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RESUMO 
 

UETA, L.Z. Estudo com ressonância magnética funcional de encéfalo em estado de 

repouso e tensor de difusão em pacientes portadores de esquizofrenia em uso de 

clozapina em comparação a pacientes portadores de esquizofrenia sem uso de 

clozapina e controles saudáveis. 98f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

Pacientes portadores de esquizofrenia resistente ao tratamento apresentam piores 

desfechos clínicos com redução da funcionalidade e qualidade de vida, apesar do uso da 

clozapina. A prescrição de clozapina, única medicação comprovadamente eficaz no 

tratamento da esquizofrenia resistente, baseia-se na falha de resposta após a 

administração de dois ou mais antipsicóticos em tempo e dose adequados, garantida a 

adesão medicamentosa. Portanto, a definição atual de resistência obedece a critérios 

clínicos. Definir biomarcadores para identificar precocemente esses pacientes tornou-se 

fundamental para promover melhores desfechos. A teoria da desconectividade baseia-se 

na ideia de que a doença surgiria da interação de diferentes regiões cerebrais e não de 

estruturas específicas. Com o desenvolvimento e aplicabilidade das técnicas de 

neuroimagem funcional e estrutural tornou-se possível testar essa hipótese. Achados de 

desconectividade funcional e estrutural têm sido descritos em pacientes portadores de 

esquizofrenia resistente. Entretanto, a quantidade limitada de estudos, amostras 

pequenas, diferentes metodologias de análise de neuroimagem, ausência da 

administração de clozapina e da aplicação simultânea de técnicas funcionais e 

estruturais apresentam-se como limitações aos resultados encontrados. Portanto, o 

presente estudo teve como objetivo descrever o padrão de conectividade funcional e 

estrutural e identificar regiões potencialmente específicas dos pacientes portadores de 

esquizofrenia em uso de clozapina.  A conectividade funcional foi avaliada através da 

obtenção e processamento de imagens de ressonância magnética funcional no estado de 

repouso utilizando a ferramenta CONN. A conectividade estrutural foi avaliada através 

da obtenção de imagens por tensor de difusão e tractografia utilizando a ferramenta 

TRACULA. Foram incluídos 35 pacientes portadores de esquizofrenia em uso de 

clozapina, 27 pacientes portadores de esquizofrenia sem uso de clozapina e 24 controles 

saudáveis. Os resultados mostraram um padrão de redução da conectividade funcional 

em regiões fronto-temporais e aumento da conectividade fronto-occipital em ambos os 

grupos de pacientes em comparação com controles saudáveis. Os pacientes em uso de 

clozapina apresentaram um padrão difuso de desconectividade funcional e estrutural. 

Evidenciou-se o aumento da conectividade funcional no grupo em uso de clozapina 

entre a rede sensório-motora e cerebelo em comparação com controles saudáveis. Nos 

achados estruturais observou-se predomínio do aumento das medidas de difusividade 

axial e média entre pacientes em uso de clozapina e controles saudáveis. Destacou-se a 

diferença entre pacientes com e sem uso de clozapina no trato corticoespinhal e 

fascículo longitudinal inferior. No nosso estudo, o trato cingulado infracalosal 

apresentou alterações da difusividade axial, radial, média e anisotrópica que podem 

estar associadas a administração de antipsicóticos. Os resultados encontrados 

contribuem para uma melhor compreensão sobre a fisiopatologia da esquizofrenia 

resistente, o impacto do uso da clozapina no tecido cerebral e auxiliam no 

direcionamento de estudos futuros.  

 

Palavras-chave: esquizofrenia resistente, clozapina, ressonância magnética funcional 

em estado de repouso, tensor de difusão. 



 

 

ABSTRACT 

 

UETA, L.Z. Resting-state functional resonance and diffusion tensor imaging study 

with schizophrenia patients taking clozapine compared with other antipsychotics. 

98f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2020. 

 

Treatment-resistant schizophrenia patients have the worst clinical outcome, poor quality 

of life and functionality, despite the administration of clozapine. Clozapine, the only 

antipsychotic with proven efficacy in treatment-resistant schizophrenia, is prescribed 

after administration of two or more antipsychotics for a period and dosage appropriated, 

and adherence guaranteed. Thus, nowadays the definition of resistance obeys clinical 

features. Defining biomarkers to early distingue this group of patients became 

fundamental to promoting better outcomes. The dysconnectivity theory postulate that 

pathology urges between interactions from distinct brain areas unless specific regions. 

Development and applicability of functional and structural neuroimage techniques 

turned possible to test this idea. Despite that, few studies, small samples, different 

analysis methods of resting-state, samples without administration of clozapine, and lack 

of studies with simultaneous functional and structural techniques are present limitations. 

Therefore, the present study objectives are to describe functional and structural 

connectivity patterns and potential specific findings in schizophrenia patients taking 

clozapine. Functional connectivity was evaluated through resting state and CONN 

toolbox. Structural connectivity through diffusion tensor imaging and tractography with 

TRACULA toolbox. A total of 35 schizophrenia patients taking clozapine, 27 

schizophrenia patients taking other antipsychotics, and 24 healthy volunteers were 

included. Results showed a reduction in functional connectivity in frontotemporal areas 

e increased functional connectivity in fronto-occipital between both patient groups and 

healthy volunteers. Schizophrenia patients taking clozapine showed a spread pattern of 

functional and structural connectivity. Increased functional connectivity between the 

sensorimotor network and cerebellum between schizophrenia patients taking clozapine 

and healthy volunteers stands out. Structural findings were increased axial and median 

diffusivity between taking clozapine and healthy volunteers. Differences between 

patients with or without clozapine were observed in the corticospinal tract and inferior 

longitudinal fasciculus. In our study, the cingulate infracallosal tract showed alterations 

in axial, median, radial, and anisotropy diffusivity that can be implicated with the 

administration of antipsychotics. Present findings contribute to a better understanding of 

the physiopathology of treatment-resistant schizophrenia, the impact of the 

administration of clozapine in the brain tissue, and provide information for future 

studies. 

