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Este trabalho descreve, de forma sucinta, o desenvolvimento e as aplicac~oes de uma nova interface
entre a Fsica e a Medicina que e o Biomagnetismo. Essa nova area estuda campos magneticos
gerados pelo proprio organismo vivo ou por marcadores magneticos presentes no mesmo. O avanco
dessa metodologia tem ocorrido com o advento de sensores magneticos bastante sensveis tais como:
dispositivos de interfer^encia qu^antica (SQUID), Fluxgates e Sensores Magneto-resistivos. Entre
as diversas subareas de atuac~ao, as que mais t^em se destacado nos estudos biomagneticos s~ao a
Magnetoencefalogra a (MEG) e a Magnetocardiogra a (MCG). A MEG estuda o comportamento
magnetico dos neur^onios, permitindo localizar regi~oes ativadas no cerebro. A MCG estuda o comportamento magnetico do corac~ao, permitindo um registro magnetico similar ao registro eletrico,
mas com vantagens em estudos de cardiogra a fetal, por apresentar melhor relac~ao sinal/rudo e a
localizac~ao de focos de arritmia. Em ambas as tecnicas, a medida do campo e realizada em regi~oes
externas ao corpo, o que torna esta tecnica biomagnetica ainda mais atraente por ser n~ao-invasiva.
O nosso grupo tem sido pioneiro em aplicac~oes no estudo da motilidade gastrintestinal que vem
despertando grande interesse na comunidade cient ca.
This work describes, brie y, the development and the applications of a new interface between
Physics and Medicine that is the Biomagnetism. This new area studies magnetic elds generated
by living organism or by magnetic markers present in them. The progress of this methodology
has been possible with the advent of quite sensitive magnetic sensors such as: Superconducting
Quantum Interference Device (SQUID), Fluxgate and Magnetoresistive Sensors. Among the several
Biomagnetism sub areas, Magnetoencephalography (MEG) and Magnetocardiography (MCG) has
been atracted a great attention. MEG studies the magnetic behavior of neurons, allowing the
location of the areas activated in the brain. MCG studies the magnetic behavior of the heart,
allowing a magnetic recording similar to the electric one, but with advantages in studies of fetal
cardiography, presenting a better signal/noise rates and the location of arrhythmia focuses. In both
techniques, the measurement of the magnetic eld is accomplished externally of the body, what
makes biomagnetic technique to be more atractive, since it is non-invasive. Our group has been
pioneer in applications in the study of the gastrointestinal motility, which has been raising attention
of the scienti c community.

I Introduc~ao
Talvez uma maneira pouco usual de se de nir uma area
de pesquisa e comecar por n~ao de ni-la, ou dizer o
que ela n~ao e. Biomagnetismo n~ao e Magnetobiologia;
ent~ao o que e Magnetobiologia? Magnetobiologia e uma
area de pesquisa em que s~ao investigados os efeitos que
os campos magneticos podem produzir sobre os organismos vivos. No momento, uma grande preocupac~ao
dessa area e estudar os possveis efeitos das ondas eletromagneticas sobre os seres vivos. Ja as pesquisas em
biomagnetismo se orientam em sentido contrario: ao
inves de estudar os efeitos dos campos magneticos so-

bre os seres vivos, o que e feito e medir os campos que
s~ao produzidos por esses seres. A partir dessas medidas, procuram-se encontrar novas informac~oes que possam ser uteis ao entendimento de sistemas biofsicos,
diagnosticos e terapia de humanos. A Fig. 1 ilustra
esta situac~ao. Por necessitar de instrumental sensvel
que foi desenvolvido somente na decada de 70, a area
de biomagnetismo e relativamente nova quando comparada com outras areas interdisciplinares envolvendo
a Fsica. Os campos produzidos pelo corpo humano e
outros seres s~ao extremamente t^enues e est~ao na faixa
de nT a fT; onde o n (de nano) signi ca 10;9; f (de
fento), 10;15 e T e a abreviac~ao da unidade do MKS
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para campo magnetico que e o Tesla, em homenagem ao
engenheiro croata-americano Nikola Tesla. Estas intensidades signi cam que campos magneticos produzidos
pelos sistemas biologicos est~ao na faixa de um mil a
um bilh~ao de vezes menores que o campo magnetico
da terra, que em nossa regi~ao e de 20 T. A faixa de
frequ^encia destes campos vai de zero (DC) ate alguns
KHz.

Figura 1. Magnetobiologia investiga os possveis efeitos de
campos magneticos sobre seres vivos, a pesquisa em Biomagnetismo investiga campos magneticos de baixa frequ^encia (0
-100 Hz) e intensidade (1 pT - 1 fT), gerados pelo proprio
organismo ou estimulados por meios externos. V^e-se nessa
gura org~aos que est~ao sendo estudados em Biomagnetismo:
corac~ao (adulto e fetal), cerebro (adulto e fetal), fgado,
pulm~ao e o trato gastrointestinal.

Na Fig. 2, ilustramos alguns campos magneticos
que ja foram medidos em seres humanos e que est~ao
em investigac~ao pelos diversos grupos que atuam nessa
area. Tais campos t^em origem nas correntes que
s~ao produzidas pela atividade de despolarizac~ao das
celulas (cerebro, corac~ao, nervos), de subst^ancias paramagneticas (fgado), ferromagneticas (pulm~ao), e marcadores magneticos presentes no corpo. Nessa gura,
podemos observar tambem que o rudo magnetico ambiental e varias ordens de grandeza mais intenso que os
campos a serem medidos, o que di culta intensamente
os experimentos nessa area. Medir esses campos permite localizar com precis~ao a regi~ao que os produz e
quali car as fontes associadas, isto e, a intensidade de
corrente ou a concentrac~ao de materiais paramagneticos
ou ferromagneticos.

Figura 2. Campos magneticos ja medidos e suas respectivas faixas de amplitudes e frequ^encias. Algumas fontes de
rudo magnetico tambem s~ao ilustradas. Observa-se que o
rudo ambiental e muito maior que os sinais de interesse.
MPG - Magnetopneumogra a - campos magneticos associados a partculas ferromagneticas presentes no pulm~ao,
MCG e MCGf - magnetocardiograma adulto e fetal - campos magneticos produzidos pela despolarizac~ao do coraca~o,
ritmo alfa e campos evocados - campos magneticos produzidos pelo cerebro.

Existem atualmente cerca de 50 grupos no mundo
atuando na area de Biomagnetismo, sendo quatro deles
do Brasil (PUC - RJ, USP - Ribeir~ao Preto, UNESP Botucatu e UFPR - Curitiba).
Neste artigo vamos discutir os aspectos instrumentais associados a detecc~ao desses campos, as informac~oes que se pode obter e concluiremos com algumas aplicac~oes de interesse medico e biologico.

