendo todo o tórax
e em pouco tempo, geralmente em menos de 30 segundos
(figura 3). Como as CC estão associadas a alterações da
vascularização da caixa torácica, essa técnica é empregada
com frequência seja no pré ou pós operatório. Estudos
demonstrando a utilidade e acurácia nos pacientes com CC
para avaliação da aorta e ramos,
Tabela2. Cine steady--‐s tate free precession

Lactente /criança
Resolução no plano (mm)
Espessura de corte (mm)
Intervalo entre cortes (mm)
Compensação respiratória
Número de média de sinais (NEX)
Fases reconstruídas por intervalo R-‐ R
Sincronização ao ECG

Apnéia

Adolescente /adulto
1.5-‐ 2.5
5--‐8
0--‐4
Apnéia

1

1

1.2-‐ 2.0
4--‐6
0--‐2
Respiração livre
3

20--‐30
retrospectivo
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Para esta sequência, utiliza-se uma dose menor de contraste
(0.05-0.1mmol/kg). Esse tipo de aquisição tem vantagens
potenciais 1) visualizar todo o trânsito do contraste pode ter
benefícios no diagnóstico, 2) o momento da realização da
aquisição é menos importante uma vez que serão feitas
múltiplas aquisições e em vários momentos 3) pode ser
menos sensível aos artefatos de movimentos respiratórios.
A principal desvantagem desta técnica é que a redução do
tempo de aquisição é geralmente obtida em troca de uma
redução na resolução espacial que pode prejudicar a
acurácia diagnóstica em crianças. Além disso, a redução do
número de linhas do espaço K de forma que acelere a
aquisição gerar artefatos.
A angio-RM padrão e a time-resolved angio-RM não
utilizam acoplamento ao ECG; portanto, o borramento
gerado pelo ciclo cardíaco ocorre particularmente na raiz da
aorta, artérias coronárias e estruturas endocárdicas. Outra
desvantagem, é que a administração do MCBG pode levar a
algumas reações adversas (veja acima).
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3D SSFP sincronizado com ECG e respiração (navigator)
No seu uso habitual o 3D SSFP com sincronização pelo
ECG e respiração fornece dados com voxel isotópico de
aproximadamente 1.2 a 2mm sem a utilização do contraste
(Tabela 3). A utilidade e a validação desses métodos têm
sido relatados em pacientes com CC [40-42]. Usando a
sincronização com o ECG, a aquisição é realizada em um
ou duas partes do ciclo cardíaco e dessa forma,
minimizamos os artefatos de movimento. A anatomia
cardíaca e das artérias coronárias são melhores visualizadas
com na angio-RM com contraste. A sequência 3D SSFP é
adquirida com respiração livre. Nos casos de monitorização
pelo diafragma, o movimento respiratório é compensado ao
se adquirir os dados na fase expiratória. Essa abordagem
permite melhorar a resolução espacial incluindo o tamanho
do voxel isotrópico pois o tempo de exame não é limitado a
duração de uma única apnéia. A qualidade da isotropia nos
dados anatômicos permite a formatação da imagem em
qualquer plano sem perder resolução (Figura 4).
A sequência 3D SSFP tem quatro desvantagens
principais. Primero, o tempo de aquisição é prolongado,
geralmente entre 7 e 10 minutos, durante os quais o
paciente deverá permanecer absolutamente imóvel. As
crianças menores podem ter dificuldade com esse tipo de
cooperação. Segundo, a sequência é muito susceptível aos
artefatos de fluxo e a não homogeneidade do campo
magnético como aqueles causados pela presença stents ou
outros implantes implantes ferromagnéticos. Dessa forma,
os vasos com estenoses ou insuficiências, e estruturas ao
redor dos stents pode ser interpretados de forma
equivocada. Terceiro, a informação está localizada em uma
ou duas partes do ciclo cardíaco e isso pode prejudicar a
avaliação do movimento coração e vasos. Finalmente,
como em outras técnicas que utilizam sincronização pelo
ECG, a qualidade da imagem estará diminuída naqueles
pacientes com ritmo irregular. Nestes casos, realizar cortes
finos tipo localizador na sequência SSFP nos planos
cardinais durante apnéia ou em respiração livre com média
de 2-3 sinais pode ser uma alternativa.
Uma derivação do 3D SSFP é a técnica de escolha para
avaliação da anatomia coronária em CC (Figura 5) [ 43-46].
Para este em particular, a aquisição deverá ser realizada na
fase diastólica do ciclo cardíaco (isto é, naquela onde o
coração tem menor movimento), para reduzir a perda da
nitidez dessas estruturas de menor calibre e maior
movimento.
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O período de repouso é escolhido preferencialmente nas
imagens de cine 4 câmaras com alta resolução temporal
(≥50 fases por ciclo cardíaco), identificar o trigger delay e
o período do ciclo cardíaco para aquisição. Os pacientes
mais jovens tem frequências cardíacas mais altas e portanto
requer uma aquisição mais curta. Assim sendo, com
frequências cardíacas mais altas (>90-100 bpm) o período
de repouso pode ser na fase telessistólica do ciclo cardíaco.
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Se o paciente tiver dificuldade para permanecer em
repouso e o objetivo primário for avaliação das artérias
coronárias proximais (ex: suspeita de anomalia de origem),
podemos prescrever uma região de interesse menor e
dirigido na raiz da aorta ao invés de todo o coração.
Ventriculografía
A ventriculografia por RMC obtém imagens em cine dos
ventrículos permitindo calcular os volumes ventriculares,
massa e fração de ejeção além de avaliar a contratilidade
segmentar. A imagem é realizada em gradiente eco, como
descrita acima. A RMC é considerada o padrão-ouro para
avaliação dos ventrículos. É particularmente útil nos casos
onde o ecocardiograma apresenta limitações, como nos
pacientes com janela acústica inadequada, para avaliação
ventricular direita ou ventrículo único. É componente chave
para avaliação funcional dos pacientes com CC.
As considerações técnicas mencionadas na seção de
imagem em gradiente eco, como a utilização de aquisição
retrospectiva ao invés de prospectiva é importante de modo
que assegura avaliação completa de toda a diástole do ciclo
cardíaco. Se possível, recomenda-se aquisição em apnéia,
preferencialmente ao final da expiração, onde a posição
diafragmática tende a ser mais consistente entre as apnéias.
[47,48]. Imagem em paralelo ou técnicas de parcial Fourier
podem ser utilizadas para reduzir o tempo de apnéia às
custas de sacrificar a qualidade da imagem (ex: pior relação
sinal-ruído). Alternativamente pode-se realizar imagens em
respiração livre, no qual o paciente é orientado a respirar de
forma regular e calmamente. A devida atenção para
prescrever uma resolução temporal adequada é essencial
para visualizar de forma correta todo o ciclo cardíaco e
capturar a fase tele-sistólica do ciclo. As sequências de
cine-ressonância frequentemente utilizam view sharing
(também chamada de echo sharing) para aumentar a
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aparente resolução temporal diminuindo a aquisição dos
dados do espaço-k em alguns frames utilizando dados dos
frames adjacentes para preencher [49]. Embora essas
aquisições interpoladas gerem um movimento cardíaco
suave, elas não aumentam a resolução temporal verdadeira
da sequência que pode ser calculada multiplicando o TR