 

Keywords: treatment -resistant schizophrenia, clozapine, resting- state, diffusion tensor 

imaging. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Esquizofrenia resistente ao tratamento (ERT) é uma condição clínica que ocorre em 30% 

de todos os portadores de esquizofrenia e é caracterizada pela ausência de resposta ao 

tratamento com dois ou mais antipsicóticos em tempo e dose adequados, a despeito da adesão 

medicamentosa apropriada (HOWES et al., 2017). Esses pacientes têm indicação do uso de 

clozapina, única medicação antipsicótica com eficácia comprovada nessa população (ELKIS; 

MELTZER, 2007). 

A gravidade da doença, a resposta insuficiente ao tratamento, as características 

clínicas e neurobiológicas dos pacientes portadores de esquizofrenia resistente ao tratamento 

os levam a apresentar os maiores prejuízos no funcionamento psicossocial avaliado através de 

maiores taxas de desemprego, maior dependência para morar e menor índice de 

relacionamento a longo prazo quando comparados com pacientes portadores de esquizofrenia 

não resistente ao tratamento, de transtorno afetivo bipolar e transtornos de ansiedade e 

depressão (IASEVOLI et al., 2016). Além disso, apresentam maior incidência de 

comorbidades como abuso de tabaco, álcool e ideação suicida e menor qualidade de vida 

(KENNEDY et al., 2012). Portanto, há uma necessidade em identificar precocemente esse 

grupo de pacientes.  

Com o desenvolvimento e a melhoria da aplicabilidade das técnicas de ressonância 

magnética funcional no estado de repouso (RMf) e da técnica de tensor de difusão (DTI) 

tornou-se possível testar a hipótese da desconectividade da esquizofrenia. Essa teoria 

fundamenta-se na ideia de que a doença surgiria do prejuízo da interação entre diversas partes 

do cérebro e não de regiões específicas. Portanto, identificar padrões de desconectividade, ou 

seja, de estados de hiper e/ou hipoconectividade funcional e alterações microestruturais 

tornaram-se uma estratégia na busca por biomarcadores que possam vir a ajudar a melhor 

caracterizar esta condição clínica. Achados de alterações da conectividade funcional (do 

inglês, functional connectivity, FC) em regiões frontais (WOODWARD; ROGERS; 

HECKERS, 2011) assim como alterações microestruturais identificadas predominantemente 

por redução da anisotropia fracionada (FA) da substância branca (OCHI et al., 2020) têm sido 

reportados na esquizofrenia resistente ao tratamento. 

 Entretanto, o uso de metodologias diversas de RMf em estado de repouso, amostras 

com pacientes portadores de esquizofrenia resistente ao tratamento em uso de diferentes 

antipsicóticos, quantidade escassa e a ausência de estudos que analisaram a conectividade 
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funcional e estrutural na mesma amostra são limitações as conclusões até então apresentadas 

na literatura. 

 Desse modo, esse projeto buscou identificar e descrever os principais achados da 

conectividade funcional e estrutural em uma amostra de pacientes portadores de esquizofrenia 

em uso de clozapina (CLZ). Esse grupo apresentaria predominantemente menores valores da 

FC e maiores prejuízos na substância branca quando comparado com controles saudáveis (do 

inglês, healthy control, HC) e pacientes portadores de esquizofrenia sem uso de clozapina 

(nCLZ). A resistência e o uso de clozapina poderiam apontar para alterações específicas no 

CLZ. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Esquizofrenia e esquizofrenia resistente ao tratamento 

A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico crônico com grande impacto individual, 

social e econômico. A incidência média é de 15,2/100.000 pessoas e aumenta na presença de 

maiores taxas de imigração, baixo status socioeconômico e meio de vida urbano (MCGRATH 

et al., 2008). Predomina no sexo masculino, com uma proporção de 1,4 homens para 1 mulher 

(HÄFNER, 2003). 

O período prodrômico, aquele que ocorre antes do primeiro episódio psicótico, é 

marcado por prejuízos de memória, atenção, concentração, interação social e sintomas 

afetivos como ansiedade, depressão e irritabilidade (KLOSTERKÖTTER et al., 2001). Nas 

mulheres o período prodrômico dura cerca de 4,3 anos e nos homens em média 6,7 anos 

(KLOSTERKÖTTER et al., 2001). O primeiro episódio psicótico geralmente ocorre em torno 

dos 24,2 anos nos homens e 27,4 anos nas mulheres (VEEN et al., 2004). 

A interação de fatores genéticos e ambientais resulta em alterações da função e/ou 

dano cerebral direto, convergindo para o surgimento da doença. Dentre os fatores genéticos 

destacam-se aqueles que regulam funções neurotransmissoras, envolvidos na sinalização de 

dopamina e glutamato e, os fatores ambientais relacionados a gestação e nascimento, como a 

presença de infecções maternas, estresse e complicações ao nascimento (INSEL, T., 2010). O 

uso de cannabis está associado com maior risco e pior prognóstico da psicose (HENQUET et 

al., 2005). 

Do ponto de vista clínico, a esquizofrenia apresenta-se através de cinco dimensões de 

sintomas: (1) positivos, delírios e alucinações, (2) negativos, embotamento afetivo, abulia, 

alogia, anedonia, avolia e apatia, (3) desorganização, do pensamento e do comportamento, (4) 

cognitivos, funções executivas, memória, atenção e concentração e (5) afetivos, depressão, 

ansiedade e disforia (TANDON; NASRAHALLH; KESHAVAN, 2009). O diagnóstico é 

clínico, através do reconhecimento de sintomas positivos e prejuízo funcional e, o uso de 

exames laboratoriais e de neuroimagem auxiliam na exclusão de outras doenças. 