II Detectores de
Magneticos

Campos

Com certeza o primeiro detector de campo magnetico
(magnet^ometro) inventado pelo homem foi a bussola.
Atraves da detecc~ao do campo magnetico terrestre esse
instrumento fornece a indicac~ao da direca~o norte-sul e
pode tambem ser con gurado para medir outros campos magneticos, alem do terrestre. A Fig. 3 ilustra
um arranjo experimental no qual um campo magnetico
perpendicular (BE) ao campo da Terra (BT) pode ser
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medido com o uso de uma bussola. A relac~ao entre
o campo desconhecido e o campo da Terra sera dada
pela tangente do ^angulo  de de ex~ao da bussola e por
essa raz~ao este instrumento e chamado Magnet^ometro
de Tangente. Devido a func~ao tangente ser extremamente n~ao-linear, este instrumento tem uma sensibilidade para detectar campos da ordem do campo
BT e por causa da inercia da agulha somente campos
estaticos podem ser detectados. E interessante notar
que em 1820 o fsico Hans Oersted descobriu a ligac~ao
entre fen^omenos eletricos e magneticos atraves de um
instrumento como esse.

misso entre esses fatores e o objetivo nal da medida:
uma grande area implica em perda de resoluc~ao espacial e um numero grande de espiras aumenta o rudo
intrnseco (Rudo Johnson ou branco) do detector. Para
um conjunto com cerca de 1 milh~ao de espiras com 10
cm2 de area, consegue-se uma sensibilidade da ordem de
10 pT, quase su ciente para se medir sinais do coraca~o
sem nenhum processamento de sinal. Caso o sinal seja
tratado por um processo conhecido como media coerente para melhorar a relaca~o sinal/rudo (S/R), o sinal pode ser \desenterrado" do rudo e posteriormente
analisado. De fato, este foi o primeiro detector utilizado em biomagnetismo por Baule e McFee e mostrou
a possibilidade de se detectar campos produzidos por
correntes biologicas, suscitando ent~ao o interesse de diversos pesquisadores nessa area [1].

Figura 3. Medida de um campo magnetico (BE) da ordem
do campo da terra (BT) com o uso de uma Bussola. A
medida do a^ngulo  permite encontrar BE.

Uma outra maneira comum de medir campos
magneticos e atraves de uma bobina de induc~ao. Pela
lei de Faraday, a forca eletromotriz, voltagem (") ou
diferenca de potencial (ddp) nos terminais de uma bobina e dada pela relac~ao: " = ;d=dt, onde  = NBA
e o uxo magnetico para uma geometria de campo homog^eneo B atravessando uma bobina com N espiras
e area A. Neste caso, o campo magnetico e medido
atraves da ddp induzida num conjunto de espiras. Num
dnamo, a energia mec^anica roda um conjunto de espiras na presenca de um campo magnetico, variando
a area efetiva que o campo \v^e", gerando dessa maneira energia eletrica. Uma antena de radio e essencialmente um conjunto de bobinas que detecta um campo
magnetico oscilante emitido pela estac~ao transmissora.
Pela express~ao da forca eletromotriz induzida, podese concluir que a sensibilidade desse detector de campos magneticos esta ligada a taxa de variac~ao do uxo
magnetico. No caso de campos oscilantes, o aumento
da sensibilidade remete a um grande numero de espiras, area e frequ^encias altas. Destes par^ametros, somente a area e o numero de espiras podem ser variados no caso biomagnetico. Contudo existe um compro-

Figura 4. (a) Comportamento da permeabilidade magnetica
do nucleo quando excitado por uma campo magnetico. (b)
Principio de funcionamento do Fluxgate. A bobina da esquerda excita o nucleo e a da direita capta a variac~ao total
de uxo magnetico. (c) Analogo mec^anico do princpio de
funcionamento do Fluxgate, mostrando uma roda com aberturas que deixam passar e interrompem o uxo magnetico
com uma frequ^encia !:

Uma maneira extremamente engenhosa de se produzir uma variac~ao de uxo magnetico e atraves da
modulac~ao da permeabilidade magnetica de um material ferromagnetico. Isto pode ser conseguido como
mostrado na Fig. 4(a). A permeabilidade relativa de
um material e a tangente a curva B  H num determinado ponto, o que faz com que nos pontos P1 e P2
a permeabilidade magnetica  seja maxima e mnima,
respectivamente. A Fig.4(b) mostra o que acontece
com o campo magnetico nas vizinhancas desse material. Quando a permeabilidade e alta (  o ) o campo
magnetico e drenado para dentro do material; quando 
e baixa ( ' o ) ; o campo e expelido do material. Se
esse nucleo e envolto com uma bobina, uma variac~ao
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de uxo vai acontecer sobre esta sempre que o campo
e expelido ou absorvido. De acordo com a lei de Faraday, um voltmetro ligado aos terminais dessa bobina
vai registrar uma voltagem " sempre que isso acontecer
(Fig. 4(b)). Esse dispositivo pode ser usado para medir
campos estaticos ou de baixas frequ^encias, quando estas s~ao comparadas a frequ^encia de modulac~ao da permeabilidade magnetica, com grande sensibilidade, visto
que o campo magnetico pode ser chaveado com uma
frequ^encia bem mais alta que aquela do sinal que se
quer medir. Esse dispositivo e chamado Magnet^ometro
de Fluxo Saturado ou \Fluxgate" - o nome em ingl^es
parece re etir melhor o que acontece com o campo em
estudo: tudo se passa como se uma porta abrisse e fechasse a passagem do uxo magnetico [2]. A Fig. 4(c)
ilustra um analogo mec^anico desse instrumento, em que
um campo magnetico homog^eneo e chaveado por um
disco com diferentes permeabilidades magneticas.
Os Dispositivos Supercondutores de Interfer^encia
Qu^antica ou SQUIDs s~ao os dispositivos para medida
de uxo magnetico mais sensveis que existem. Tais
sensores encontram amplas aplicac~oes na Fsica, desde
experimentos para detectar ondas gravitacionais ate a
construc~ao de picovoltmetros. Baseados em princpios
da supercondutividade, os SQUIDs possuem resposta
em frequ^encia praticamente plana na faixa de interesse
para medidas biomagneticas e podem medir campos
de intensidade da ordem de fT. O efeito fundamental
que permitiu a construc~ao desses dispositivos e conhecido como Efeito Josephson, que e o tunelamento de
uma corrente supercondutora (supercorrente) atraves
de uma barreira isolante. Antes de Brian Josephson
(Pr^emio Nobel de Fsica de 1973) desenvolver a sua teoria, acreditava-se que se um material supercondutor
fosse interrompido por uma barreira isolante, o estado
supercondutor seria destrudo pela perda de energia
atraves da barreira resistiva. O que Josephson mostrou e que se a barreira for su cientemente delgada, a
supercorrente podera tunelar ate um valor crtico (Ic )
e havera uma mudanca de fase na equac~ao de onda que
representa essa corrente. Uma propriedade interessante
e que essa diferenca de fase depende de uma grandeza
fsica conhecida como momentum generalizado e, consequentemente, do potencial vetor. Logo, se campos
magneticos estiverem presentes, poder~ao afetar a fase
da func~ao de onda da supercorrente. Para correntes
maiores que Ic , a junc~ao se comporta como um elemento
resistivo e uma voltagem aparece atraves da junc~ao [3],
[4].
A Fig. 5(a) ilustra um SQUID conhecido como
DC, pois o mesmo e polarizado com uma corrente DC.
Nesse dispositivo engenhosamente se combinam duas
correntes que percorrem diferentes caminhos cada um
com uma junc~ao formando um anel. Se um campo
magnetico for aplicado a esse anel, a fase da func~ao
associada a corrente ira mudar e um fen^omeno de interfer^encia entre as correntes que percorrem os diferen-
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tes ramos ira acontecer, semelhante ao que ocorre com a
luz quando percorre diferentes caminhos oticos. Na Fig.
5(b), o padr~ao de interfer^encia de uma supercorrente e
dado pela equac~ao:  = no , onde o e um quantum de
uxo e vale 2,07.10;15 Wb. Ja no fen^omeno otico, essa
periodicidade e igual a meio comprimento de onda.