pelas linhas por segmento ( também chamadas de vistas por
segmento ou turbo field echo factor [TFE]). Recomenda-se
adquirir um mínimo de 15 frames não interpoladas por ciclo
cardíaco (intervalo R-R / [TR * linhas por segmento] ≥ 15).
Nos casos de frequências cardíacas mais elevadas
encontradas em crianças menores, é necessário reduzir as
linhas por segmento para manter uma resolução temporal
adequada.
Deve-se planejar cuidadosamente os cortes das imagens
para ventriculografia e incluir os seguintes (figura 6): 1) 4câmaras (eixo longo horizontal), 2) 2-câmaras do ventrículo
esquerdo (eixo longo vertical), 3) 3-câmaras do ventrículo
esquerdo incluindo a via de entrada pela válvula mitral e a
via de saída, 4) 3-câmaras do ventrículo direito (oblíqua
anterior direita) incluindo a via de entrada pela válvula
tricúspide e a via de saída pela pulmonar, e 5) cortes
sequenciais em eixo curto cobrindo totalmente ambos
ventrículos (figura 7).
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Os dados dos cortes em eixo curto são utilizados para
calcular os volumes ventriculares na diástole máxima,
sístole máxima, volume ejetado, fração de ejeção e massa
miocárdica utilizando o método do empilhamento de
moedas (somatória dos discos). Se o paciente tiver
tolerância limitada ao exame, a aquisição ventricular deve
ser priorizada.
Há variação entre a prescrição dos eixos curtos. Alguns
centros prescrevem um eixo curto do ventrículo esquerdo
paralelo ao plano da válvula atrioventricular ou
perpendicular ao septo interventricular (tendo como
referências as imagens em eixo longo), outros optam por
prescrever um plano axial (figura 7) [50-55]. Alguns
defendem adquirir em eixo curto e planos axiais ou duas
aquisições com planos em eixo curto – uma orientada
paralela ao plano da válvula mitral e outra ao plano da
válvula tricúspide e esses podem coincidir quando existe
dilatação do ventrículo direito. As principais vantagens do
eixo longo em relação ao eixo curto incluem: 1) facilidade
de planejamento dos cortes nos pacientes com anatomia
ventricular complexa, 2) melhor identificação da anatomia
atrioventricular no pós processamento e 3) cobertura mais
anatômica das outras estruturas (ex: átrios). Entre as
desvantagens estão 1) dificuldade de avaliação da
contratilidade segmentar do ventrículo esquerdo, segundo
as recomendações e 2) avaliação limitada da massa
ventricular pela perda da definição das bordas miocárdicas.
Independente do protocolo, é essencial incluir o todo o
ventrículo esquerdo. Para realizar o eixo curto, utiliza-se as
orientações no eixo longo 4 câmaras, podendo revelar a
necessidade de aumentar os cortes através da válvula
tricúspide (figura 7).
As imagens em eixo curto são analisadas por um software
após marcação do endocárdio e do epicárdio (figura 8). A
referência entre o eixo curto e o eixo longo é importante
para confirmação da contratilidade ventricular e para
avaliação precisa dos planos valvares [56,57]. Na ausência
de hipertrofia do ventrículo direito, o limite epicárdico é de
difícil detecção. Quando o ventrículo esquerdo se encontra
na posição normal, a massa do septo é contabilizada como
massa total do ventrículo esquerdo. Se o ventrículo direito
estiver na posição sistêmica não existe um consenso em
qual das massas ventriculares o septo deverá ser incluído.
Nos pacientes com atraso de condução ventricular,
relativamente comum em CC, a telessístole e a telediástole
(isto é, localização no ciclo cardíaco) podem não ser o
mesmo para os ventrículos direito e esquerdo e portanto
deve-se selecionar de forma independente as sístoles e
diástoles máximas de ambos ventrículos. Há diferença entre
incluir ou não os músculos papilares e trabéculas do
ventrículo direito no cálculo da massa. (figura 8) [58-61].
Excluir essas estruturas gera um volume ventricular menor,
com pouca influência no volume sistólico mas com uma
fração de ejeção mais alta. Embora teoricamente mais
precisa, essa avaliação é mais demorada. Na ausência de
um sistema automatizado confiável, essa medida não é bem
reprodutível.
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As referências dos valores normatizados para os
ventrículos em crianças e adultos estão em documento
próprio [50,52,53,62,63]; Ainda é necessário dados mais
robustos para crianças menores de 8 anos. Levando em
consideração as variações de aquisição e análise da
ventriculografia, recomenda-se que o centro siga as
normativas e os valores de referências recomendados.
Embora a indexação dos volumes ventriculares pela
superfície corpórea seja uma prática comum, ela não leva
em conta as mudanças do tamanho da infância até a idade
adulta, assim como os volumes não variam linearmente
com a superfície corpórea [52,64,65]. Assim, um volume
indexado (ex: 80ml/m 2 na diástole máxima) será normal
para adultos mas aumentado para crianças.
Uma das vantagens da ventriculografia pela RMC é que
os estudos demonstram uma boa reprodutibilidade em
crianças e adultos com CC [58,66-69]. Para alcançar estes
níveis de qualidade e confiabilidade, os centros deverão
manter uma padronização rigorosa de aquisição e análise
das imagens.
Além disso, para melhorar a
reprodutibilidade, os pacientes deverão ser seguidos
longitudinalmente e as bordas ventriculares deverão ser
marcadas e salvas em arquivo para serem comparadas lado
a lado nos estudos subsequentes.
Velocidade do sangue e análise de fluxo
A sequência por contraste de fase (velocity-encoded phasecontrast) é a principal técnica utilizada para quantificar a
velocidade e os volumes de fluxo. Pode-se encontrar uma
revisão detalhada da técnica na literatura [70-73]. Em
resumo, a sequência baseia-se no princípio que o sinal a
partir dos núcleos de hidrogênio (tais como no sangue) ao
atravessar um campo magnético acumula uma mudança de
fase previsível e mensurável, que é proporcional à sua
velocidade. A sequência por contraste de fase gera dois
tipos de imagens em cine: imagens em magnitude que
fornece informações anatômicas e imagens de fase onde a
informação da velocidade é codificada. Nas imagens de
fase, a amplitude do sinal (brilho) de cada voxel é
proporcional à velocidade média do seu interior. A
velocidade máxima em uma direção é representada como o
branco mais brilhante assim como a velocidade máxima na
direção oposta é o preto mais escuro e a velocidade zero é
um cinza intermediário. Utilizando o software específico
definimos as regiões de interesse ao redor dos vasos e o
fluxo é calculado automaticamente a partir da velocidade
média e da área transversal do vaso.
As quantificações de fluxo são fundamentais no estudo
das CC por RMC tendo várias aplicações clínicas. Um dos
exemplos é a quantificação do débito cardíaco [74,75], a
relação dos fluxos sistêmico-pulmonar (Qp/Qs) [ 76-81],
diferencial de perfusão pulmonar [82-85], quantificação das
insuficiências valvares [55,86-94], fluxo colateral aortopulmonar [95-97] e gradientes de pressão [98-101].
Para as análises de fluxo por RMC, dá-se preferência a
aquisição retrospectiva acoplada ao ECG ao invés da
prospectiva pois há uma melhor avaliação da fase diastólica
do ciclo cardíaco (tabela 4). A qualidade da