O tratamento é realizado por meio de intervenções multiprofissionais não 

farmacológicas (psicoterapia, terapia ocupacional, reabilitação cognitiva) e com a 

administração de antipsicóticos. Essa classe de medicações reúne substâncias que possuem o 

perfil de ação predominantemente sobre a regulação dos receptores de dopamina, porém com 

diferentes modos de ação sobre outros neurotransmissores como serotonina, noradrenalina, 

histamina (MELTZER, 2013). A afinidade pelos receptores dopaminérgicos e os efeitos 
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colaterais intimamente relacionados ao seu bloqueio, assim como diferentes mecanismos 

sobre outros receptores (serotonina, noradrenalina, histamina etc.) dividem os antipsicóticos 

em primeira (maior incidência de efeitos colaterais motores como tremor) e segunda geração 

(MELTZER, 2013). 

O papel central da dopamina na esquizofrenia surgiu da observação da resposta as 

substâncias com bloqueio dopaminérgico e na indução de sintomas semelhantes a psicose na 

administração de drogas que liberavam dopamina (INSEL, 2010). Apesar da redução e/ou 

remissão dos sintomas positivos com o bloqueio dopaminérgico e, consequentemente a 

melhora na qualidade de vida dos pacientes, o papel central da dopamina tornou-se 

insuficiente para explicar os outros sintomas. Nesse sentido, a via do glutamato, 

particularmente a baixa atividade dos receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), poderia estar 

implicada, por exemplo nos aspectos cognitivos da esquizofrenia (INSEL, T., 2010). 

A participação de diversas vias de neurotransmissores e os achados iniciais de 

alterações estruturais cerebrais evidenciam a ideia de que a esquizofrenia não está localizada 

em uma única região cerebral, pelo contrário, envolve alterações em diversas estruturas 

cerebrais e suas interações. Nessa perspectiva, a hipótese da desconectividade estabelece que 

na esquizofrenia há alterações, do tipo aumento ou redução, nos padrões de conectividade 

funcional e estrutural (PETTERSON-YEO et al., 2011). Esse padrão de desconexão teria 

início no cérebro ainda em desenvolvimento e se estenderia ao longo do curso da doença, 

caracterizando a esquizofrenia como uma condição do neurodesenvolvimento acrescida do 

componente neurodegenerativo (LARSON; WALKER; COMPTON, 2014).  

Apesar da descoberta dos antipsicóticos ter transformado o prognóstico dos pacientes 

portadores de esquizofrenia, em torno de 30% desses pacientes não apresenta resposta as 

medicações antipsicóticas de primeira e segunda geração e são considerados resistentes ao 

tratamento (ELKIS; MELTZER, 2007). O diagnóstico de esquizofrenia resistente ao 

tratamento obedece a três princípios: (1) a confirmação do diagnóstico de esquizofrenia, (2) 

tratamento farmacológico adequado, isto é, ter realizado ensaio com 2 ou mais antipsicóticos 

em tempo e dose adequados e com garantia de adesão por pelo menos 2 fontes distintas e (3) a 

persistência de sintomas e impacto funcional significativos, isto é, moderados a severos 

(HOWES et al., 2017). 

Para o tratamento da esquizofrenia resistente, além das intervenções não 

farmacológicas, é indicado o uso de clozapina, única medicação antipsicótica com 

comprovada eficácia nesses pacientes (ELKIS; MELTZER, 2007). A clozapina foi sintetizada 

em 1959 e mudou o prognóstico da esquizofrenia resistente ao tratamento (MELTZER, 1997). 
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Apesar da melhora dos sintomas, os pacientes portadores de esquizofrenia resistente 

ao tratamento apresentam grave prejuízo funcional, com média de qualidade de vida 20% 

inferior aos pacientes que responderam ao tratamento (KENNEDY et al., 2012). Além disso, 

o custo é 3 a 11 vezes maior nessa população (KENNEDY et al., 2012). Sendo assim, 

identificar precocemente pacientes que possuem esquizofrenia resistente tornou-se 

fundamental. 

O conceito de resistência atualmente baseia-se na resposta clínica, fundamentada na 

hipótese de que os pacientes se tornam resistentes ao tratamento com a progressão da doença. 

Porém, diante de observações como: 1) diferentes respostas as medicações antipsicóticas 

considerando os diversos mecanismos de ação, (2) aparente concentração normal de 

dopamina e alteração no sistema glutamatérgico nos pacientes resistentes ao tratamento, (3) 

alterações específicas na estrutura cerebral e (4) a necessidade de uso de clozapina em 

pacientes em primeiro episódio psicótico, surgiu a proposta de que a esquizofrenia resistente 

ao tratamento poderia ser, na verdade, um subtipo de esquizofrenia (FARROQ et al., 2013; 

GILLESPIE et al., 2017), com desenvolvimento e neuroquímica específicos. 

 

2.2. Princípios da técnica de RMf e DTI 

 O cérebro era uma estrutura isolada, de difícil acesso por sua localização anatômica, 

inviabilizando sua investigação nas doenças neuropsiquiátricas até meados dos anos 1970. A 

integração entre a computação e a técnica de raio-X originou a tomografia computadorizada, 

viabilizando a obtenção de imagens tridimensionais (RAICHLE, 2008). Apesar de ter 

revolucionado a neuroimagem, o uso de contraste endovenoso e a baixa resolução para os 

tecidos moles são limitações da tomografia computadorizada. 