Figura 5. (a)Princpio de funcionamento do SQUID DC (b)
Voltagem medida nos terminais a direita em func~ao do uxo
magnetico presente na junc~ao.

Existe tambem outro tipo de SQUID conhecido
como SQUID-RF, o qual utiliza um campo magnetico
de radiofrequ^encia (tipicamente na faixa de MHz) como
polarizac~ao de um anel supercondutor que possui uma
unica junc~ao Josephson. Neste caso, o campo que se
pretende medir e adicionado ao campo produzido pela
corrente de polarizac~ao que e da ordem de Ic , de modo
que a junc~ao e levada a passar pela regi~ao dissipativa
absorvendo energia. Esta absorc~ao e medida atraves
de um circuito sintonizado de alto Q e esta relacionada
com o campo que foi aplicado nas bobinas detectoras.
A Fig. 6 ilustra esse dispositivo, que e tambem conhecido como um ampli cador parametrico, porque a
detecc~ao do campo magnetico pode ser vista como devida a variac~ao de um dos par^ametros de um circuito
sintonizado, mais precisamente da indut^ancia do anel.

Figura 6. Representac~ao esquematica de uma SQUIDy RF
manuscrito pelo Professor James edward Zimmermam (coinventor do SQUID) durante sua visita ao DFM-FFCLRP
em 1992.

Um serio problema aparece quando se consegue construir um dispositivo para medir campos t~ao
sensveis, visto que os campos magneticos presentes no
ambiente s~ao pelo menos de mil a um milh~ao de vezes
mais intensos que os campos que esses detectores podem resolver. Onde instalar um detector desse tipo? A
resposta trivial a essa quest~ao e a construc~ao de uma
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c^amara magneticamente blindada, na qual se utilizam
materiais de alta condutividade eletrica ou alta permeabilidade magnetica, ou uma combinac~ao de ambos os
materiais [5]. O grande inconveniente desse metodo e
o alto custo, porem o seu uso e inevitavel quando se
utilizam sistemas contendo varios detectores. Outra
soluc~ao engenhosa e a construc~ao de um dispositivo conhecido como gradi^ometro [6]. A Fig.7(a) mostra como
uma unica espira detecta todos os campos magneticos
presentes no espaco. Ja um arranjo de duas espiras
orientadas em sentido contrario (Fig. 7(b)) ira cancelar campos constantes ao longo da direc~ao z e detectar
somente campos que variam ao longo de z. O arranjo
da Fig. 7(c) mostra dois arranjos da Fig. 7(b) combinados em oposic~ao. Neste ultimo arranjo, ate mesmo
a componente do campo que varia linearmente com a
dist^ancia sera cancelada. Esses conjuntos de espiras
recebem o nome de gradi^ometros de ordem zero (ou
magnet^ometros), de primeira e segunda ordem, respectivamente. Tais nomes adv^em do fato de que numa
expans~ao em serie de pot^encias do campo magnetico
de uma fonte, o primeiro termo (constante) e depois o
segundo termo (primeira derivada) s~ao cancelados.

Figura 7. (a) Conjunto de gradi^ometros de ordem zero,
(b) ordem 1 e (c) ordem 2. Os gra cos a esqueda dos
gradi^ometros ilustram um campo homog^eneo e outro variando linearmente com a dist^ancia. As equac~oes a direita mostram o uxo resultante destes campos sobre o
gradi^ometro. Pode-se visualizar que campos homog^eneos
e que variam lineramente com a dist^ancia s~ao cancelados
em um gradi^ometro de segunda ordem.

Gradi^ometros conectados a SQUIDs s~ao conhecidos
na literatura como biogradi^ometros, podendo ter somente um detector, biogradi^ometros monocanais, ou
varios, ent~ao denominado biogradi^ometros multicanais.
Atualmente, ja existem biogradi^ometros multicanais
com 122 canais e ja se projetam sistemas com 500 canais
para a medida do vetor campo magnetico, capazes de
cobrir toda a cabeca e realizar uma imagem instant^anea
dos campos magneticos produzidos pela atividade cerebral.
A alta sensibilidade dos SQUIDs tem um preco:
para manter o material supercondutor, e necessario inserir todo o sistema de detecca~o em um criostato contendo helio lquido. Hoje, SQUIDs em uso na area de
Biomagnetismo s~ao produzidos em Niobio (metal com
extensas reservas no Brasil) ou ligas Niobio-Tit^anio,
materiais de baixa temperatura crtica que trabalham
conservados imersos em helio lquido. O custo do helio
no Brasil e raz~oes de conservaca~o levam a que se estabeleca junto desses sistemas uma estaca~o para reciclagem do helio que evapora. Num futuro proximo,
para algumas aplicac~oes, essa desvantagem podera ser
superada com a fabricac~ao de SQUIDs com os novos
materiais supercondutores de alta temperatura crtica
e que podem funcionar no nitrog^enio lquido, simpli cando e barateando a operac~ao de um laboratorio de
biomagnetismo.
Outro problema com os criostatos para uso com
helio lquido e que estes t^em uma parede espessa, para
melhor isolar a troca de calor com o meio externo, deixando o detector distante da regi~ao que se quer estudar,
levando ent~ao a uma atenuac~ao do campo medido devido a esse distanciamento.
Outros sensores que v^em sendo aplicados em estudos nessa area s~ao os sensores magneto-resistivos
(MR). Com o descobrimento do fen^omeno da magnetoresist^encia gigante em 1988, foi dado um grande impulso ao desenvolvimento de sensores magneticos baseados neste principio de funcionamento, devido principalmente a seus enormes potenciais de aplicac~oes.
Baseados na in u^encia do campo magnetico sobre
a resistividade de um material, os sensores magnetoresistivos podem alcancar sensibilidade de alguns
centesimos de microtesla.
O princpio de funcionamento dos sensores MR e
baseado na mudanca da resistividade de um material
ferromagnetico quando energizado por uma corrente (I)
na presenca de um campo magnetico (H). O efeito da
magneto-resist^encia foi observado pela primeira vez em
materiais dispostos em multicamadas de Fe-Cr, onde
as camadas de Fe estavam numa con guraca~o antiferromagnetica. A aplicaca~o de um campo magnetico externo intenso mudava a con gurac~ao das camadas de
Fe a serem acopladas ferromagneticamente, com uma
mudanca tambem na resist^encia eletrica do material, a
qual e reduzida consideravelmente.
Na aus^encia de campo magnetico, o elemento MR
tem um vetor de magnetizac~ao interno paralelo ao uxo
de corrente. Se um campo magnetico externo for ent~ao
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aplicado paralelamente ao plano do elemento magnetoresistivo e perpendicularmente ao uxo de corrente, o
vetor de magnetizac~ao interno ao elemento magnetoresistivo girara de um ^angulo [7]: Como resultado,
a resist^encia R do elemento magneto-resistivo mudara
em func~ao deste ^angulo, ou seja:
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e alta sensibilidade, alem do baixo custo, seu emprego
tem sido popularizado na industria automobilstica moderna.

R = Ro + Ro cos ( )2
(1)
onde Ro e Ro s~ao par^ametros do material [8]. O
princpio basico de operac~ao de um sensor MR e mostrado na Fig. 8.

Figura 9. Linearizac~ao do efeito magneto-resistivo atraves
da inserc~ao de um material condutor (alumnio).

