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Você conhece o celeiro do outro lado da campina?  
É onde Lottie mora com sua família. 

Lottie está entediada. Ninguém tem tempo para brincar 
com ela. Você às vezes fica entediado também? 

Talvez um pouco de exploração no celeiro anime as coisas 
por aqui. Está cheio de coisas interessantes, então Lottie 
definitivamente não está mais entediada. Quando ela 
encontra o velho skate de seu irmão mais velho, nem pensa 
duas vezes para experimentá-lo!
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Lottie sai correndo pela rua. Mas - oh não! 
O que é isso? Um caminhão está vindo em sua direção e 
Lottie não tem ideia de como frear!

Está ficando cada vez mais perto!

No último segundo, Lottie desvia para a vala ao lado da 
estrada e cai do skate. Tudo o que ela pode ver são nuvens 
brancas fofas flutuando no alto. Então ela vê o rosto 
preocupado do motorista do caminhão olhando para ela:

“Você está bem, cordeirinha? Você pode me ouvir?”

Ele pega seu celular e chama uma ambulância.
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Wee-woo!  
A ambulância chega com sua sirene tocando e luzes piscando.

O paramédico examina cuidadosamente Lottie e a coloca em uma 
maca na parte traseira da ambulância.

Logo, eles chegam ao Hospital Woodland, e Lottie é levada para a sala 
de emergência.
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Surpreendentemente, sua mãe já está lá. Lottie está tão feliz em vê-la!

Mas - ai!! - seu tornozelo dói muito.

O médico não tem certeza se o tornozelo dela está quebrado ou 
apenas torcido. Os médicos tratam um tornozelo torcido de maneira 
diferente do que um tornozelo quebrado. Para ver o que há de errado 
com Lottie, o médico pede uma imagem por IRM.

Em humanos, 
se parece com isso

Tornozelo torcido Tornozelo quebrado 
em uma tala



10

“O que é imagem por IRM?” 
pergunta Lottie.

O médico gentilmente explica: 
I-R-M representam três palavras diferentes: 

Imagem por Ressonância Magnética.
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Dentro da nossa caverna mágica está um gigante magneto 
(de onde a segunda palavra vem). Ele é protegido por uma 
camada externa.

O magneto é um ímã muito 
forte e atrai qualquer material feito de metal.

Você se deita em uma mesa especial que desliza suavemente 
para dentro da caverna mágica como um trem entrando em 
um túnel. E então nossos anões da caverna mágica de 
imagens começam a trabalhar..
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N e S são os dois polos 

opostos de um ímã
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Nossos elfos mágicos têm seus próprios pequenos ímãs. 
Eles os usam para definir o ritmo e o volume da 
varredura. Eles podem ligá-los e desligá-los ou movê-los 
em velocidades diferentes. 

O barulho que eles fazem soa como serrar, bater 
ou uma bateria. Esses pequenos ímãs despertam as 
células em seu corpo.

Quando as células querem ficar em paz, elas enviam 
sinais. Isso é conhecido como eco  
ou ressonância (a segunda palavra). 

O processo se repete várias vezes. Algumas 
 varreduras demoram mais do que outras. 
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Esta é a aparência de um tornozelo
humano de frente e de lado
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Quando os médicos procuram algo no corpo humano, 
eles têm que pensar sobre onde pode estar e como podem encontrá-lo. 

Imagine se uma pequena pérola fosse cozida em um bolo.

Você não saberia onde a pérola está - então, para encontrá-la, você 
cortaria o bolo.

Os anões de imagens mágicas e seus pequenos ímãs ajudam os 
médicos. Os ímãs podem despertar diferentes partes do corpo ou 
mesmo células individuais. 

Isso cria imagens que mostram o corpo como uma série de camadas.

Elas são como as fatias do bolo.

Quando o corpo envia seus sinais, os receptores os captam. 

Os receptores em um scanner de ressonância magnética são chamados 
de bobinas. 

Algumas bobinas são posicionadas sob seu corpo, outras são colocadas em 
cima. Alguns são como uma meia ou um sapato  
em que você enfia o pé. 

As bobinas podem ser feitas de peças  
conectadas e móveis ou podem ser colocadas  
juntas como um conjunto.

Para ter certeza de que nada te belisque ou  
aperte, almofadas macias ficam entre você e a bobina.

Bobinas para tornozelo e pé
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Uma vez que os receptores captaram os sinais de seu 
corpo, os computadores rápidos os organizam e 
colocam as camadas de imagens juntas.

Os resultados são imagens do interior do seu corpo. 

O médico mágico pode então ver as imagens em um 
computador para garantir que elas mostrem tudo o 
que deveriam. 