 A ressonância magnética (RM) surgiu como uma alternativa por não utilizar contraste 

endovenoso e obter imagens de tecidos moles com maiores detalhes. A técnica se baseia no 

princípio do alinhamento das moléculas de água quando submetidas a um campo magnético 

(RAICHLE, 2008). Até então as ferramentas de neuroimagem possibilitavam apenas a 

avaliação estrutural do cérebro (Figura 1). Com o desenvolvimento das técnicas funcionais, 

como a tomografia por emissão de pósitrons (PET) e a ressonância magnética funcional 

(RMf), tornou-se viável a avaliação do cérebro durante seu funcionamento.  

 

 

 

 



20 

Figura 1 – Cronologia dos principais eventos relacionados ao surgimento das técnicas de 

neuroimagem.  

 

 

Fonte: Adaptado de RAICHLE (2008). 

 

 

Os princípios são que durante a atividade cerebral ocorre aumento do fluxo sanguíneo, 

do consumo de oxigênio e glicose (RAICHLE, 2008). A RMf utiliza da variação da 

concentração de oxigênio no voxel (do inglês, blood-oxygen-level-dependent, BOLD) durante 

determinado intervalo de tempo para a identificação das regiões. Durante a ativação de uma 

região é esperado que ocorra um aumento do consumo de oxigênio, isto é, uma redução das 

moléculas de hemoglobina carregadas de oxigênio (oxihemoglobina) e aumento das 

moléculas de hemoglobina sem oxigênio (desoxihemoglobina). O aumento da concentração 

de desoxihemoglobina, que possui características paramagnéticas, resulta na distorção do 

campo magnético e captação do sinal pela máquina de ressonância (GLOVER, 2011) (Figura 

2). 

 

 

Figura 2 – A diferença de concentração entre oxi/desoxihemoglobina e o gradiente de sinal 

captado pela máquina de ressonância magnética na sequência em repouso (seta). 

                            

Fonte: Autor. 
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 A aquisição da RMf pode ser realizada sob o paradigma de uma tarefa, por exemplo 

de linguagem ou no estado de repouso (do inglês, resting state). O foco da RMf em estado de 

repouso são as flutuações espontâneas de baixa frequência (<0,1 Hz), captadas durante uma 

sessão onde o indivíduo não realiza nenhuma tarefa e é instruído a não fixar o pensamento 

(LEE; SMYSER; SHIMONY, 2013). A flutuação do sinal BOLD em determinada região 

durante a aquisição é correlacionada com a de outras regiões estruturalmente distantes, 

resultando na identificação de uma rede em repouso (do inglês, resting state network, RSN).  

 A metodologia de análise das imagens de RMf consiste em uma fase denominada pré-

processamento, onde são realizadas as correções de movimentação de cabeça e redução de 

ruído, seguida da etapa de processamento da imagem. O processamento pode ser realizado por 

diferentes metodologias, sendo as mais comuns a seed-based, independent component 

analysis (ICA) e graph theory (LEE; SMYSER; SHIMONY, 2013). No primeiro método as 

regiões de interesse (ROIs) são previamente selecionadas e é realizada a correlação do sinal 

BOLD ao longo do tempo entre a ROI e outras partes do cérebro (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Exemplo de correlação do sinal BOLD entre duas regiões de interesse. Na parte 

superior, há correlação significativa e na parte inferior não há correlação significativa. 

                
 

Fonte: Autor. 

 

Apesar das diferentes metodologias de análise, há concordância entre os achados das 
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principais redes em estado de repouso (Figura 4), sendo elas: (1) default mode network (do 

inglês, DMN), formada pelo precuneus, córtex pré-frontal medial, córtex parietal inferior e 

córtex temporal medial, (2) rede sensório-motora, formada pelo córtex motor e 

somatossensorial , (3) rede visual, formada pelo córtex occipital (4) rede da linguagem, 

formada pela área de Broca, Wernicke e se estende até o córtex pré-frontal, temporal, parietal 

e regiões subcorticais, (5) rede dorsal da atenção, formada pelo sulco intraparietal e campo 

ocular frontal, (6) rede ventral da atenção, formada pela junção temporo-parietal e o córtex 

frontal ventral, (7) rede frontoparietal, formada por córtex pré-frontal lateral e o lóbulo 

parietal inferior, (8) rede cíngulo-opercular, formada por córtex frontal superior medial, insula 

anterior e o córtex pré-frontal anterior (LEE; SMYSER; SHIMONY; 2013; VAN DEN 

HEUVEL;  HULSHOFF, 2010). 

 

 

Figura 4 – Principais redes em repouso.  

 
 

Fonte: Adaptado de LEE; SMYSER; SHIMONY (2013). 

 

 

A partir do conceito de redes, isto é, de que regiões estruturalmente distantes entre si 

se conectam na execução de determinada função, foi idealizado que essas regiões possuem 

ligações estruturais entre si através dos tratos da substância branca cerebral (VAN DEN 
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HEUVEL; HULSHOFF, 2010). A técnica de RM ponderada em difusão (do inglês, diffusion 

weighted imaging, DTI) é capaz de avaliar, através de uma sequência específica, a difusão das 

moléculas de água no tecido cerebral, com destaque na integridade da substância branca 

cerebral e a reconstrução de seus principais tratos (tractografia).  

