
Morfologia Matemática 
em Imagens de Ressonância 

Conceitos novos:
Granulometria, Morfologia 

Condicional e com Reconstrução



A Ressonância Magnética
• é um dos métodos de imagem mais completos 

disponíveis. 
• O aparelho que adquire as imagens possui a 

forma de um grande tubo onde o paciente entra. 
• Dentro do aparelho existe um campo magnético, 

como um grande imã, onde as moléculas de 
hidrogênio que compõe nosso corpo ficam 
alinhadas com o campo magnético. 

• O aparelho emite ondas de rádio semelhantes 
as ondas de rádio FM que o paciente ouve 
como um ruído durante o exame.



Exame de R.M. 
arquivos DICOM registrados .

• O ponto em cima à esquerda é um 
marcador , que serve de orientação no 
registro das imagens. 



Processos de medição T1 e T2
• A Ressonância Magnética Nuclear trata da interação eletromagnética com 

a matéria. 

• Nela é emitida radiação eletromagnética e medida os spins dos núcleos. 

• Quase todos os elementos químicos têm ao menos um isótopo com um 
núcleo atômico que possui momento magnético, quando este é colocado 
em um campo magnético externo, e for aplicada uma excitação com 
freqüência igual a sua freqüência de ressonância (RF) o núcleo é retirado 
de seu estado de equilíbrio. 

• Após a retirada da RF, este núcleo tende a voltar ao seu estado de 
equilíbrio através dos processos de relaxação spin-rede (T1) e relaxação 
spin-spin (T2).

• Em 1971 foi mostrado que diferentes tipos de tecidos e doenças possuíam 
diferentes tempos T1 e T2, o que motivou a consideração da ressonância 
magnética como uma técnica de diagnóstico e a obtenção de imagens do 
interior de corpos.



Unidades
• No S.I. a intensidade do campo magnético é medida em 

Tesla (T) e no sistema CGS, em Gauss (G).

• A produção de imagens das estruturas biológicas por 
ressonância magnética normalmente utiliza campos 
magnéticos com intensidade entre 0,02 T a 3 T. 

• Para se ter uma idéia da magnitude desses campos, 
deve considerar que o campo magnético da Terra 
equivale 3x10-5 T

• Assim os campos usados nas MRI são 100.000 vezes 
maiores que o campo magnético terrestre 



O valor de T1 e T2 são apresentados em milisegundos e dependem da 
intensidade das interações entre os spins magnéticos e da freqüência 
com que estas interações estão sendo moduladas.

Pode se falar que T1 e T2 dependem das propriedades moleculares de 
cada tecido, e assim podemos diferenciar a gordura, a substância
branca, substância cinzenta, o edema ou o liquor através de seus 
diferentes tempos T1 e T2

Os tempos de relaxação T1 e T2 para diversos tecidos a 1,5 T



Exemplo do retorno ao equilíbrio após a aplicação 
de um pulso de RF de 90º.

Em amarelo são mostrados os momentos 
magnéticos µ individuais.

É possível perceber que estes vão se defasando e 
com isso ocorre uma redução rápida na 
componente de magnetização ainda presente 
no plano transversal. 



Os elementos da tabela periódica exceto o argônio e o 
cério, possuem no mínimo, um isótopo natural que tem 
rotação spin.

• O retorno do vetor magnetização MO, ao equilíbrio pode ser 
representado por duas constantes de tempo T1 e T2. 

• A diferença entre ambos é que a energia é transferida para 
diferentes entidades. 

• T1 está relacionada ao tempo de retorno da magnetização do eixo 
XY, para Z, eixo longitudinal e é influenciado pela interação dos 
spins com a rede isto é refere-se ao fato de que a energia é
transferida, do próton excitado para a molecular em rede.

• A relaxação T2 spin-spin ocorre por meio da interação de prótons 
com os campos magnéticos de outros núcleos e por causa das 
inomogeneidades inerentes ao campo magnético externo.



A imagem final pode ser ponderada em T1 ou T2.

Na em T1 os tecidos com T1 longo aparecem com hipossinal (sinal 
fraco, cor cinza) e tecidos com T1 curto com hipersinal (sinal forte 
cor branca).

• Na imagem em T2 tecidos com T2 curto aparecem com hipossinal e 
tecidos com T2 longo aparecem com hipersinal. 

• A MRI trabalha também com contrastes externos intravenosos. 

• Trata-se de contrastes paramagnéticos, que age sobre o tempo T1, 
aumentando o sinal e fornecendo um maior contraste na formação 
da imagem



Retorno da magnetização longitudinal

o tempo necessário para a magnetização 
longitudinal recuperar 63% do seu valor 
inicial é chamado de T1



T2: tempo de relaxação 
transversal. 

O tempo necessário que a magnetização no 
plano transversal atinja 37% do seu valor
inicial é chamado de T2.