Página 10 de 28

sincronização
com
ECG
deve
ser
monitorada
cuidadosamente, particularmente em aquisições mais
longas. Se a frequência cardíaca variar de forma
significativa ou existirem disparos sincronizados não
viáveis, a sequência deverá ser suspensa e repetida. As
medidas podem ser feitas em respiração livre e com
múltiplas médias de sinais (2-4) ou então encurtando o
tempo de aquisição para que possa ser realizado
confortavelmente dentro de uma apnéia. A redução do
tempo de aquisição é alcançada diminuindo as resoluções
temporal e espacial e acelerando o gradiente, porém isso
pode aumentar os erros de medida [102-104] e podem gerar
uma interpretação clínica equivocada. Por essas razões os
autores recomendam aquisição em respiração livre. O
tempo de aquisição pode também ser reduzido com a
técnica de imagem paralela [80, 105, 106].
Para se obter medidas precisas de fluxo por RMC é
necessária resolução espacial suficiente para evitar efeitos
significativos de volume parcial. Especificamente, deve
haver mais de três pixels no diâmetro ou mais de 8 pixels
na secção transversal do vaso ou válvula cardíaca de
interesse [107, 108]. A devida atenção para prescrever uma
resolução temporal adequada também é essencial, pois a
sub-amostragem irá suavizar a curva de fluxo pulsátil e
causar imprecisões. Para o contraste de fase por RMC, a
resolução temporal real (o contrário da resolução temporal
interpolada) é igual a 2*TR* linhas por segmento (também
chamadas de views per segment – VPS – ou TFE factor). É
recomendado um mínimo de 20 imagens não interpoladas
por ciclo cardíaco (intervalo R-R/(2*TR*linhas por
segmento) ≥ 20). As frequências cardíacas mais elevadas,
típicas em crianças, requer um menor número de linhas por
segmento para manter a resolução temporal adequada.
Finalmente, para as medidas de contraste de fase pela RMC
o operador deverá colocar o valor de codificação da
velocidade (Venc) antes de iniciar a sequência; as
velocidades que ultrapassam esses valores estarão
inadequadas (figura 9). Recomenda-se colocar o Venc
aproximadamente 25% acima da velocidade máxima
esperada. Quando a velocidade do fluxo sanguíneo não está
aumentado, como ocorre nas estenoses vasculares ou
valvares, o operador pode escolher um Venc baseado na
informação de um ecocardiograma recente. Se houver
aliasing, a aquisição deve ser repetida com um Venc maior
ou os dados podem ser cautelosamente redimensionados
com software de pós processamento.
O posicionamento cuidadoso do plano valvar é essencial
para obtenção de medidas de velocidade e fluxo acurados.
Deve-se alinhar de forma perpendicular à orientação do
vaso ou da válvula utilizando a orientação com dois planos
ortogonais a fim de minimizar os efeitos de volume parcial
(Figura 10), e a codificação de velocidade deve ser
colocada na direção perpendicular(through-plane). O vaso
de interesse deverá estar próximo ao isocentro da máquina
para maximizar a fidelidade do gradiente (Figura 11). Isto é
conseguido prescrevendo de modo que o centro da imagem
esteja no mesmo nível que o vaso na direção superoinferior. O técnico deve deslizar a mesa do paciente de
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modo que o centro da imagem esteja o mais próximo
possível do isocentro da máquina do magneto. Deve-se
evitar colocar o centro da imagem nas regiões onde há
fluxo turbulento pois pode gerar perda de sinal e
consequente redução da acurácia do exame. Da mesma
forma, o posicionamento do plano de imagem afastado dos
dispositivos ferromagnéticos implantados deve ser feito
para não haver interferência do campo magnético.
Existem algumas incertezas e variações práticas na
localização melhor localização da quantificação de fluxo
das válvulas semilunares. A porção mais próxima ao anel
tem vantagens potenciais de padrão de fluxo menos
complexo, reduzido impacto de conformidade do vaso, e
exclusão do fluxo coronário no caso da válvula aórtica
[109]. O movimento é maior no plano perpendicular
contribuindo para os erros de medida [110.111] e opõe-se a
colocação precisa entre o ânulo e óstios coronários durante
todo o ciclo cardíaco utilizando o método padrão
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bidimensional (2D) de contraste de fase. A maioria dos
operadores programam o plano da imagem na junção sinotubular ou na aorta ascendente proximal para quantificar o
fluxo valvar aórtico e na parte média do tronco pulmonar
para quantificar o fluxo da válvula pulmonar [112]. Os
fluxos de aceleração e regurgitação das válvulas
atrioventriculares podem ser quantificados indiretamente
através do volume ventricular ejetado e o fluxo medido na
válvula semilunar contraste de fase [55,88,94,112-115]. O
fluxo de entrada atrioventricular também pode ser
quantificado diretamente ao programar a localização do
corte perpendicular a direção do fluxo [116,117]; para
garantir que o plano permaneça apical a válvula em todo
ciclo cardíaco, devendo ser posicionado ao nível do ânulo
em uma imagem tele sistólica.
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Lembramos que o movimento no plano perpendicular
poderá comprometer a acurácia da quantificação do fluxo
[111,118,119].
O CF RMC também é utilizado para estimar a variação da
pressão nos casos de estenoses valvares e vasculares
medindo a velocidade máxima de fluxo e aplicando a
equação de Bernoulli modificada. Uma forma de planejar
isso é prescrever um plano de CF paralelo a direção do
fluxo sanguíneo e então prescrever um segundo plano na
direção transversa com codificação do fluxo perpendicular
a localização da velocidade de pico. No entanto, os autores
recomendam que as medidas de velocidade de pico pelo
contraste de fase devem ser analisadas cuidadosamente pois
existem inúmeros fatores que levam a uma quantificação
inadequada (principalmente subestimada) incluindo a
dificuldade para alinhar nos jatos complexos, efeito de
volume parcial, resolução temporal inadequada, perda de
sinal e erros de registro.
Igualmente nas aquisições de contraste de fase, as
imagens de pós processamento requerem atenção nos
detalhes. O vaso de interesse deve estar bem identificado e
a região de interesse deve ser feita na bora externa do
lúmen. A detecção automática das bordas é razoavelmente
acurada na maioria dos softwares; mas os contornos devem
ser revistos em cada imagem, pois o vaso se movimenta e
muda seu diâmetro durante o ciclo cardíaco. Sinais
anormais como aqueles suscetíveis aos artefatos dos
pulmões deverão ser cuidadosamente excluídos da região
de interesse.
As medidas de velocidade e de fluxo por ressonância,
como em outras técnicas são limitadas e susceptíveis a
falhas e é importante esclarecer os médicos sobre essas
limitações. Estes incluem codificação inapropriada da
velocidade (Venc), perda de sinal com fluxos turbulentos e
complexos, média do volume parcial, registro de sinal
incorreto, erros de fase por indução de correntes elétricas e
falhas de gradiente [70-72,110, 120, 121]. A adesão as
diretrizes ajudam a minimizar os erros, mas os erros de fase
são problemáticos pois muitas vezes são de difícil detecção
podendo ter um impacto significativo sobre a acurácia do
método. Em algumas máquinas recomenda-se subtrair a
velocidade do fluxo ao fundo ou de tecidos estacionários