Figura 8. Esquematizaca~o do efeito magneto-resistivo em
permalloy. O vetor de magnetizac~ao inicialmente paralelo
ao uxo de corrente gira quando um campo magnetico externo e aplicado.

Visto que a relac~ao resist^encia/campo magnetico
n~ao e linear, um elemento MR simples n~ao pode ser
usado para medir campos magneticos lineares. Esse
problema tem sido resolvido incorporando-se pelculas
de material condutor ao elemento magneto-resistivo
(permalloy), num a^ngulo de 45o (ver Fig. 9), ou usando
uma con gurac~ao de ponte de Wheatstone.
Tr^es criterios basicos s~ao considerados para os
bons materiais magneto-resistivos: 1- Efeito magnetoresistivo elevado, que resulta em um alto sinal; 2- Resist^encia espec ca elevada, para alcancar um alto valor
da resist^encia em uma area pequena; 3- Baixa anisotropia.
Os materiais mais usados como elemento MR s~ao os
que apresentam ligas binarias e/ou ternarias de Ni, Fe
e Co, como por exemplo: NiFe (86:14), NiCo (50:50),
NiCo (70:30), CoFeB ( 72:8:20), dos quais o primeiro e
o mais comum.
Os sensores magneto-resistivos possuem alta sensibilidade, baixo o set, ampla faixa de operac~ao em
frequ^encia e temperatura, baixo consumo de energia
e tamanho pequeno, alem de apresentar boa estabilidade termica. S~ao apropriados para medir campos
magneticos fracos (como o campo magnetico terrestre)
ou campos produzidos por correntes muito pequenas
e ideais na medic~ao de deslocamentos lineares e angulares. Outras aplicac~oes possveis incluem medidas de
velocidade angular e de corrente. Pela sua versatilidade

Como dissemos no incio deste artigo, os campos
magneticos em sistemas biologicos t^em origem nas correntes i^onicas que uem devido a despolarizac~ao de
celulas, nas subst^ancias paramagneticas que constituem naturalmente os sistemas vivos e nas subst^ancias
ferromagneticas que s~ao utilizadas como marcadores
magneticos ou que contaminam estes sistemas [9]. A
seguir discutiremos algumas aplicac~oes biomagneticas
que envolvem estes casos.

III Neuromagnetismo
Uma das areas mais interessantes da pesquisa atual e a
do estudo do cerebro. Constitudo por celulas chamadas
neur^onios, o cerebro humano ainda mantem guardada
uma grande parte dos seus misterios. Quest~oes fundamentais como quais os processos envolvidos no pensamento, na emoc~ao ainda n~ao foram respondidas e,
aparentemente, temos um longo caminho a percorrer.
A contribuic~ao mais recente da Fsica para propor teorias de funcionamento do cerebro e o conceito de redes
neurais que simulam, atraves de computadores, como
um arranjo de neur^onios pode realizar uma tarefa de
decis~ao, calculo e logica, dentre outras. Na tentativa
de desvendar algumas dessas quest~oes, varias tecnicas
experimentais t^em sido empregadas. Antigamente, a
unica via de acesso as informac~oes cerebrais era direta, atraves da implantac~ao de eletrodos na sua superfcie. Felizmente, o avanco tecnologico possibilitou
o aparecimento de varias tecnicas alternativas. Dentre elas, vale destacar a Eletroencefalogra a (EEG), a
medicina nuclear atraves da Tomogra a por Emiss~ao
de Positrons (PET) e Tomogra a por emiss~ao de unico
foton (SPECT), a Magnetoencefalogra a (MEG) [10]
e mais recentemente a Imagem Funcional por Resson^ancia Magnetica (fMRI). Todas essas tecnicas apresentam uma serie de vantagens e desvantagens, sendo
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uma tend^encia atual a combinac~ao de varias modalidades, formando o que e conhecido por \imagens multimodais".
Conforme o proprio nome indica, a Magnetoencefalogra a (MEG) refere-se ao estudo dos campos
magneticos produzidos pelo cerebro. Mas quem produz esse campo? A atividade neuronal e caracterizada
pela passagem de corrente eletrica ao longo da sua estrutura, corrente essa responsavel pelo aparecimento de
um campo magnetico. O sinal magnetico produzido
por um unico neur^onio n~ao e su cientemente intenso
para ser captado pelos sensores magneticos existentes.
E necessario que aproximadamente 10.000 neur^onios sejam ativados ao mesmo tempo para termos um campo
magnetico detectavel. Assim, essa atividade pode ser
medida por um conjunto de sensores (SQUIDs) localizados na superfcie craniana, para localizac~ao e determinac~ao da intensidade das fontes que a est~ao produzindo.
O sinal detectado por esses sensores pode ser resultado de uma resposta evocada (estimulac~ao visual
por exemplo), de atividade espont^anea (oscilac~oes Alfa,
Teta, Delta, etc), ou de atividade epileptica. A localizac~ao precisa dessas fontes, bem como a estimativa de
seus padr~oes, e de muita utilidade na aplicac~ao clnica
(mapeamento pre-cirurgico) e em pesquisas basicas em
neuroci^encia.

Figura 10. Sinal detectado na componente vertical (Z) do
campo magnetico, indicado pelas setas verticais, de acordo
com a regra da m~ao direita, por um sensor localizado exatamente acima da fonte de corrente (linha espessa). Note
que essa componente e nula quando o sensor e posicionado
exatamente sobre a fonte.

Detectar o sinal magnetico e apenas parte do problema de localizar as suas fontes. A Fig. 10 mostra
a intensidade do sinal detectado por um sensor localizado exatamente acima da fonte de corrente, a qual
esta entrando perpendicularmente ao plano da pagina.
A partir dos padr~oes caractersticos observados nos si-