 A difusão é um fenômeno de transferência de material de um local para outro em 

determinado período e pode ser representada pelo modelo de tensor (ALEXANDER et al., 

2007). Quando a difusão ocorre sem direção preferencial é chamada de isotrópica e com uma 

direção preferencial é chamada de anisotrópica. Nos tecidos fibrosos, como a substância 

branca cerebral, a composição celular proporciona irrestrita difusão no sentido paralelo (axial) 

e, contrariamente uma restrição a difusão perpendicular (radial), sendo, portanto, anisotrópica 

(ALEXANDER et al., 2007). A anisotropia fracionada (do inglês, fractional anisotropy, FA) 

é a medida que reflete o grau de anisotropia e é calculada em uma escala de 0 a 1, sendo mais 

anisotrópica nos valores próximos a 1 (ASSAF; PASTENARK, 2007). Outras medidas são 

importantes para a avaliação da integridade do tecido, a difusividade média (do inglês, mean 

diffusivity, MD), difusividade radial (do inglês, radial diffusivity, RD) e a difusividade 

paralela (do inglês, axial diffusivity, AD) (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Difusão isotrópica: a difusão não possui restrição e ocorre em todas as direções. 

Difusão anisotrópica da substância branca: há uma restrição na difusão radial e uma maior 

difusão no sentido axial (paralelo a fibra). 

 

Fonte: Autor. 

 

 Alterações nos valores das medidas de difusão podem indicar prejuízos na 

microestrutura celular da substância branca e/ou alteração da organização das fibras e podem 
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ser atribuídos a diversos eventos biológicos como desmielinização, edema, gliose e 

inflamação (ASSAF; PASTENARK, 2007).  

A partir das medidas de difusão é possível a reconstrução tridimensional de grandes 

tratos da substância branca. A tractografia é uma ferramenta utilizada para a reconstrução dos 

tratos de projeção (por exemplo, corticoespinhal e coroa radiada), comissurais (por exemplo, 

corpo caloso) e vias de associação (por exemplo, fascículo arqueado, longitudinal superior 

etc.) e serve para a visualização e segmentação de regiões específicas (ALEXANDER et al., 

2007). 

 

2.3. Esquizofrenia resistente ao tratamento e RMf em estado de repouso 

 A despeito do emprego de diferentes metodologias de análise, os diferentes estudos 

descrevem um padrão de desconectividade na ERT (CHAN et al., 2019). Esses pacientes 

quando comparados com HC apresentam áreas de redução da FC entre a junção temporo-

parietal esquerda e a área de Broca a direita (VERCAMMEN et al., 2010). É descrita uma 

redução da FC entre os pacientes com ERT em uso de clozapina e HC entre a rede fronto-

temporo-parietal e o cingulado bilateral, entre a rede executiva e o precuneus esquerdo 

(WOLF et al., 2011), entre as sementes da região estriatal -  estriado ventral e o córtex frontal 

médio, entre o caudado dorsal e o córtex sensório-motor e entre o putamen ventro rostral e o 

estriado (WHITE et al., 2016) e entre as sementes localizadas na DMN – entre o córtex pré-

frontal ventromedial e bilateralmente no giro do cíngulo e entre a formação hipocampal e 

bilateralmente no cíngulo posterior e bilateralmente no precuneus (ALONSO-SOLIS et al., 

2015). 

 O aumento da FC é descrito no grupo com ERT em comparação com HC nas ROIs do 

lobo parietal inferior posterior e a porção occipital do giro fusiforme, giro lingual bilateral e o 

polo occipital esquerdo, entre o córtex retrosplenial e o córtex occipital lateral, giro 

intracalcariano bilateral, porção occipital do giro fusiforme, giro lingual bilateral e giro 

fusiforme porção occipital (ALONSO-SOLIS et al., 2015). Pacientes em uso de clozapina 

apresentam aumento da FC entre a rede fronto-temporo-parietal esquerda e o giro médio e 

superior temporal, entre a rede executiva e o giro frontal médio e superior, entre a rede fronto-

temporo-parietal direita e o giro frontal médio direito quando comparado com HC (WOLF et 

al., 2011). 

 Pacientes do grupo CLZ quando comparados com pacientes não resistentes ao 

tratamento exibem redução da FC: (1) entre ROIs da DMN - córtex pré-frontal ventro medial 

e córtex paracingulado, entre o córtex cingulado anterior bilateral e o córtex subcalosal, entre 



25 

a formação hipocampal e o córtex cingulado posterior e precuneus, (2) entre ROIs da região 

estriatal - estriado ventral e o giro frontal médio, entre o caudado dorsal e o córtex sensório-

motor e entre estruturas intra estriatais e (3) nas conexões entre os lobos, principalmente 

fronto-temporais (ALONSO-SOLÍS et al., 2015; WHITE et al., 2016; GANELLA et al., 

2017).  

 Aumento da FC é descrito nos pacientes do grupo CLZ e pacientes não resistentes nas 

regiões de interesse da DMN – entre o córtex pré-frontal dorso medial e córtex opercular 

bilateral, córtex insular bilateral, giro pré-central bilateral, giro temporal superior bilateral, 

entre o lobo temporal e o cerebelo e região estriatal – entre caudado dorsal e o córtex pré-

frontal medial e superior (ALONSO-SOLÍS et al., 2015; WHITE et al., 2016). Aumento da 

FC na rede sensório-motora e precuneus é descrita em pacientes com ERT (MCNABB et al., 

2018). 

 

2.4. Esquizofrenia resistente ao tratamento e DTI 

 A microestrutura cerebral avaliada indiretamente pela técnica de tensor de difusão se 

encontra alterada nos pacientes portadores de esquizofrenia. Achados difusos de reduções de 

FA têm sido descritos, com maior significância estatística nas regiões da coroa radiada 

anterior e corpo do corpo caloso e maiores valores de MD e RD nos pacientes portadores de 

esquizofrenia comparados com controle saudável (KELLY et al., 2018). 