das medidas obtidas pelo contraste de fase do paciente [122124]. O movimento do coração e dos vasos no plano
perpendicular pode impactar na acurácia do fluxo
[110,111,118]. A sequência de contraste de fase 3D pode
melhorar as falhas de movimento ao utilizar software de
pós processamento, entretanto esse uso ainda não é
rotineiro [119,125-129]. Em todos os casos, os dados do
contraste de fase deverão ser revistos para assegurar que a
informação tem relação a clínica do paciente bem como
com outros dados adquiridos na RMC. Por exemplo: os
fluxos na aorta ascendente e no tronco pulmonar serão
iguais ou muito semelhantes nos pacientes que não
apresentam shunts; o fluxo do tronco pulmonar deve ser
igual à soma dos fluxos de cada ramo; assim como o fluxo
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pela aorta ou pelo tronco pulmonar deve ser igual ao
volume ejetado pelo ventrículo correspondente (na ausência
de insuficiência valvar atrioventricular ou shunt). Quando
esses dados são incoerentes, deve-se pensar em uma das
condições descritas anteriormente.
Perfusão miocárdica com estresse farmacológico
O vasodilatador é utilizado para induzir isquemia nos
estudos de perfusão miocárdica (figura 12). A
administração de um vasodilatador coronariano (ex:
adenosina, dipiridamol, ou regadenoson) leva a um maior
incremento na perfusão miocárdica dos territórios sem lesão
coronariana do que naqueles onde existem estenoses. A
perfusão é feita com administração endovenosa de MCBG e
imediatamente são realizadas imagens dos ventrículos em
vários cortes visualizando o trânsito de primeira passagem
do contraste no miocárdio. O aparecimento do contraste
será atenuado tanto em intensidade quanto em velocidade
nas regiões coronárias com fluxo comprometido. Faz-se
imagens de perfusão nas fases de estresse e repouso para
diferenciar defeitos fixos daqueles reversíveis. Como a
adenosina é o vasodilatador mais utilizado, iremos discutir
sobre este agente.
A perfusão por vasodilatação coronária tem sensibilidade
e especificidade iguais ou superiores à medicina nuclear na
detecção de estenoses coronárias significativas [130-133].
Além disso, a perfusão por RMC agrega informações
prognósticas aos pacientes com doença arterial coronária
[134, 135]. A realização de RMC de perfusão com
adenosina para avaliação de doença arterial coronária são
limitados a estudos pequenos [136,140]. Seu uso é maior na
investigação de pacientes com dor torácica, anomalias de
origem das artérias coronárias e após cirurgias onde seja
necessário o reimplante dessas artérias (ex: cirurgia para
transposição dos grandes vasos ou cirurgia de Ross). É
importante pontuar que a adenosina induz um fluxo
miocárdico não homogêneo pela vasodilatação e por roubo
de fluxo e não necessariamente esta relacionado a doenças
coronárias em pacientes com cardiopatias congênitas.
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Ainda não está sedimentado a relação de isquemia induzida
por exercício e RMC com perfusão para avaliação de
anomalia de coronária quando o trajeto é interarterial.
Nestes casos, pode-se tentar perfusão com adenosina. Em
alguns casos pode-se preferir o uso de outros agentes
estressores, como a dobutamina [141] ou outro método de
imagem associado a estresse físico.
Existem várias sequências de pulsos utilizadas nos
estudos de perfusão miocárdica sob vasodilatação; e uma
revisão detalhada pode ser encontrada na literatura [142].
Brevemente, se consegue um forte contraste em T1 com um
pulso de preparação como inversion-recovery ou
saturation-recovery (tabela 5). Este é seguido por uma
aquisição rápida utilizando um gradiente eco, gradiente ecoplanar ou SSFP. Técnicas de imagem em paralelo são
utilizadas para acelerar a aquisição. Essas sequências geram
imagens do coração em apenas um ciclo cardíaco ao invés
de utilizar vários batimentos para construir a imagem, como
no caso das cines. Planeja-se pelo menos 3 cortes em eixo
curto para garantir a cobertura de todos os segmentos do
ventrículo esquerdo exceto o ápice. Cortes adicionais em
eixo curto ou em eixo longo poderão ser realizados. Como
os adultos possuem frequências cardíacas mais baixa, a
duração do ciclo cardíaco é longa o suficiente para permitir
a realização de 3 – 5 cortes por batimento (figura 13). A
localização dos cortes se encontram em diferentes fases do
ciclo mas cada localização é adquirida repetidamente no
mesmo ponto do ciclo. Com frequências cardíacas mais
altas (e duração do ciclo mais curta) como nas crianças, é
possível poucos cortes por batimento. Por outro lado, pode
ser vantajoso aumentar o período de aquisição para dois
batimentos pois pode-se aumentar o número de cortes na
realização do exame. A resolução espacial deve ser
aumentada nos pacientes menores.
Instruções detalhadas sobre o protocolo perfusão com
adenosina já foram publicadas em outros trabalhos [143145]; mencionaremos os passos básicos. Antes de realizar o
estresse com adenosina é importante verificar as suas
contra-indicações, incluindo bloqueios de segundo e
terceiro grau, doença do nó sinusal, asma grave ou doença
pulmonar obstrutiva crônica e gravidez. Cafeína,
aminofilina e nitratos devem ser evitados pelo menos um
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dia antes do exame pois esses agentes interferem na ação da
adenosina. É recomendável aplicar um termo de
consentimento informando os principais efeitos colaterais e
complicações como dispneia, rubor, cefaléia, visão turva,
náusea, broncoespasmo, bloqueios atrioventriculares e
hipotensão. Prefere-se puncionar dois acessos venosos
separados – um para administrar adenosina e outro para o
gadolínio - para evitar administração de adenosina em bolus
junto com o contraste. Equipamento de monitorização
incluem ECG contínuo e aparelho para aferir a pressão
arterial, que será colocado no braço contrário ao da
administração da adenosina. Devem estar disponíveis
material e profissionais treinados em reanimação
cardiopulmonar.
O consenso recomenda realizar primeiramente a perfusão
de estresse com adenosina seguida da perfusão de repouso
com pelo menos 15 minutos entre as duas aquisições, para
reduzir a contaminação das imagens de repouso por
contraste residual administrado durante a infusão do
vasodilatador. A dose de 0.14 mg/kg/min de adenosina é
normalmente utilizada embora a segurança e eficácia não
esteja bem estabelecida na população pediátrica. Após 3
minutos da infusão de adenosina, o MCBG (0.05-0.1
mmol/kg) é infundindo rapidamente seguido de solução
salina. Em adultos a taxa de infusão é de 5ml/seg seguida
de 25ml de solução salina. Para crianças é recomendado
uma taxa de infusão 3ml/seg seguido de 10 ml de flush.
através de una línea intravenosa de calibre adequado. A
sequência inicia simultaneamente com a administração do
contraste e a duração ideal da aquisição é de pelo menos 60
batimentos cardíacos. Para minimizar o movimento
respiratório deve-se realizar uma apnéia o mais prolongada
possível entretanto, caso não seja possível é orientada uma
respiração superficial. Após a realização da sequência de
perfusão, adenosina pode ser revertida. A adenosina deve
ser revertida antes se o paciente apresentar bloqueios