nais magneticos detectados simultaneamente e em diferentes regi~oes, podemos localizar com boa precis~ao e
com erro da ordem de milmetros, as regi~oes cerebrais
envolvidas.
A determinac~ao das caractersticas das fontes de
correntes a partir da obtenc~ao dos sinais magneticos
e conhecida por \problema inverso" e a sua soluc~ao
depende, fundamentalmente, de como um campo
magnetico e gerado a partir de uma fonte conhecida
[11]. A atividade neuronal eletrica e modelada por um
\dipolo de corrente", de nido como um vetor expresso
pela relaca~o [12]:
;!
Q = i:d;!
s
(2)
onde i e a corrente que atravessa o neur^onio e jdsj o seu
comprimento.
De acordo com a lei de Biot-Savart, o campo
magnetico gerado em um ponto p por um elemento de
corrente ds e:
o :i d;!
;!
d;!
B = 4r
(3)
3 s  r
aqui ;!
r e o vetor que vai do elemento de corrente ao
ponto onde o campo e calculado.
Assim, baseado na equac~ao acima, o campo
magnetico gerado por um neur^onio em um ponto p do
espaco e:
o ;!
;!
(4)
d;!
B = 4r
3Q r
Como podemos observar pela equac~ao acima, varias
s~ao as con gurac~oes de corrente que podem gerar um
mesmo padr~ao de campo magnetico. Assim, pois, dada
uma con gurac~ao generica, o \problema inverso" n~ao
tem soluc~ao unica. A primeira aproximaca~o que fazemos e a de que o cerebro consiste de um volume condutor esfericamente simetrico, em cujo interior ha uma
fonte de corrente. A segunda aproximac~ao e a de que a
atividade eletrica e gerada por uma unica fonte de corrente, espacialmente delimitada atraves de informac~oes
adicionais.
A resoluc~ao do problema inverso consiste em estimar a localizac~ao e intensidade do dipolo de corrente,
no interior de uma esfera, a partir dos valores dos campos magneticos medidos. A maneira mais simples de
se resolver esse problema seria atraves de tentativa e
erro. Ent~ao, dado um valor de dipolo e sua orientaca~o,
calcularamos o campo magnetico produzido. Essa tarefa, apesar de funcionar, exige um tempo computacional muito grande. A alternativa e a utilizac~ao do
metodo de \mnimos quadrados" e outros metodos similares de analise numerica.
Apesar da sua simplicidade e do fato de termos que
assumir uma serie de hipoteses irreais, como forcar uma
simetria esferica para o cerebro, a estimativa desses dipolos e bastante precisa em varios casos.
A seguir, vemos um exemplo do mapeamento do
cortex somatossensorial. A Fig. 11(a) corresponde ao
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padr~ao de sinal magnetico medido com um sistema multicanal (Magnes II da empresa Biomagnetic Technologices Inc San Diego, USA). Uma maneira alternativa
de observarmos esses padr~oes e atraves de um mapa
de contorno dos campos magneticos (Fig. 11(b)). As
regi~oes mais escuras representam regi~oes de campos positivos e as mais claras s~ao as regi~oes onde o campo
magnetico tem valores negativos. Finalmente, atraves
da resoluc~ao do problema inverso, descrito acima, obtemos as regi~oes do cortex que s~ao ativadas quando o
voluntario recebe um estmulo sensitivo - neste caso,
uma leve press~ao no dedo indicador da m~ao direita. A
Fig. 12 representa tr^es planos anat^omicos (Axial, Coronal e Sagital) da localizac~ao da atividade cortical feita
a partir de um exame de MEG, onde podemos observar a posic~ao das regi~oes ativadas pelas aglomerac~oes
de dipolos, representadas pelo smbolo  superposto a
imagem de resson^ancia magnetica, representando um
aglomerado de dipolos em uma mesma regi~ao. Entretanto, aparecem duas regi~oes, a mais escura representa
a maior concentrac~ao de dipolos e portanto a regi~ao
mais provavel de sua localizac~ao. O smbolo mais claro
esta relacionado a outra regi~ao de menor probabilidade,
n~ao correlacionada com o estmulo aplicado.

Figura 11. (a) Padr~ao de sinal magnetico e (b) mapa de
contorno dos campos magneticos medidos com um sistema
de varios sensores, multicanal, Magnes II da empresa BTi.
Notar a invers~ao de polaridade do sinal para o sensor localizado em diferentes lados da fonte e pontos onde o sinal e
praticamente nulo. Essas informac~oes permitem localizar o
dipolo de corrente.

Figura 12. Planos anat^omicos da localizaca~o da atividade
cortical produzida atraves de um estmulo gerado por uma
leve press~ao no dedo indicador da m~ao direita de um voluntario.

O analogo eletrico da MEG e o conhecido Eletroencefalograma (EEG). Os dois s~ao as unicas tecnicas capazes de medir a atividade eletrica cerebral utilizando
meios diretos. As outras tecnicas citadas anteriormente
fazem uso de meios indiretos, como a medida de uxo
sanguneo. A maior vantagem da MEG refere-se ao seu
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poder de localizac~ao das fontes, bastante restrito no
caso do EEG, bem como a sua capacidade de detectar
sinais cerebrais que durem menos que 0,1s.
Atualmente, a MEG e utilizada rotineiramente em
algumas instituic~oes como uma ferramenta clnica, em
especial no mapeamento pre-cirurgico e na detecc~ao de
focos epilepticos. Alem disso, utilizando-se da altssima
resoluc~ao temporal dessa tecnica e da sua total n~aoinvasividade, varios grupos de pesquisa t^em estudado
inumeros processos cognitivos, bem como a caracterizac~ao de anormalidades dos sinais magneticos cerebrais envolvidos em uma serie de patologias.
As informac~oes ate agora obtidas pelos metodos
presentes permitem descortinar imensos campos de
aplicac~ao para a pesquisa interdisciplinar no entendimento do funcionamento do cerebro.

IV Cardiomagnetismo
Dentro das aplicac~oes do biomagnetismo, o coraca~o tem
sido o segundo org~ao mais importante, em virtude da
grande incid^encia de doencas cardacas e das possibilidades de intervenc~ao. Por esse motivo, um metodo
simples, rapido e n~ao-invasivo e necessario para investigac~ao das patologias em seus estagios iniciais de desenvolvimento [13]. Com o uso de sensores magneticos
sensveis como o SQUID, e possvel registrar o campo
magnetico gerado pela atividade eletrica do corac~ao humano. Essa tecnica e denominada de magnetocardiogra a (MCG) e apresenta o mesmo potencial de diagnostico da eletrocardiogra a (ECG). Acredita-se que,
com essa nova tecnica magnetica, sera possvel localizar
fontes de atividade eletrica anormal no corac~ao sem a
xac~ao de dispositivos na pele do paciente ou mesmo
no org~ao. Conforme foi discutido anteriormente, a localizac~ao dessas fontes de atividade depende da soluca~o
do chamado \problema inverso", ou seja, encontrar as
fontes de campos magneticos a partir da medica~o dos
mesmos. O avanco das pesquisas nesse sentido capacitara a MCG a de nir areas dani cadas com grande
precis~ao, orientando a cirurgia de forma n~ao-invasiva.
Uma importante aplicac~ao dessa tecnica biomagneticae
o estudo do batimento cardaco de fetos, denominado de
Magnetocardiograma fetal (MCGf). Esta tecnica apresenta grandes vantagens comparadas ao eletrocardiograma fetal devido ao fato de os sinais obtidos por eletrodos sofrerem muita interfer^encia do corac~ao da m~ae,
o sinal eletrico ter uma baixa relac~ao sinal/rudo e no
m da gestac~ao a pele do feto e envolvida pelo vernix caseoso, uma subst^ancia que atua como isolante eletrico.
A MCGf apresenta uma boa relac~ao sinal/rudo durante
toda a gestac~ao e otima de nic~ao da forma de onda,
o que a torna excelente para acompanhar a atividade
cardaca de fetos [14].
Para melhor entendermos o comportamento do
campo magnetico gerado no corac~ao, veremos a seguir
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uma breve descric~ao do modelo eletrico usado. Nas medidas eletrocardiogra cas, despreza-se a condutividade
do torso e considera-se que as celulas do miocardio est~ao
equidistantes dos eletrodos usados. Para um unica
celula com origem num meio de conduc~ao homog^eneo,
o potencial num ponto exterior e de nido como sendo
igual a
;!
p :;!
r
(5)
v = 4
o r3
onde p e denominado vetor atividade eletrica ou vetor
forca eletrica, como muitos siologistas o denominam,
e aponta na direc~ao de propagac~ao da onda de despolarizac~ao de um ponto x1 a um ponto x2 (Fig. 13). O
vetor r e o vetor que liga a celula ate o ponto de observaca~o e e diferente para cada celula. A magnitude
desse vetor p e:
p = a2  [v (x1 ) ; v (x2 )]
(6)
Para compreendermos melhor o signi cado fsico do
vetor p, recordemos que um dipolo de corrente pode
ser descrito usando-se a lei de Biot-Savart (equac~ao 3).
Considerando que o interior da celula obedece a lei de
Ohm e tem uma condutividade , a corrente sobre a
mesma e proporcional ao gradiente de potencial [16], ou
seja,

i = a2  @v
(7)
@x
se integramos esta equac~ao em x, obtemos imediatamente a express~ao 6 que, por ter dimens~oes de corrente
multiplicada por dist^ancia e ser semelhante a de um dipolo eletrico, poderamos chamar o vetor p de momento
de dipolo de corrente.