 Pacientes portadores de ERT quando comparados com HC apresentam menores 

valores de FA e aumento de RD no geno, corpo e esplênio do corpo caloso, ramo posterior da 

cápsula interna direita, cápsula externa direita, parte temporal direita do fascículo longitudinal 

inferior (HOLLERAN et al., 2014). Quando comparados com nCLZ, pacientes com ERT 

apresentam redução de FA no corpo do corpo caloso (MCNABB et al., 2018) e no pedúnculo 

cerebral, coroa radiada, corpo caloso, cápsula interna e externa, radiação talâmica posterior, 

sagital stratum, fascículo longitudinal superior, tapetum e fascículo uncinado (OCHI et al., 

2020). 

 Redução de FA é descrita nos pacientes CLZ em comparação com nCLZ no esplênio 

do corpo caloso (ASSUNÇÃO-LEME et al., 2020). No grupo CLZ aumento de FA no trato 

pré-frontal subcortical e aumento de FA e redução de RD no trato fronto-subcortical quando 

comparado com nCLZ em uso de antipsicóticos de primeira geração (LEROUX et al., 2018).  

 Aumento de FA é descrito em CLZ após 12 semanas da administração da clozapina 

em regiões cerebrais com valores prévios de FA reduzidos comparado com HC (OZCELIK-

EROGLU et al., 2014). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 Descrever o padrão da conectividade funcional e microestrutural cerebral em pacientes 

portadores de esquizofrenia em uso de clozapina comparados com pacientes sem uso de 

clozapina e controles saudáveis. 

 

3.2. Objetivos específicos 

a) Avaliar a morfometria cerebral, conectividade funcional e microestrutura da 

substância branca através da ressonância magnética funcional em estado de repouso e 

tensor de difusão no grupo de pacientes portadores de esquizofrenia em uso de clozapina 

em comparação com pacientes portadores de esquizofrenia sem uso de clozapina e 

controles saudáveis. 

b) Comparar o padrão da conectividade funcional entre os três grupos. 

c) Comparar o padrão de difusividade nos 10 grandes tratos da substância branca 

cerebral entre os três grupos. 

d) Descrever achados específicos do grupo em uso de clozapina. 

e) Descrever possíveis relações entre os achados da conectividade funcional e da 

microestrutura cerebral.  
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4. MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1. Sujeitos 

Trata-se de um estudo descritivo com desenho transversal realizado com pacientes 

provenientes do ambulatório de esquizofrenia e reabilitação psicossocial do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-FMRP-USP). Os dois ambulatórios 

são especializados nos cuidados com pacientes portadores de esquizofrenia e esquizofrenia 

resistente ao tratamento. 

Os critérios de inclusão foram: (1) idade igual ou superior a 16 anos, (2) possuírem o 

diagnóstico firmado de esquizofrenia pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais – 4ª Edição (DSM-IV-TR) e (3) tempo de doença diagnosticada igual ou superior a 

12 meses. Os critérios de exclusão foram: (1) possuir contraindicação a realização do exame 

de ressonância magnética, (2) recusa ou incapacidade para assinar o tempo de consentimento 

livre e esclarecido e (3) possuir epilepsia. Para ser considerado elegível para o grupo 

clozapina, esse deveria ser o principal antipsicótico em uso, independentemente da dose e 

tempo de administração.  

Os pacientes elegíveis foram considerados participantes do estudo após a 

concordância e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE A). O 

projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto sob o número do parecer 3.249.211 (CAAE 

07437018.0.0000.5440). 

O grupo com indivíduos saudáveis foi recrutado do banco de dados do Laboratório de 

Processamento de Imagens e Informática Radiológica (LAPIR) o qual se encontra sob 

responsabilidade do Prof. Dr. Antônio Carlos dos Santos. Foi solicitada e aceita pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto a 

dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido por tratar-se de exames de 

neuroimagem obtidos há anos e de indivíduos que não mais realizam seguimento ambulatorial 

na instituição. Foram considerados saudáveis aqueles que em prontuário médico não 

possuíam doenças neurológicas, psiquiátricas ou patologias clínicas descompensadas, como 

por exemplo cardiopatias, pneumopatias, dentre outras. 

Após a seleção inicial os participantes foram distribuídos em três grupos: (1) grupo 

com controles saudáveis (HC), (2) grupo de pacientes portadores de esquizofrenia em uso de 

clozapina (CLZ) e (3) grupo de pacientes portadores de esquizofrenia sem uso de clozapina 

(nCLZ). 
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4.2. Instrumentos 

4.2.1. Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV – Versão Clínica (SCID – IV) 

 A SCID-IV traduzida e adaptada ao português (DEL-BEN et al., 2001) foi aplicada 

por psiquiatras experientes contratados dos ambulatórios para validação do diagnóstico de 

esquizofrenia. 

 

4.2.2. Ressonância Magnética 

 Foi utilizado o aparelho de ressonância magnética 3 Tesla (Philips Achieva 3T, 

Philips, Eindhoven-Holanda) dotado de gradientes duplos com taxa de variação de até 200 

mT/m/ms, intensidade máxima de gradiente de até 80 mT/m e bobina de cabeça padrão de 8 

canais. A máquina de ressonância magnética é propriedade do HC-FMRP-USP. 

 

4.3. Procedimentos 

4.3.1. Aquisição das imagens de Ressonância Magnética 

 As imagens foram obtidas sob supervisão da pesquisadora Dra. Juliana Mayumi 

Ushirohira como parte integrante da rotina ambulatorial nos anos de 2012 e 2013. As imagens 

anatômicas, funcionais e de difusão foram obtidas em uma única sessão, que demorava ao 

redor de 25 minutos por voluntário.  

Os participantes permaneceram em estado de repouso, ou seja, sem realizar nenhuma 

tarefa, com os olhos abertos e orientados a não fixar o pensamento em algo específico. A 

entrada visual controlada foi garantida pela colocação de um espelho sobre a bobina de 

cabeça, o que permitiu a visualização do interior da sala e do corpo do próprio sujeito. A 

janela de comunicação com a sala de controle foi vedada com uma cortina para evitar entrada 

visual não padronizada.  