T2

• é sempre menor ou igual a T1 isto é, a 
magnetização transversal,

• decresce mais rapidamente do que a 
magnetização longitudinal demora em 
voltar ao valor inicial.



Apesar de outros núcleos possuírem propriedades 
que permitam a utilização em MRI, o hidrogênio 
é o escolhido por três motivos básicos : 

É o mais abundante no corpo humano, cerca de 
2/3 dos átomos que compõem o corpo são de 
hidrogênio. 

O próton do hidrogênio possui o maior momento 
magnético e, portanto, a maior sensibilidade à
ressonância magnética.

• As características de ressonância magnética se 
diferem bastante entre o hidrogênio presente no 
tecido normal e no tecido patológico.



Mesma imagem em T1 e T2



• Além destas imagens morfológicas através da 
técnica de Ressonância Magnética também 
podem obter imagens pesadas em fluxo 
(angiografias), difusão, perfusão ou imagens 
funcionais (através das quais pode se estudar a 
ativação cerebral). 

• Outra aplicação da MRI é a espectroscopia que 
representa uma análise bioquímica do tecido “in 
vivo”.





O corpo humano é opaco ás 
radiações luminosas

mas é transparente às radiações de maior freqüência 
como os raios X, as radiações γ e os raios cósmicos. 
Essas são ionizastes e, por isso, possuem um potencial 
lesivo sobre os seres vivos. 

Felizmente, o corpo é transparente também a muitas
radiações cuja freqüência é menor do que a cor 
vermelha. Entre eles estão às usadas na MRI















GRANULOMETRIA MORFOLÓGICA

o conceito de granulometria (procedimento de 
peneiramento) em imagens binárias é muito útil para 
segmentar informações de tamanho e forma nas 
imagens.

• A contagem e medição de grãos, problema da 
granulometria, pode ser tratado usando morfologia 
matemática, simulando o processo de peneiramento. 

• Para isto, utiliza-se “peneiras virtuais”, onde 
processamos uma imagem por uma "família" de 
elementos estruturantes: (λ, B). 

• Essa família é definida pela multiplicação de todos os 
elementos de B por um numero positivo λ, de forma a 
produzir um conjunto continuo λ B = {λ x , x ϵ B }.



curva granulométrica 
(histograma de tamanhos)



Abertura por Reconstrução

• A abertura permite remover certos tipos de ruídos, mas 
em alguns casos, modifica a aparência e a forma de 
algumas entidades restantes após sua aplicação. Uma 
maneira de contornar esse problema é acrescentar à
abertura, o processo de reconstrução.

• A abertura binária por reconstrução da 
imagem X pelo elemento estruturante B, 
consiste numa abertura binária de X por B, 
seguida da reconstrução de X a partir da 
imagem aberta.



reconstrução binária

• de um conjunto binário S a partir de uma 
imagem de marcadores Z é a união dos 
componentes conexos de S que contém 
no mínimo um ponto de Z.

• exemplo da reconstrução binária

imagem original, imagem de marcadores e imagem reconstruída.



• A reconstrução é realizada a partir de uma 
seqüência infinita de dilatações do 
marcador com um elemento estruturante e 
interseções do resultado com a imagem 
inicial até obter-se um resultado estável 
(idempotente).

• Essa dilatação seguida de interseção é
chamada de dilatação condicional.



Exemplo de reconstrução

(a) imagem original com os marcadores compondo a borda da imagem 
salientados apenas para ilustração; 

(b)resultado do processo de reconstrução a partir dos marcadores; e 
(c) a imagem só com os grãos inteiros, resultado da subtração de (a) por (b)

(a) (b) (c)



Uma aplicação real

• Neurofibromatose Tipo 1, que está associada ao 
desenvolvimento de tumores na pele (às vezes 
centenas ou milhares), chamados 
neurofibromas

• A contagem destes tumores é incluída na 
metodologia de vários trabalhos, mas isto é feito 
manualmente, contando um a um, no corpo 
inteiro, ou simplesmente é feita uma estimativa, 
o que está sujeita à grande variabilidade intra e 
interobservador



Patologia do HUAP 

• Recentemente, juntamente com 
pesquisadores da Universidade do 
Alabama, elas desenvolveram uma 
técnica para contagem dos tumores 
utilizando 3 molduras adesivas de 100 
cm2 colocadas em locais específicos do 
corpo. Eles mostraram que estas 
molduras predizem o número total de 
tumores. O trabalho acabou de ser 
publicado. 



• A contagem dos tumores nas molduras foi 
feita em no video do computador após 
fotografia, mas de maneira manual, no 
Software Paint Brush. 

• Gostaríam de estabelecer uma  
possibilidade de desenvolvimento um 
software capaz de realizar a contagem 
desses tumores de forma automatizada a 
partir de imagens.
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