dipolo resultante. As celulas comecam a se despolarizar atraves de um estmulo eletrico no nodulo sinoatrial (nodulo SA), que ca localizado no atrio direito, e
a onda de despolarizac~ao se propaga concentricamente
por todo o atrio (Fig. 13) [15], [16]. Os vetores das
celulas que est~ao se despolarizando constituem uma
onda progressiva que se move atraves do coraca~o, podendo ser captada por eletrodos cut^aneos dando origem a um tracado com tens~oes e campos magneticos
variaveis.
No ponto de observac~ao, o potencial pode ser calculado usando-se a equac~ao 5 para cada celula. A
onda de despolarizac~ao viaja primeiro sobre o atrio
dando origem a onda P e, quando este esta completamente despolarizado, n~ao existe nenhum vetor atividade eletrica devido a uma pausa necessaria para a
passagem de sangue atraves das valvulas atrioventriculares (AV). Depois que o sinal atinge o nodulo AV,
a despolarizaca~o dispersa-se rapidamente sobre o sistema de conduc~ao nas paredes internas dos ventrculos
e atravessa o miocardio de cada ventrculo ate a parede
externa, dando origem a uma onda de despolarizac~ao
dos ventrculos que e conhecida como complexo QRS.
A repolarizac~ao ventricular da surgimento a onda T. A
trajetoria da ponta do vetor atividade eletrica total durante o ciclo cardaco normal e mostrada na Fig. 14(a).
O eixo-x aponta para a esquerda do paciente, o eixo-y
na direc~ao dos pes e o eixo-z das costas para a frente.

Figura 14. (a) Trajetorias do vetor atividade eletrica total
durante o ciclo cardaco e (b) ondas P, QRS e T representando dois ciclos do corac~ao. Essas ondas, devido a despolarizac~ao e repolarizac~ao dos atrios e ventrculos, est~ao
relacionadas a orientac~ao do vetor atividade eletrica total.
A forma do sinal e a mesma no ECG (V em mv) e no MCG
(B em pT).

Figura 13. Diagrama simpli cado do corac~ao com as principais caractersticas anat^omicas. Despolarizac~ao do atrio a
partir do nodulo sino-atrial. As setas indicam os vetores de
despolarizac~ao propagando-se nas diversas direc~oes.

No miocardio, cada celula se polariza e despolariza
durante o ciclo cardaco e o vetor atividade eletrica total, em qualquer instante, e a soma dos vetores para todas as celulas no corac~ao, quando estas est~ao sendo despolarizadas. Inicialmente, todas as celulas est~ao completamente polarizadas e n~ao existe um momento de

A Fig. 14(b) mostra um ciclo das ondas P, QRS e
T, como e visto num ECG.
No MCG medimos o campo magnetico gerado por
estas ondas de despolarizac~ao e repolarizac~ao. Podemos
obter matematicamente este campo magnetico substituindo a equac~ao 11 na equac~ao 3 e considerando que o
seguimento ds esta na direc~ao dx, o campo magnetico
num plano xy aponta na direc~ao z e tem magnitude
igual a
Z
2
Bz = ; o a 4 yo

[@v =@x] dx

(x0 ; x)2 + y02 3=2



(8)
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sendo r = f(x0 ; x)2 + y02 g1=2.
A despolarizac~ao ocupa uma regi~ao pequena, da ordem de um milmetro, ao longo da celula. Portanto,
como as medidas s~ao feitas externamente ao torso, ou
seja, numa dist^ancia muito maior do que a regi~ao de
despolarizac~ao, o denominador no integrando da ultima
express~ao pode, no entanto, ser retirado com boa aproximaca~o. Se a despolarizac~ao se da na origem, ent~ao a
express~ao para Bz ca igual a
2
Bz = ; o a  yo [v2 (x22)3;=2v (x1)]
4 [xo + yo ]
substituindo a equac~ao 6 na equac~ao 9, temos
o pyo
Bz = 4
[x2o + yo2 ]3=2

(9)

(10)

Como o valor de B nas express~oes acima esta sendo
representado no plano xy, ent~ao tem-se que p:yo =
p:r:sen() = jp  rj, ou seja, a direc~ao de B e consistente com o produto vetorial. Portanto, para uma
unica celula, o campo magnetico pode ser representado
por
;!
o ;!
p  ;!
r
B = 4
(11)
r3

Os sinais do corac~ao adulto (da ordem de picotesla) s~ao relativamente intensos comparados a sensibilidade dos sensores SQUIDs e faceis de se medirem [17].
Campos magneticos do corac~ao de fetos s~ao mais fracos
e, sobretudo devido ao seu pequeno volume e distanciamento dos sensores, sua medida exige sistemas de
otima relac~ao sinal/ruido. Essas medidas tambem sofrem interfer^encia em virtude dos movimentos da m~ae
(principalmente da respirac~ao), do feto e do proprio sinal cardaco da m~ae.
O uso da MCGf para a detecc~ao de anomalias
cong^enitas apresenta-se como uma tecnica e caz pois,
com o avanco dos procedimentos cirurgicos, existe a
possibilidade na intervenc~ao da doenca ate mesmo antes do nascimento do feto.
Mesmo com todo esse potencial e os varios avancos
obtidos por diversos grupos que t^em pesquisado sinais
magneticos e suas relac~oes com as arritmias cardacas,
tais tecnicas de MCG e MCGf ainda n~ao s~ao empregadas devido a quest~oes sociais e econ^omicas. Para a
Medicina, no entanto, a import^ancia e vantagens da
medida do sinal magnetico produzido pela atividade
eletrica do corac~ao est~ao comprovadas.

V Biossuscetibilidade do Fgado
Os tecidos biologicos, em sua maioria, t^em uma suscetibilidade magnetica muito proxima a da agua, ou seja,
s~ao compostos por moleculas diamagneticas. So alguns