 As imagens anatômicas de alta resolução espacial (3DT1) foram adquiridas por uma 

sequência do tipo gradient-echo 3D ponderada em T1 (TR = 9.7 ms; TE = 4 ms; ângulo flip 

12°; matriz 256 x 256; FOV = 256 mm; espessura da fatia = 1 mm; dimensão do voxel = 1 x 1 

x 1 mm).  

 As imagens funcionais foram obtidas através de uma sequência através de sequências 

de pulsos do tipo eco-planar, com os seguintes parâmetros: 200 volumes, 29 fatias trans axiais 

de 4 mm em ordem ascendente, tamanho de voxel 1,83 x 1,83 mm, tempo por fatia: 66 ms, 

FOV = 240 x 240 mm, FH (altura do campo) = 95 mm, TR/TE = 2000/30 ms. A sequência 

silenciosa desenhada com a habilitação em nível máximo do parâmetro soft tone, que diminui 

a taxa de variação dos gradientes e ocasiona menor vibração das bobinas durante a aquisição. 
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 A aquisição das imagens ponderadas em difusão utilizou a sequência ecoplanar com: 

cortes axiais compostos por 72 imagens de 2 mm de espessura com um campo de visão de 

256x256 mm (matriz de 128x128, voxel isotrópico de 2 mm), tempo de repetição de 8391 ms 

e tempo de eco de 65 ms. 

 

4.3.2. Processamento morfométrico 

 Foi empregado o software Freesurfer (versão stable-pub-6.0.0 x86_64 rodando no 

sistema operacional Linux Xubuntu 18.10 x86_64) para a segmentação e volumetria das 

estruturas cerebrais dos 86 participantes.  

O FreeSurfer é um software aberto que aplica várias etapas no seu modo padrão de 

processamento sendo algumas delas: (1) correção de movimento (REUTER; ROSAS; 

FISCHL, 2010), (2) remoção do tecido não cerebral (SÉGONNE et al., 2004), (3) 

normalização da intensidade (SLED; ZIJDENBOS; EVANS, 1998), (4) segmentação de 

estruturas subcorticais da substância branca e cinzenta profunda, (5) tesselação do limite da 

substância cinzenta, (6) correção automatiza de topologia (FISCHL; LIU; DALE,  2001), 

dentre outras.  As medidas de espessura cortical já foram validadas com análises histológicas 

(ROSAS et al., 2002) e medidas manuais (KUPERBERG et al., 2003; SALAT et al., 2004), o 

que o tornou um método confiável e amplamente utilizado na literatura. Sua escolha nesse 

estudo deve-se pela sua automatização, ampla utilização e domínio da técnica por parte dos 

pesquisadores envolvidos no estudo.  

 

4.3.3. Processamento funcional 

 A primeira etapa do processamento funcional foi a avaliação individual da quantidade 

total de imagens em cada tipo de arquivo de imagem (3DT1, RS – EPI e DTI – Reg) e a 

conferência da data da realização do exame e registro. Os indivíduos que apresentaram 

incongruência, como por exemplo, exames duplicados, datas e registros com números 

faltantes ou divergentes, quantidade inferior de imagens no arquivo original foram excluídos. 

Foi realizada a conversão das imagens do formato DICOM para o formato NIfTI utilizando o 

software MRIcroGL. 

  Na segunda etapa as imagens estruturais e funcionais foram importadas para o 

software CONN (WHITFIELD-GABRIELI; NIETO-CASTANON, 2012), instalado na 

plataforma MATLAB (versão R2015a) e avaliadas individualmente para identificar possíveis 

erros grosseiros (artefatos, imagens com partes faltando etc.).  

O CONN é um software aberto empregado para pré-processamento, processamento e 
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análise de imagens funcionais. O pré-processamento foi realizado utilizando o modo 

conservador do software, isto é, obedecendo a sequência: (1) correção de movimento, (2) 

realinhamento temporal, (3) identificação de outlier (limite de 1,5 para movimentação de 

cabeça), (4) segmentação e normalização e (5) suavização. Feita a análise tipo ROI – to – ROI 

utilizando o atlas Automated anatomical labeling (AAL) que foi escolhido por sua ampla 

utilização e por englobar regiões de interesse para esse estudo (TZOURIO-MAZOYER et al., 

2002).  

 As imagens resultantes do pré-processamento foram analisadas individualmente 

considerando o número total de scans válidos, padrão de ativação das áreas correspondentes a 

DMN e curva denoising. Considerando que o valor total de scans é = 200, foram excluídos os 

indivíduos com scans válidos menores que 150. Sujeitos que apresentaram padrão difuso de 

ativação da DMN ou curva denoising fora do padrão de distribuição da curva normal foram 

excluídos (Figura 6). Idealizando que no grupo com pacientes, por dificuldades em 

permanecer com a cabeça parada, a movimentação pudesse ser maior, foi efetuada a análise 

gráfica. 

 

 

Figura 6 – a) Modelo de ativação da default mode network em escala de amarelo. b) Modelo  

de curva pré e pós denoising 
 

 

 

Fonte: Autor. 

 

4.3.4. Processamento da substância branca por tensor de difusão 

O pré-processamento, processamento e segmentação da substância branca foi feito 

com o emprego de uma ferramenta do FreeSurfer denonimada TRACULA (TRActs 

Constrained by UnderLying Anatomy, versão v. 1.60.2.1 de 2016/12/20) que foi escolhida por 
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utilizar um processo automatizado (o que reduziu o tempo de processamento),  segmentar dez 

grandes tratos da substância branca, utilizar imagens anatômicas de cada individuo no 

processamento e ser amplamente estudada e aplicada pelos pesquisadores envolvidos.  