Então o médico pode ver se há algo de errado com você.
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Bobina para alternar campo magnético

Bobina para campo 
magnético de alta 
estática

Transmissor de rádio frequência
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Joelho de uma pessoa com contraste
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Para alguns exames, você também precisa de 

uma poção mágica chamada de “contraste”.

A poção viaja pelo seu corpo através dos vasos 
sanguíneos. Isso ajuda o médico a ver quais células 
estão saudáveis e quais podem estar doentes.

Como isso funciona?

Primeiro, o médico mágico amarra um elástico 
firmemente em torno de seu braço. Isso torna mais 
fácil ver os vasos sanguíneos sob a pele.

Em seguida, o médico desinfeta seu braço. Depois 
disso, você sentirá uma pequena picada. O médico 
agora pode injetar a poção mágica em sua veia. Você 
não sentirá nada. Quando toda a poção está dentro 
de você, o médico coloca curativo em seu braço.
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Antes de fazer o exame de ressonância magnética, você 
precisa ter certeza que não está vestindo ou carregando 
algo que tenha metal.

Algumas pessoas têm aparelhos nos dentes, grampos de 
cabelo, óculos, chaves, moedas, canivetes, relógios, 
telefones celulares, cartões com fitas magnéticas… 

Isso é muito, muito importante. Se você tiver algum  
item de metal no scanner, ele criará seu próprio campo 
magnético e atrapalhará o exame.

Os elfos do Hospital Woodland lembram Lottie  
de guardar os grampos de cabelo e as chaves  
antes de seu exame.

No início, Lottie está com medo do ambiente estranho com todos 
os cheiros e ruídos desconhecidos. Mas os elfos são amigáveis e 
cuidam muito bem da cordeirinha.

A mãe dela também está lá, então tudo vai ficar bem.
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Então, Lottie entra na misteriosa sala que contém o 
equipamento de Ressonância Magnética: 

A Caverna de Imagens Mágicas! 

Os amáveis elfos já estão lá. Lottie está curiosa em saber o 
que acontecerá a partir de agora. Os elfos entregam fones 
de ouvido para ela, mas poderiam ser apenas protetores 
para suas orelhinhas.

Isto é importante para manter o nível de ruído que os elfos 
vão fazer mais baixos. Os elfos também dão para Lottie 
uma bolinha de borracha para ela segurar. Explicam que se 
ela apertar a bolinha, imediatamente os elfos mágicos 
entram na sala e vão perguntar se está tudo bem. 

Mas é muito importante não apertar apenas para brincar! 

Isso pode assustar os anões e eles podem até fugir.  
Então os elfos teriam que começar a varredura novamente.
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Agora ouça, isso é importante! 
Você tem que ficar muito, muito parado durante a 
varredura.

Se Lottie não mover um músculo, os anões ficarão 
felizes e poderão ver imagens muito nítidas.

Mas se ela não fizer isso, a imagem mágica pode não 
funcionar corretamente. As imagens ficarão borradas e 
as fatias não se encaixarão corretamente.

Mesmo que o médico mágico seja muito inteligente, 
fotos borradas tornarão impossível dizer se Lottie está 
ferida ou não.
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O médico  

olha para as  

imagens na tela  

e vê que Lottie  

torceu seu tornozelo.

Ele vai colocar  

uma tala na perna  

dela para manter o  

tornozelo parado.
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Lottie não consegue imaginar como será - 
ela adora correr e pular pela campina.

Mas o médico diz que ela precisa 
descansar o tornozelo machucado por 
duas semanas.

Depois disso, ela está livre para pular, pular 
e pular!
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Espere aí, a campina atrás do celeiro parece totalmente 
diferente agora. O irmão mais velho de Lottie o 
transformou em uma pista de skate! Lottie pula de 
alegria 

Que surpresa maravilhosa! 

“É para que você não precise mais andar de skate na 
rua”, sussurra seu irmão em seu ouvido.

Lottie nunca mais ficará entediada. Logo ela estará 
zunindo para cima e para baixo nas rampas - e quando 
ela se cansar, mamãe estará pronta para fazer uma 
caneca de chocolate quente para ela.
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Naquela noite, Lottie sonha em voar para o Hospital 
Woodland em seu skate e acenar para o médico e os elfos 
da imagem mágica.  

“Estou tão feliz por estar melhor agora.”

ela murmura em seu sono. 
“Andar de skate é muito mais divertido do que mancar.”
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Lottie é uma cordeirinha aventureira. 
Ela adora andar de skate! 

Mas a pobre Lottie sofreu um acidente e pode ter 
quebrado o tornozelo. Agora, em vez de pular, ela só 
pode mancar. 
Lottie vai ao hospital para uma ressonância magnética.

Esta história envolvente explica às crianças como é fazer 
uma ressonância magnética de uma maneira que elas 
possam entender