poucos org~aos como o fgado, o baco e o coraca~o apresentam propriedades paramagneticas por causa da presenca de compostos de ferritina em seus tecidos. Existem, no entanto, situac~oes de anomalias clnicas, como
a hemocromatose e as anemias hemolticas, em que a
quantidade de atomos de ferro presentes nesses tecidos
e alterada.
Dentre esses org~aos, o fgado tem sido o mais estudado em virtude de seu volume e quantidade total de
Fe3+ serem expressivos. Quando em seu estado normal, o fgado possui concentrac~oes de Fe3+ que variam
entre 0,1 - 0,5 mg/g de tecido. Quando com sobrecarga, essa concentrac~ao de Fe3+ pode alcancar ate 50
mg/g de tecido. A suscetibilidade magnetica do volume hepatico (f {g ) e linearmente proporcional a concentrac~ao de atomos de Fe3+ presentes [18]. Portanto,
uma medida n~ao-invasiva da suscetibilidade magnetica
na regi~ao do fgado pode ser utilizada para quanti car a concentrac~ao de Fe3+ nele presente, [19], [20],
[21]. Esse metodo susceptometrico consiste na medida da magnetizac~ao gerada por uma amostra que esta
sendo magnetizada por um campo externo. No caso de
amostras biologicas, esta magnetizaca~o e da ordem de 1
milh~ao de vezes menor que o campo aplicado. Portanto,
essa medida tem sido feita usando-se biogradi^ometros
DC ou AC, arranjados de modo que o campo aplicado
seja parcialmente cancelado pelo gradi^ometro. Outra
tecnica biomagnetica, tambem ja proposta, para quanti car ferro no fgado humano com concentraco~es inferiores a 5 mg Fe3+ =gtecido, consiste no uso de medidas
dos tempos de relaxac~ao de protons (T1 e T2), atraves
de Imagens por Resson^ancia Magnetica Nuclear [22],
[23].
Numa escala at^omica, podemos observar que o
carater magnetico dos materiais esta relacionado com
o movimento dos eletrons em torno do nucleo e do seu
proprio eixo. Esses aneis de correntes s~ao t~ao pequenos
que podem ser considerados como dipolos magneticos.
Devido a orientaca~o aleatoria dos atomos, o campo resultante desses dipolos e nulo. No entanto, quando um
campo magnetico externo e aplicado sobre o material,
ocorre um alinhamento desses dipolos magneticos e ele
torna-se magneticamente polarizado ou magnetizado.
Diferente da polarizaca~o eletrica, que esta sempre na
mesma direc~ao do campo, materiais biologicos adquirem uma magnetizac~ao paralela (paramagneticos) ou
antiparalela (diamagneticos) ao campo aplicado.
A polarizac~ao magnetica de um material e repre!, de nido como
sentada por um vetor magnetizac~ao ;
M
momento de dipolo magnetico por unidade de volume,
ou seja,
 
;M
! = lim 1 X ;!
;
m
r!
(12)
v!0 v 




em que ;!
m ;
r! e o momento de dipolo magnetico da
molecula na posic~ao r no elemento de volume v. Em
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materiais diamagneticos e paramagneticos, a magnetizac~ao e mantida pelo campo aplicado mas, quando
este e removido, a magnetizac~ao tambem desaparece.
Para materiais denominados isotropicos, a sua magnetizac~ao e proporcional ao campo magnetico aplicado ,

;
! =  ;!
M
H

(13)
sendo m a suscetibilidade magnetica volumetrica do
material e tem um valor muito pequeno (jm j << 1).
Essa e uma grandeza adimensional, sendo positiva para
os materiais paramagneticos e negativa para os diamagneticos. E comum encontrarmos, tambem listadas
em tabelas, a suscetibilidade massica e a suscetibilidade
molar, as quais s~ao de nidas por
m

;



atomos de ferro III Fe3+ e apresentada na Fig. 15.
A partir de um certo valor dessa concentrac~ao, o sinal
passa a ter um comportamento paramagnetico.
A massa total do tecido hepatico e muito maior que
a massa de ferro presente em todo o volume hepatico
e sua concentrac~ao pode ser aproximada pela unidade.
Considerando-se tambem que a maioria dos tecidos humanos (inclusive o tecido hepatico) tem uma suscetibilidade magnetica muito proxima a da agua (H2 O = 9:10;6 SI), podemos, ent~ao, reescrever a equac~ao acima
como sendo igual a:



m;massa = dm
(14)
m;molar = md:A
onde d e a densidade do material e A e o peso molecular.

fig = H2 O + cfe fe

(16)

Para reduzir as interfer^encias dos materiais vizinhos
ao fgado (ar, tecidos, gorduras, etc) nas medidas susceptometricas, uma bolsa com agua e acoplada entre o
sensor e o voluntario. O sensor ca totalmente envolvido pela agua e tecidos, de forma que somente a ferritina diferencia-se de sua vizinhanca. Com esse metodo,
alem de remover o volume de ar proximo do sensor, a
contribuic~ao dos tecidos pode ser desprezvel visto que
sua suscetibilidade e proxima a da agua. Sendo assim,
apenas a ferritina presente no fgado ira contribuir na
medida.

Figura 15. Suscetibilidade magnetica do f;gado em
ao
 func~
da concentrac~ao de atomos de ferro III F e3+ : Com o
aumento da concentraca~o de ferro o tecido passa de diamagnetico a paramagnetico.

Uma boa aproximac~ao para se determinar a suscetibilidade magnetica do fgado e supor que esse org~ao
e composto de apenas duas subst^ancias (tecido e ferritina) e que as moleculas de ferritina est~ao distribudas
homogeneamente sobre todo o seu volume. Dessa
forma, a suscetibilidade total do fgado pode ser descrita como sendo a soma das suscetibilidades multiplicadas pelas respectivas concentrac~oes de cada material,
ou seja,
fig = ctectec + cfe fe
(15)
aqui ctec e tec s~ao, respectivamente, a concentrac~ao
e a susceptibildade do tecido hepatico, cfe e fe s~ao
a concentrac~ao e a suscetibilidade da ferritina. Uma
ilustrac~ao gra ca do comportamento da suscetibilidade
magnetica do fgado em func~ao da concentrac~ao de

O valor da suscetibilidade magnetica do volume
hepatico e obtido indiretamente, relacionando-se o sinal
medido (V ) com o uxo magnetico que o material em
estudo produz sobre as bobinas do sensor, ou seja,

fe
V = C 

o

Z

V ol:fig

;!
B

ap





;!
r :

 
;!
B r ;!
r

Ir

dr3 (17)

onde fe e a suscetibilidade volumetrica da ferritina
presente no fgado, ;!
B ap e o campo magnetico aplicado,
;!
B r e Ir s~ao o campo magnetico e a corrente recprocos
no gradi^ometro e C representa o fator de calibraca~o
(=V ) do SQUID. A integral e feita sobre todo o
volume estimado para o fgado.
A Fig. 16 apresenta um aparato simpli cado de
um sistema susceptometrico desenvolvido para avaliar
ferro no fgado humano.
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elas gerado.
O campo magnetico gerado pela atividade eletrica
do est^omago pode ser modelado representando-se a propagac~ao do potencial de ac~ao atraves de um anel de
despolarizac~ao, de espessura , percorrendo as paredes
do est^omago. Nesse anel ha uma densidade super cial
de corrente Js, gerando uma corrente I = 2aJs, em
que a e o raio do anel de despolarizac~ao, ou seja, o raio
do est^omago na regi~ao despolarizada. O est^omago e representado como um cone curvo [25], conforme mostra
a Fig. 17.

Figura 16. Esquema simpli cado do sistema susceptometrico para quanti car ferro no fgado humano.