atrioventriculares sintomáticos, hipotensão grave ou
insuficiência respiratória. A aminofilina endovenosa é
usada para reversão dos efeitos da adenosina. A mesma
taxa de infusão do contraste e os mesmos parâmetros de
aquisição serão utilizados igualmente nas perfusões de
estresse e repouso.
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É possível fazer a análise quantitativa da perfusão [146]
através de software disponível comercialmente. Este
processo requer tempo e é susceptível a falhas técnicas. A
análise visual realizada por um médico experiente é
suficiente para o laudo na rotina clínica. A interpretação é
embasada na visualização conjunta das imagens em cine e
no realce tardio (RT) [147]. Na ausência de RT, o
hiperssinal homogêneo e localizado nas fases de estresse e
repouso não indicam isquemia. Uma área com RT
transmural associada a defeitos perfusionais nas fases de
estresse e repouso são chamadas de “defeito fixo” e
também serão interpretadas como ausência de isquemia. O
diagnóstico de isquemia ocorre quando há uma região com
defeito perfusional presente no estresse e ausente no
repouso e sem realce tardio. Os defeitos perfusionais serão
relatados como subendocárdicos ou transmurais e a região
acometida será descrita segundo a modelo de 17 segmentos
pela American Heart Association [148].
Em alguns exames pode haver um anel de intensidade de
sinal diminuída no subendocárdio simulando hipoperfusão
[145,149]. Quando comparado ao verdadeiro defeito
perfusional, o artefato dark rim aparece durante alguns
batimentos e depois desaparece. Este artefato é mais
evidente quando a frequência cardíaca está mais elevada, o
bolus de constraste está mais concentrado ou utiliza a
sequência balanced SSFP ao invés de gradiente eco.
Realce Tardio
Realce tardio miocárdico com gadolínio (RT), também
conhecido como realce tardio é uma técnica para detecção
de fibrose e infarto. Ela se baseia no conceito de que o
gadolínio possui um maior tempo de lavagem (wash out) e
uma maior concentração nas regiões com aumento de
volume extracelular, como ocorre nos casos de fibrose e
necrose. Com isso, essas regiões aparecem mais brilhantes
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(brancas) do que aquelas com miocárdio normal.
Os estudos para validação desta técnica demonstraram a
correlação da presença e extensão da fibrose pela
ressonância com a histopatologia em modelos animais e
humanos[150-152]. Nos adultos têm relevância clínica nos
casos cardiopatias isquêmicas crônicas, cardiomiopatias,
miocardite e para detecção de trombos. Nas CC, o RT é
bem documentado nos pacientes com Tetralogia de Fallot
[153-155], cirurgia de transposição dos grandes vasos
[156], cirurgia de Fontan para ventrículos únicos funcionais
(figura 14) [157], estenose valvar aórtica [159, 160], atresia
pulmonar com septo ventricular íntegro [161], cirurgia para
correção de anomalia de origem da artéria coronária
esquerda proveniente da artéria pulmonar [162],
fibroelastose endocárdica (figura 15) [163,164], e tecido
fibrótico nas regiões de reconstrução nos pacientes que
realizaram cirurgia de alguma CC [165]. No seguimento
dos pacientes com tetralogia de Fallot, switch atrial e
cirurgia de Fontan, a presença de RT está associada com
pior função ventricular, intolerância ao exercício e arritmias
ventriculares[153, 155-158]. No entanto, a fisiopatologia e
o impacto prognóstico do RT nas crianças com CC não está
bem estabelecido [166].
A aquisição da imagem é feita 10-20 minutos após a
injeção 0.1-0.2 mmol/kg de contraste. Em muitos
protocolos o contraste é usado inicialmente para realizar
uma angio-RM. O RT é uma sequência de pulso gradiente
eco inversão recuperação 2D acoplada ao ECG, adquirida
no período de repouso do ciclo cardíaco para reduzir os
artefatos de movimento. As sequências de realce 3D estão
disponíveis mas ainda são pouco validadas[167,168]. Optase pela aquisição em apnéia no entanto, as aquisições em
respiração livre com navegador ou single shot podem ser
realizadas. Para facilitar a comparação, a espessura do corte
e o planejamento da imagem devem coincidir com os
utilizados nas cines ventriculares. Um exame completo e
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mais altas (tabela 6). Para assegurar uma resolução espacial
adequada, o tamanho do voxel deve ser 1.0-1.5mm no
plano da imagem e com espessura de 5mm. A diminuição
da relação sinal-ruído pode ser compensada utilizando
média de duas excitações (NEX), embora às custas de um
tempo de aquisição mais prolongado. Com frequências
cardíacas mais altas (>100 bpm), a fim de permitir a
recuperação longitudinal do sinal entre os sucessivos pulsos
de inversão e evitar a perda excessiva de sinal, o intervalo
para aquisição deve ser aumentado de dois ciclos cardíacos
para aquisição a cada três ou quatro batimentos (figura 16).
Se o software não permitir o ajuste fácil para aquisição dos
dados, pode-se manualmente reduzir a frequência cardíaca
pela metade e assim duplicará o intervalo de aquisição dos
dados. Além disso, a aquisição dos dados (shot) deve ser
diminuída através diminuição do VPS (fator turbo) para
minimizar o artefato de movimento gerado por frequências
cardíacas mais elevadas.
Embora os softwares possam ser usados para quantificar o
realce miocárdico de forma objetiva [173], utiliza-se a
análise visual qualitativa na prática clínica. As análises
segmentar são descritas de acordo com o modelo de 17
segmentos do ventrículo esquerdo [148] e com o modelo de
9 segmentos do ventrículo direito [155]. Deve-se observar a
extensão da parede acometida e o padrão de realce (ex:
subendocárdico, medocárdico, subepicárdico, endocárdico
global, na inserção do septo ventricular).
abrangente inclui imagens de RT em eixo curto, 2 câmaras,
4 câmaras, via de saída do VE e do VD.
A fim de melhorar o contraste entre o miocárdio normal e
o realçado aplica-se um outro pulso de inversão na
sequência. O tempo entre o pulso de inversão e a aquisição
da imagem é denominado tempo de inversão (TI) e deve ser
entendido como miocárdio normal anulado. A escolha
correta dos tempos de inversão melhora a imagem. Ela
pode ser feita também utilizando a sequência com
múltiplos TI (TI-scout) ou Look-Locker. Alternativamente,
a sequência phase-sensitive(PSIR) com TI padrões
baseados na dose, tempo e frequência cardíaca também
pode ser usada [169];
Essas sequências proporcionam um contraste consistente
entre o tecido infartado/fibrótico e miocárdio normal sobre
uma vários TI diferentes. Uma vez que a concentração do
gadolínio reduz com o passar do tempo, o TI será cada vez
mais longo para anular o miocárdio. Alguns trabalhos
demonstram que o tempo de inversão para anular o sinal do
miocárdio é mais curto para o VD (realizado na via de
saída) em relação ao VE [170,171]. Estudos recentes
demonstram que os tempos de inversão para anular o
miocárdio são semelhantes para ambos ventrículos e a
aparente diferença está relacionada a resolução espacial
insuficiente para a parede afilada do VD [172]. Assim, por
causa da parede fina dos ventrículos, é necessário uma alta
resolução espacial para avaliar o RT de forma adequada.
A técnica de RT em crianças requer modificações para
avaliar ventrículos menores e com frequências cardíacas

