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Objetivo: Aferir o desempenho da sequên-

cia de ressonância magnética (RM) com três

excitações (3 NEX), para a avaliação de volu-

mes e massas ventriculares, em indivíduo com

respiração livre, em comparação com uma se-

quência utilizando múltiplas apneias.

Métodos: Em 32 voluntários sadios, foram

comparados os volumes e massas do ventrí-

culo esquerdo (VE), obtidos por meio de duas

sequências de RM em modo cine. A primeira,

tradicionalmente utilizada e considerada pa-

drão, em apneia e com 1 NEX. A segunda, em
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respiração livre e com elevação do NEX para

3. Três leitores, com diferentes níveis de expe-

riência, testaram a reprodutibilidade e a con-

cordância inter- e intraobservador. Para a aná-

lise estatística foram utilizados o coeficiente de

correlação intraclasse, o teste t-pareado, os

gráficos de Bland-Altman e o teste do sinal.

Resultados: Observaram-se imagens de

qualidade inferior nas sequências com 3 NEX,

porém, para leitores experientes e adequada-

mente treinados, sem prejuízo para o cálculo

de volumes e massas ventriculares. Foram pos-

síveis ótimas correlação e concordância em re-

lação à sequência padrão (em apneia), com

coeficiente de correlação intraclasse superior

a 0,913, níveis descritivos do teste t-pareado

superiores a 0,05, gráficos de Bland-Altman

apresentando as diferenças distribuídas alea-

toriamente em torno do zero, e o teste do sinal

com nível descritivo superior a 0,05.

Conclusão: A sequência com 3 NEX apre-

sentou uma ótima reprodutibilidade e concor-

dância em relação à sequência padrão, em ap-

neia, tradicionalmente utilizada.