VI Gastroenterologia
O est^omago desempenha um importante papel no sistema digestivo. A sua func~ao e basicamente de armazenamento, mistura e triturac~ao do alimento. A
triturac~ao alimentar no est^omago e feita atraves da
contrac~ao dos musculos da parede estomacal. A contrac~ao muscular esta associada com a troca de ons
entre os meios intra e extracelulares. Havendo troca
de ons, ha movimento de cargas e por sua vez corrente eletrica. Em geral, as celulas musculares apresentam uma diferenca de potencial de repouso entre os
meios intra e extracelulares. O uxo de ons ira alterar (despolarizar) o potencial de repouso e podera
produzir contrac~oes. Existe no est^omago uma despolarizaca~o a cada 20 segundos, aproximadamente, associada ou n~ao a contrac~ao muscular. Porem, quando ha
contraca~o, a regi~ao contrada do musculo se propaga
pelo est^omago junto com o potencial de ac~ao, ou seja,
em fase. Existe um interesse atual de medicos, fsicos
e engenheiros na analise dos potenciais eletricos gerados pelo est^omago e encontrados na parede abdominal, tecnica conhecida como Eletrogastrogra a-EGG.
O objetivo dessas pesquisas e tornar a EGG t~ao util
a diagnosticos quanto a Eletrocardiogra a-ECG. Como
esses potenciais de ac~ao geram campos magneticos, e
possvel tambem detecta-los. Portanto, tem-se tambem
estudado a Magnetogastrogra a-MGG utilizando-se detectores SQUIDs [24]. O uso da MGG, devido as suas
caractersticas, pode vir a oferecer mais informac~oes sobre a atividade do est^omago do que a EGG. Isso pelo
fato de que a EGG fornece informac~ao da atividade
eletrica gastrica como um todo e com a MGG pode-se
detectar o campo magnetico de uma dada regi~ao. O
avanco das pesquisas na area de biomagnetismo pode
ainda tornar possvel localizar no espaco as fontes de
corrente atraves da detecc~ao do campo magnetico por

Figura 17. (a) Desenho de um est^omago com a parte eletricamente ativa sendo representada por um cone curvo, e (b)
Cone representando a parte ativa do est^omago, mostrando
um anel de despolarizac~ao se movendo em direc~ao ao piloro.

Utilizando a lei Bio-Savart, chegamos a seguinte express~ao para o campo magnetico em um ponto P a uma
dist^ancia R do centro do anel de despolarizaca~o.
o I h 1 i
B = 4R
(18)
2 1 ; ; a 2
R
Utilizando o conceito de dipolo de corrente, de nido como sendo o produto da corrente pelo seu comprimento, ou seja Q = I [26], a equac~ao 18 pode ser
assim reescrita:
o h Q i
B = 4R
(19)
2 1 ; ; a 2
R
Como o campo de um dipolo de corrente e dado por
[27].
Qo
(20)
B = 4R
2
comparando a equac~ao 19 com a 20, observamos que
elas s~ao id^enticas, exceto pelo termo
1 i
h
(21)
; 
1 ; Ra 2
Podemos, ent~ao, de nir aqui um dipolo de corrente
equivalente para o anel de despolarizac~ao como sendo:
Q = h Q; a 2 i
(22)
1; R

336

Revista Brasileira de Ensino de Fsica, vol. 22, no. 3, Setembro, 2000

logo, a equac~ao 19 torna-se

Q o
B = 4R
(23)
2
O campo magnetico de um dipolo de corrente num
plano no eixo z a uma dist^ancia d do dipolo pode ser
facilmente calculado atraves da express~ao:
xd
Qo
Bz = 4d
(24)
2 (1 + x2 + y2 )3=2
d d
onde xd e yd s~ao normalizados; por d. Substituindo

agora Q por Q e R2 por d2 1 + x2d + yd2 , obtemos
a seguinte express~ao para Bz
2

3


1
xd
5
Bz = Q4d2o 4
(25)
2
a
2
1 ; d2 (1+x2 +y2 ) (1 + xd + yd2 )3=2
d

d

Utilizando-se dados anat^omicos e medidadas independentes, obtem-se o campo magnetico na direc~ao vertical (Bz ), mostrado na Fig. 18, para um sistema de
SQUIDs de sete canais. Esse resultado tem boa correspond^encia com os sinais experimentais adquiridos.

Figura 18. Resultado da simulac~ao da detecc~ao do MGG
por um sistema de SQUIDs composto de sete gradi^ometros
de segunda ordem.

Outras aplicac~oes do biomagnetismo para o estudo
do sistema gastrintestinal s~ao:
(a) tempo de tr^ansito faringiano [28], tempo de
tr^ansito esofagiano [29] e tempo de tr^ansito orocecal
[30]. Esses estudos s~ao realizados por um biossuscept^ometro. A tecnica de medida dos diversos tempos
de tr^ansito consiste em localizar pontos anat^omicos, espec cos para cada caso, para o posicionamento dos sensores, em geral dois; e solicitado ao voluntario/paciente
que ingira uma refeic~ao de prova contendo material com
alta suscetibilidade magnetica, em pequenas quantidades, determinando o tempo de passagem entre os sensores.
(b) contratibilidade estomacal [31], [32]. Essa
tecnica consiste na ingest~ao de um alimento-teste com

pequena quantidade de material de magnetizac~ao remanente intensa, magnetizac~ao do material no est^omago
e leitura desta magnetizac~ao em func~ao do tempo com
um sensor de campo magnetico, no caso um uxgate ou
um biosuscept^ometro.

VII Perspectivas Futuras
Conforme foi apresentado nas seco~es anteriores, as pesquisas na area biomagnetica t^em explorado diversos estudos de campo magnetico gerado no proprio corpo ou
por marcadores (ou tracadores) presentes no mesmo de
forma n~ao-invasiva. Acreditamos que no futuro essas
medidas biomagneticas possam vir a ser usadas para
diagnosticos mais precisos, facilitando o auxlio a tratamentos e identi cac~oes (pre-cirurgicas) de areas afetadas em diferentes org~aos do corpo. Estudos dessa
natureza ja est~ao sendo feitos em grandes centros de
pesquisas distribudos em varias partes do mundo e os
estudos ja realizados em neuromagnetismo, por exemplo, ja t^em colaborado imensamente na descrica~o siologica do cerebro, ajudando na compreens~ao de seu
funcionamento. O mapeamento do campo magnetico,
gerado pelos impulsos eletricos nos neur^onios, podera
ajudar a descrever onde e quando certas informac~oes
est~ao sendo processadas no interior do cerebro. Essas
informaco~es s~ao de extrema import^ancia para a neuroci^encia, pois ajudara a entender certas patologias e a
formular novas terapias.
Tanto em cardiomagnetismo quanto em neuromagnetismo, o uso de sensores so sticados bem como de
modelos computacionais avancados para resoluc~ao do
chamado \problema inverso" e par^ametro crucial para
o aperfeicoamento dessa tecnologia. Com o avanco nas
descobertas de tecnicas que permitem medir campos
magneticos cada vez mais intensos e com a elaborac~ao
de modelos computacionais cada vez mais precisos, as
aplicac~oes biomagneticas est~ao se tornando mais realistas. Na area de gastroenterologia, os estudos de motilidade gastrintestinal t^em se mostrado de grande valia e uma alternativa atraente quando comparados com
os metodos atuais que s~ao invasivos e desconfortaveis.
Medidas da susceptometria magnetica em org~aos como
o fgado permitir~ao uma \biopsia magnetica" sem os
riscos atualmente existentes para a determinac~ao da
concentrac~ao de ferro. Cremos, tambem, que os marcadores magneticos que hoje s~ao utilizados de forma
bastante rudimentar poder~ao ser aperfeicoados e serem
t~ao uteis quanto os marcadores radioativos, porem sem
as implicac~oes associadas a radiac~ao ionizante. Finalizando, e comum vermos em lmes de cca~o um medico
que se aproxima de um leito, toca o paciente com um
aparelho semelhante a uma calculadora de bolso e fornece, imediatamente, o diagnostico. Obviamente esse
aparelho ainda n~ao existe, mas, se um dia chegar a
existir, certamente sera baseado em alguma medida

A. A. O. Carneiro et al.
magnetica, pois que outro campo conhecido atravessa
o corpo humano sem ser alterado?
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