A seleção adequada do TI é crucial para produzir imagens
válidas de RT e aumentar a diferença da intensidade de
imagem entre o miocárdio normal e o infartado/ fibrótico.
Se o TI é muito curto, a intensidade de sinal do miocárdio
normal aumenta e do miocárdio anormal diminui (ou será
anulada), podendo levar a importantes falhas de
interpretação. Se o TI é muito longo, o contraste relativo
entre o miocárdio normal e o anormal é reduzido,
diminuindo também a sensibilidade.
Os artefatos fantasma podem ocorrer em regiões que
possuem T1 mais prolongado como o líquido pericárdico e
o
líquido
cefalorraquidiano
[174].
O
artefato
cefalorraquidiano pode ser eliminado colocando uma banda
de saturação sobre a medula espinhal. Além disso,
recomenda-se confirmar a presença do realce repetindo a
imagem de RT em um plano de corte perpendicular ou
inverter a direção de fase e frequência da aquisição inicial.
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Módulo de ventriculografía (para maiores detalhes veja a

seção acima)
Finalmente, os realces subendocárdicos, dos músculos
papilares e do ventrículo direito podem ser de difícil
detecção devido o contato direto com o sangue, que aparece
como imagem brilhante e relativamente semelhante.
Interpretar as imagens de RT lado a lado com a cine ajudam
a obter informações referentes a espessura da parede e a
posição do músculo papilar [174]. Além disso, a realização
do RT mais tardiamente à administração de contraste (ou
utilizando baixas doses do mesmo) levará a um menor sinal
da cavidade melhorando as regiões realçadas.

•

•
Protocolos específicos por patologia
Esta seção sugere protocolos de aquisição em RMC por
módulos e por patologias. Para serem os mais utilizados, os
módulos de ventriculografia e realce tardio estão detalhados
e descritos no início e então inicia-se os protocolos
específicos por doença. As abreviações utilizadas estão
listadas abaixo. As aquisições de contraste de fase são
realizadas na perpendicular ao plano (through-plane), a
menos que seja indicada outra forma. Em cada patologia
estão listados dados importantes para incluir no laudo. O
protocolo de RMC e elementos chaves para o laudo estão
listados. Os autores reconhecem que existe uma variedade
de abordagens que podem ser aplicadas para se obter um
bom exame.

Imagens padrões
1. Cine RMC: 2 e 3 câmaras do ventrículo
esquerdo, 4 câmaras e 3 câmaras do
ventrículo direito, planejada a partir do eixo
curto localizatório e/ou planos axiais (Figura
7).
2. Cine RMC: imagens em eixo curto
englobando
completamente
ambos
ventrículos (figura 7).
Elementos chaves: volumes na sístole e diástole
máximas dos ventrículos esquerdo e direito,
volume ejetado, fração de ejeção e massa;
alterações da contratilidade segmentar.

Módulo de RT (para maiores detalhes veja a seção acima)
•

•

Imagens padrões
1. RT em 2 e 3 câmaras, 4 câmaras e 3 câmaras
do ventrículo direito.
2. RT
em
eixo
curto
englobando
completamente ambos ventrículos
3. Se houver realce tardio, adquirir uma nova
imagem no plano ortogonal e em cima da
lesão para confirmar o realce.
Elementos chaves: localização, extensão e espessura do
realce.
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Coarctação da aorta, pré e pós cirúrgico
•

•

Imagens padrões
1. Cine RMC: eixo longo no plano do arco aórtico
(figura 1).
2. Módulo de ventriculografia
3. Angio-RM ou 3D SSFP para imagens dos vasos
torácicos
4. Contraste de fase: arco aórtico, tronco pulmonar,
aorta descendente ao nível do diafragma
Imagens adicionais específicas para cada caso
1. Spin-eco: eixo longo no plano do arco aórtico
(Figura 1).
2. Cine RMC: eixo curto no plano da raiz da aorta
para morfologia valvar
3. CF RMC: quantificação do fluxo das colaterais da
aorta medida proximal e imediatamente distal à
coarctação e na aorta descendente ao nível do
diafragma.
4. Módulo de RT
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origens e trajetos das artérias coronárias; dilatação da
raiz da aorta; regurgitações aórtica e pulmonar;
parâmetros ventriculares.
Transposição dos grandes vasos corrigido com switch
atrial
•

•
•

Elementos chaves: localização, dimensões e gravidade
da obstrução aórtica; lateralização da arco e ordem dos
ramos; presença de aneurisma, dissecção ou vasos
colaterais
da
aorta
descendente;
parâmetros
ventriculares incluindo a massa do ventrículo esquerdo,
morfologia valvar aórtica, estenoses e regurgitações.

•

Transposição dos grandes vasos corrigido com switch
arterial
•

•

Imagens padrões
1. Módulo de ventriculografia
2. Cine RMC: eixo longo da via de saída do
ventrículo direito
3. Cine RMC: cortes axiais oblíquos para imagens
das artérias pulmonares
4. Angio-RM ou 3D SSFP dos vasos torácicos
5. CF RMC: aorta ascendente, tronco pulmonar e
artérias pulmonares direita e esquerda
Imagens adicionais específicas para cada caso
1. 3D SSFP: origens das artérias coronárias e
avaliação do trajeto proximal
2. Módulo de perfusão com vasodilatador
3. Módulo de RT
Elementos chaves: localização e gravidade da obstrução
da aorta ascendente e do tronco pulmonar; distribuição
do fluxo pelas artérias pulmonares; avaliação das

Imagens padrões
1. Cine RMC: imagens em axial desde o fígado
até o topo do arco aórtico
2. Módulo de ventriculografia
3. Cine RMC: planos oblíquos da veia cava
superior (VCS) e veia cava inferior (VCI) em
eixo longo
4. Angio-RM ou 3D SSFP dos vasos torácicos e
dos retornos venosos pulmonares e sistêmico
(Figura 4).
5. CF RMC: aorta ascendente, tronco pulmonar,
artérias pulmonares direita e esquerda,
válvulas mitral e tricúspide.
Imagens adicionais específicas para cada caso
1. Módulo de RT
2. CF RMC: VCS distal a veia ázigos e VCI
quando existe suspeita de obstrução do retorno
venoso sistêmico
Elementos chaves: localização e gravidade da
obstrução dos retornos venosos sistêmico e
pulmonar, parâmetros ventriculares, gravidade e
mecanismos das obstruções das vias de saída dos
ventrículos esquerdo e direito, insuficiência
tricúspide, Qp/Qs, distribuição do fluxo pelas
artérias pulmonares, relação do fluxo VCS/VCI
como indicador de obstrução do retorno sistêmico

