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Resumo 

  A nanotecnologia lança uma nova era para ciência repleta de novos 

materiais com características distintas as pertencentes à física clássica. O 

presente artigo tem por objetivo mostrar a relevância da nanotecnologia 

empregada nos métodos diagnósticos, com a aplicação de meios de contrastes 

utilizado na técnica de imagem por ressonância magnética (IRM).  

Introdução 

A nanotecnologia vem revolucionando o mundo da ciência, trazendo 

grandes expectativas para o desenvolvimento de países e indústrias. O 

primeiro a abordar o tema foi Richard Feynman numa palestra proferida em 

1959, mas a palavra Nanotecnologia foi empregada inicialmente por K. Eric 

Drexler em 1980.  

  Os avanços tecnológicos estão atrelados à descoberta e ao 

desenvolvimento de materiais com características inovadoras. 

  Os nanomateriais, nanopartículas e nanocompósitos (cujo tamanho é de 

alguns bilionésimos de metro) apresentam novas propriedades físicas e 

químicas, que combinam aquelas do mundo clássico com as do mundo 

quântico, e despontam de maneira surpreendente e inusitada na ciência e na 

vida cotidiana.  

  Os nanomateriais já têm aplicações variadas impulsionando a era da 

nanotecnologia. Em aplicações biomédicas as nanopartículas podem atuar em 

diagnóstico e terapia de maneira precisa e eficiente [1].  

Desenvolvimento 



RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

O fenômeno ressonância magnética ocorre quando partículas, com 

momento angular e momento magnético, apresentam um movimento de 

precessão quando sofrem ação de um campo magnético. A imagem por 

ressonância magnética (IRM) é o resultado da interação de um magneto 

potente que no aparelho produz um forte campo magnético e interage com os 

prótons de hidrogênio da região estudada do corpo humano, onde em 

condições favoráveis se envia um pulso de radiofrequência e depois através de 

uma bobina receptora capta-se a radiofrequência modificada. O sinal captado é 

processado e convertido em uma imagem ou informação [2]. Para obter uma 

melhoria no sinal da IRM são utilizados meios de contraste que são agentes 

considerados paramagnéticos. Os meios de contraste são opcionais e 

utilizados conforme os protocolos de exames indicados para estudo do sistema 

circulatório, inflamações e tumorações. 

NANOPARTÍCULAS FERROMAGNÉTICAS COMO CONTRASTE NA IRM  

As nanopartículas magnéticas magnetita (Fe3O4) e maguemita (Fe2O3) 

podem atravessar a barreira endotelial e se acumular especificamente nas 

células alvo, sem dano às células normais, e se alinhar simultaneamente com o 

campo magnético, formando um domínio magnético. Essa capacidade de 

magnetização das nanopartículas leva ao superparamagnetismo, e quando o 

campo é removido, o alinhamento é desfeito [3]. Dentre as grandes vantagens 

desses contrastes estão as modificações químicas que podem ser feitas para 

torná-los não tóxicos, injetáveis e compatíveis com o corpo. Além da natureza 

fortemente magnética dessas partículas, elas se concentram no tecido em 

estudo. Muitos tumores malignos como aqueles encontrados no fígado e baço, 

são desprovidos de células fagocitárias; assim, a ação dessas células implica 

na concentração do contraste nas partes sadias. Desse modo os tecidos 

cancerosos aparecerão mais intensos na imagem da ressonância, 

possibilitando a identificação de lesões muito pequenas, muito antes da 

metástase, aumentando as chances de cura. 

Conclusão 



As nanopartículas abrem possibilidades de associações com outras 

substâncias que auxiliam na detecção e terapêutica precoce. O uso de meios 

de contraste para a técnica de IRM trará uma revolução a médio e longo em 

diversas patologias, principalmente canceres. Porém, a prática clínica de 

nanocompostos é dependente de um maior investimento em pesquisas, 

fiscalização e legislação na área de nanotecnologia. 
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