Tetralogia de Fallot após correção cirúrgica
•

Imagens padrões
1. Módulo de ventriculografia.
2. Cine RMC: imagens em varredura da via de
saída do ventrículo direito e válvula pulmonar
3. Cine RMC: axial oblíquo das artérias
pulmonares
4. Angio-RM ou 3D SSFP dos vasos torácicos
5. CF RMC: contraste de fase na aorta
ascendente, tronco e artérias pulmonares
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•
•

Imagens adicionais específicas para cada caso
1. Módulo de RT
2. CF RMC: válvulas tricúspide e mitral.
Elementos chaves: localização e quantificação da
obstrução da via de saída do ventrículo direito e
estenose da artéria pulmonar; fluxo pelas artérias
pulmonares, insuficiência pulmonar, defeitos dos
septos atrial e ventricular, Qp/Qs, parâmetros
ventriculares incluindo volumes do ventrículo
direito e fração de ejeção.

Defeito do septo interatrial do tipo ostium secundum
• Imagens padrões
1. Cine RMC: imagens em 4 câmaras varredura
cobrindo completamente o septo interatrial
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2.

3.
4.

•

Cine RMCV: cortes finos contínuos no
plano sagital oblíquo perpendicular ao
septo atrial cobrindo todo o septo (Figura
17)
Módulo de ventriculografia
CF RMC: aorta ascendente, tronco
pulmonar

Imagens adicionais específicas para cada caso
1. CF RMC: 1-3 cortes contínuos paralelos
ao septo interatrial para obter uma
projeção “de frente” dos defeitos septais
(Figura 17) e com codificação da
velocidade de fluxo.
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CF RMC: cortes finos contínuos em 4 câmaras e no
plano sagital oblíquo perpendicular ao septo
interatrial incluindo-o por completo, com
codificação da velocidade no plano na direção de
fluxo do defeito
3. Angio-RM ou 3D SSFP dos vasos torácicos
• Elementos chaves: número e localização dos
defeitos, medida da área do defeito, parâmetros
ventriculares, Qp/Qs
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2.

Drenagem venosa anômala parcial, pré e pós cirurgia
• Imagens padrões
1. Cine RMC: imagens em axial desde o terço médio
do abdome até o topo do arco aórtico
2. Cine RMC: imagem em plano oblíquo para
visualizar veias anômalas em eixo longo
3. Módulo de ventriculografia

4. Angio-RM ou 3D SSFP dos vasos pulmonares
(Figura 3)
5. CF RMC: aorta ascendente, tronco pulmonar,
artérias pulmonares
• Imagens adicionais específicas para cada caso
1. CF RMCV: veias anômalas
• Elementos chaves: número, localização e
drenagem das veias pulmonares, parâmetros
ventriculares, Qp/Qs, distribuição do fluxo das
artérias pulmonares
Defeito do septo interatrial tipo seio venoso
• Imagens padrões
1. Cine RMC: imagens em axial desde o fígado até o
limite do arco aórtico
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2.

Cine RMC: plano sagital oblíquo perpendicular ao
plano do defeito (Figura 18) .
3. Módulo de ventriculografia
4. AngioRM ou 3D SSFP dos vasos torácicos
5. CF RMC: aorta ascendente, tronco pulmonar
• Elementos chaves: localização e extensão do
defeito, drenagem das veias pulmonares direitas,
parâmetros ventriculares, Qp/Qs baseado nas
medidas de fluxo

Ventrículo único funcional após cirurgia de Fontan
•

Anomalia de Ebstein da válvula tricúspide
•

•

•

•
Imagens padrões
1. Cine RMC: cortes axiais do diafragma até o
topo do arco aórtico
2. Modulo de ventriculografia com cortes em
varredura em 4 câmaras e 3 câmaras do
ventrículo direito
3. CF RMC: aorta ascendente, tronco pulmonar,
válvulas tricúspide e mitral
Imagens adicionais específicas para cada caso
1. Cine RMC: imagens contínuas paralelas ao
plano funcional da válvula tricúspide para
visualizar a face valvar ( Figura 19).
2. Angio-RM ou 3D SSFP dos vasos torácicos
Elementos chaves: descrição da morfologia da
válvula tricúspide, insuficiência e/ou estenose
tricúspide, estenose pulmonar, parâmetros
ventriculares, defeito do septo interatrial, análise
de Qp/Qs baseado nas medidas de fluxo.

Ventrículo único funcional depois das etapas 1 e 2
paliação
•

•

•

Imagens padrões
1. Cine RMC: imagens em axial desde o fígado
até o topo do arco aórtico
2. Módulo de ventriculografia
3. Angio-RM ou 3D SSFP para os vasos
torácicos e shunts cirúrgicos
4. CF RMC: aorta ascendente, tronco e artérias
pulmonares
Imagens adicionais específicas para cada caso
1. Módulo de RT
2. Cine RMC: eixo longo do arco aórtico
3. Spin eco: em axial para demostrar as artérias
pulmonares e os shunts (tubos) aortopulmonar
4. CF RMC: veias cavas superior e inferior,
válvulas tricúspide e mitral; aorta descendente
ao nível do diafragma, veias pulmonares.
Elementos chaves: shunts, artérias e veias
pulmonares e estenoses do arco aórtico;
parâmetros ventriculares; insuficiência valvar;
colaterais aortopulmonar; colaterais venosas.

•

Imagens padrões
1. Cine RMC: imagens em axial desde o fígado
até o topo do arco aórtico
2. Cine RMC: imagem em coronal ou cortes
oblíquos para mostrar o tubo de Fontan no
eixo longo.
3. Módulo de ventriculografia
4. Angio-RM ou 3D SSFP dos vasos torácicos
5. CF RMC: aorta ascendente, tronco e artérias
pulmonares, veias cavas superior e inferior
Imagens adicionais específicas para cada caso
1. Cine RMC: eixo longo do arco aórtico
2. Módulo de RT
3. CF RMC: válvulas tricúspide e mitral e veias
pulmonares
Elementos chaves: anastomose de Fontan, veias
cavas superior e inferior, artérias pulmonares,
estenoses das veias pulmonares e arco aórtico;
tubo de Fontan, parâmetros ventriculares,
insuficiência valvar, colaterais aorto pulmonares.

SEÇÃO DE ABREVIATURAS E TERMOS: Nota: Os
nomes de algumas sequências se mantiveram na forma
original, sem tradução para o português, para manter o
significado original.*
Terms (in order of
appearance in the text)

Inglês

Português

Shimming

Shimming

Homogeneização

SNR

Signal to noise ratio

Relação sinal– ruído

SSFP

Steady state free
precession

Precessão livre no estado
de equilíbrio

SAR

Specific absortion rate

Taxa de absorção
específica

NSF

Nephrogenic systemic
fibrosis

Fibrose nefrogênica
sistêmica (FNS)

FSE

Fast Spin Echo

*Nome de sequência

Single-shot

Single-shot

Single-shot

Spoiled gradient-echo

Spoiled gradient-echo

*Nome de sequência

TR

Time to repetition

Tempo de repetição

LVOT

Left ventricular out-flow
tract

Via de saída do VE

Hybrid gradient echoEcho planar (GRE-EPI)

Hybrid gradient echoEcho planar (Gradient
Recalled Echo-Echo
Planar Imaging)

*Nome de sequência

GRE

Gradient Recalled Echo

*Nome de sequência

Phase-Sensitive (PSIR)

Phase-Sensitive (Phase
Sensitive Inversion
Recovery)

*Nome de sequência

MRA

Magnetic Resonance
Angiography

Angiorresonância
magnética

bSSFP

balanced Steady State
Free Precession

*Nome de sequência
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Contrast Enhanced –
MRA

Angiorresonância
magnética realizada com
contraste

T2

Relaxation time T2

Tempo de relaxação T2

One-direction
(“through-plane”)
motion encoded cine
gradient echo

One-direction (“throughplane”) motion encoded
cine gradient echo

*Nome de sequência

Venc

Velocity encoding

Codificação de
velocidade

CE-MRA

Aliasing

Aliasing

Aliasing

TE

Time to Echo

Tempo de Eco

T2-W

T2- weighted

Ponderado em T2

T2-W STIR (Short Tau
Inversion Recovery)

T2-W STIR (Short Tau
Inversion Recovery)

*Nome de sequência

T2 prepared single-shot
SSFP.

T2 prepared single-shot
SSFP.

*Nome de sequência

T2 prepared single-shot
SSFP

T2 prepared single-shot
SSFP

*Nome de sequência

T2 prep time

T2 preparation time

Tempo de preparação em
T2

Single-shot bolus
tracking

Single-shot bolus
tracking

*Nome de sequência

Bolus trigger

Bolus trigger

*Nome de sequência

Stepping-table,
gadolinium-enhanced
MRA

Stepping-table,
gadolinium-enhanced
MRA

Angiorressonância
realizada com contraste
em mesa de
escalonamento
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Disease)
MCBG

GBCA (Gadolinium
based contrast agents)

Meios de contraste
baseados em gadolinio

RM

MR (Magnetic
Resonance)

Ressonância Magnética

Off-resonance

B0 field inhomogeneities

Não homogeneidade do
campo B0

Spin-echo

Spin-echo

*Nome de sequência

T2*

T2* (T2-star)

Tempo de relaxação em
T2*

3D-Phase-contrast

3D Phase-contrast

Contraste de fase 3D
(*Nome de sequência)

TSE

Turbo Spin-echo

*Nome de sequência

Single-shot fast (turbo)
spin-echo

Single-shot fast (turbo)
spin-echo

*Nome de sequência

HASTE

HASTE (Half-Fourier
Acquisition Single-Shot
Turbo Spin-Echo)

*Nome de sequência

SSFSE

Steady-state Fast SpinEcho

*Nome de sequência

SSTSE

Steady-state Turbo SpinEcho

*Nome de sequência

Espacio-k

k-space

Espaço-k

Half-Fourier

Half-Fourier

Parâmetro de aquisição
(forma rápida de
preencimento do espaçok) Fourier parcial

Double inversión

Doble inversión

Tipo de sequencia (duplo
pulso de saturação)

Elliptical centric k-space Elliptical centric k-space *Nome de sequência Timeresolved

Time-resolved

*Nome de sequência

Gradient-echo cine

Gradient-echo cine

*Nome de sequência

Time-resolved MRA

Time-resolved MRA

*Nome de sequência

Voxel

Voxel

3D fast-spin-echo

3D fast-spin-echo

*Nome de sequência

Unidade cúbica que
compoe um objeto
tridimensional.

3D SSFP

3D SSFP

Shot

Shot

Disparo

IR

Inversión Recuperación

Spoiled gradient

Spoiled gradient

*Nome de sequência

Fast spin echo T1-W

Fast spin echo T1-W

*Nome de sequência

TrueFISP

TrueFISP

T2-W gradient echo

T2-W gradient echo

*Nome de sequência

*Nome comercial de
sequência SSFP

T1-W gradient echo

T1-W gradient echo

*Nome de sequência

FIESTA

FIESTA

*Nombre comercial de
sequencia SSFP

Look-Locker

Look-Locker

*Nome de sequência

Balance-FFE (B-FFE)

Balance-FFE (B-FFE)

Double inversion
recovery T1-weighted
fast spin echo

Double inversion
recovery T1-weighted
fast spin echo

*Nome de sequência

*Nome comercial de
sequencia SSFP

B0

B0

Campo magnético
primario (magneto)

Gradient echo

Gradient echo

*Nome de sequência

R-R

R-R interval

Intervalo R-R do ECG

T1-W gradient echo
myocardial tagged

T1-W gradient echo
myocardial tagged

*Nome de sequência

Fluoroscopia MR

MR Fluoroscopy

*Nome de sequência

Real-time

Real-time

*Nome de sequência

Cine CMR

Cine CMR

Cine RMC

Cine

Cine

Cine

View sharing or Echo
sharing

View sharing or Echo
sharing

Parâmetro de aquisição

Views per segment

Views or lines per
segment

Linhas por segmento
(parâmetro de aquisição)

*Nome de sequência
*Nome de sequência

T1-W fast spin echo

T1-W fast spin echo

*Nome de sequência

T2-W fast spin echo

T2-W fast spin echo

*Nome de sequência

T1-W turbo spin echo

T1-W turbo spin echo

*Nome de sequência

United States Food and
Drug Administration

United States Food and
Drug Administration

FDA

European Medicines
Agency

European Medicines
Agency

Agencia Européia de
Medicamentos

RMC

CMR (Cardiovascular
Magnetic Resonance)

Ressonância Magnética
Cardiovascular

CPC

CHD (Congenital Heart

Cardiopatías Congênitas

Turbo field echo factor

Turbo field echo factor

Parâmetro de aquisição

Velocity-encoded phase
contrast (PC Cine CMR)

Velocity-encoded phase
contrast

*Nome de sequência
(contraste de fase de
velocidade codificada) CF RMC

Isocentro

Isocenter

Centro físico do magneto
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Fórmula de Bernoulli
modificada

Modified Bernoulli’s
formula

Fórmula para cálculo de
gradientes baseado em
velocidade máxima

Phantom

Phantom

Fantasma

3D CF RMC

3D PC CMR

Contraste de fase por
ressonancia magnética
3D

Inversion-recovery

Inversion-recovery

*Nome de sequência

Saturation-recovery

Saturation-recovery

*Nome de sequência

T1-weighted saturationrecovery gradient echo

T1-weighted
saturation- recovery
gradient echo

*Nome de sequência

LGE

Late gadolinium
enhancement

*Nome de sequência

TI

Inversion Time (TI)

Tempo de inversão

TI-scout

TI-scout

*Nome de sequência

TI-standardized phasesensitive sequence

PSIR

*Nome de sequência
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