 No pré-processamento, a ferramenta realiza correções das chamadas correntes de 

redemoinho (eddy currents) - correntes geradas pela rápida movimentação da difusão a partir 

da mudança do campo magnético - e correções da movimentação da cabeça (YENDIKI et al., 

2011; MAFFEI et al., 2021). A segmentação é feita através da tractografia probabilística 

global, um modelo que utiliza a avaliação da direção dos outros voxels ao redor do voxel de 

interesse e da estrutura anatômica do indivíduo para minimizar erros de orientação no padrão 

das fibras, por exemplo em regiões de cruzamento de fibras (YENDIKI et al., 2011; MAFFEI 

et al., 2021). Os resultados são a reconstrução de dez tratos (Figura 7) e a extração das 

medidas de FA, AD, RD e MD para cada trato. 

 

 

Figura 7 – Os 10 tratos da substância branca analisados pela ferramenta TRACULA.  
 

 

 

Fonte: Adaptado de YENDIKI (2011) 

 

 Na primeira etapa o processo foi realizado na amostra total de indivíduos, os 

resultados extraídos e analisados estatisticamente (Figura 8). Na segunda etapa, para excluir a 

possibilidade de erro decorrente do processamento automatizado, 11% da amostra total (n=9) 
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foi processada utilizando o software FreeSurfer com parâmetros de eficiência (processamento 

em paralelo e uso de imagens compactadas) para redução do tempo de processamento seguido 

do processamento TRACULA. Os sujeitos foram selecionados a partir dos valores de FA no 

trato cingulado – porção infracalosal esquerda (3 sujeitos com menores valores de FA, 3 com 

valores médios e 3 com maiores valores). Os resultados de FA, AD, MD e RD no trato 

cingulado – porção infracalosal esquerda foram checados e comparados com os resultados da 

primeira etapa por um pesquisador colaborador independente treinado no uso do software. 

 Na terceira etapa, 5 dos 9 sujeitos selecionados na segunda etapa foram novamente 

processados utilizando a sequência rápida do FreeSurfer denominada FastSurfer - que otimiza 

o tempo de processamento – seguida do processamento com o TRACULA. Os valores de FA 

no trato cingulado – infracalosal esquerdo foram extraídos, seus valores e proporcionalidade 

foram avaliados pelo mesmo pesquisador da segunda etapa.  

 

 

Figura 8 – Fluxograma com as etapas do processamento da substância branca.  

 

FA: Anisotropia fracionada. 

 

4.4. Análise estatística 

 Os resultados obtidos através da coleta de dados demográficos e valores FA, AD, RD 

e MD dos tratos avaliados pelo TRACULA foram tabulados manualmente e analisados 

estatisticamente utilizando o software IBM SPSS Statistics para Windows, Versão 23.0. Foi 
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realizada análise de variância (ANOVA) quando comparado os três grupos, seguido de teste 

post-hoc de Tukey. Quando foram comparados apenas dois grupos foi realizado teste t para 

amostras independentes. Para a análise funcional, o CONN utilizou a ferramenta Statistical 

Parametric Mapping (SPM) versão 12 para o cálculo estatístico por multivariáveis 

paramétricas, considerando limite no cluster p<0,05 e p-FDR (False Discovery Rate) <0,01. O 

nível de significância adotada para as análises foi de p<0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Dados demográficos 

 Inicialmente foram selecionados 86 participantes, distribuídos nos grupos HC=24, 

CLZ=35 e nCLZ=27 sujeitos. No grupo CLZ, 74% dos indivíduos eram do sexo masculino e 

no grupo nCLZ 59% eram do sexo masculino. Dados demográficos e clínicos encontram-se 

pormenorizados na tabela 1.  

Após a primeira etapa do processamento funcional (avaliação individual da quantidade 

total de imagens em cada tipo de arquivo de imagem e a conferência da data da realização do 

exame e registro) e do pré-processamento funcional realizado pela ferramenta CONN, a 

amostra final foi de 77 indivíduos, distribuídos em HC=23, CLZ=29 e nCLZ=25, conforme 

fluxograma abaixo (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Fluxograma da seleção da amostra.  

 

 

RMf: ressonância magnética funcional. 
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Tabela 1 - Características demográficas e clínicas dos grupos selecionados pré-processamento da neuroimagem funcional. 

*Dose equivalente de palmitato de paliperidona de liberação prolongada. HC: controles saudáveis. CLZ: pacientes portadores de esquizofrenia em uso de clozapina. nCLZ: 

pacientes portadores de esquizofrenia sem uso de clozapina 

 

 

 HC (n=24) CLZ (n=35) nCLZ (n=27) Estatística 

Sexo (n indivíduos) Feminino= 

12 

Feminino= 9 Feminino= 11 F2,83=1,92 

p=0,15 

Masculino= 

12 

Masculino= 26 Masculino= 16 

Idade (anos, desvio padrão) 35,29 

(11,81) 

33,23 (11,05) 36,44 (13,00) F2,83=0,58 

p=0,56 

Dose clozapina (mg,desvio padrão) - 401,43 (183,30) - - 

Outros antipsicóticos (n indivíduos, média mg) - - Olanzapina= 17 (16,47) 

Risperidona=2 (4,0) 

Haldol=3 (8,33) 

Quetiapina=3 (383,33) 

Paliperidona*=1 (6,0) 

Aripripazol=1(45,0) 

- 

Dose antipsicótico em equivalência de 

clorpromazina (mg, desvio padrão) 

- 405,71 (178,95) 373,44 (147,63) t=0,76; 

gl=60; 

p=0,45 

Outros psicotrópicos (n indivíduos) - Antipsicóticos=2 

Estabilizadores do 

humor/anticonvulsivantes=13 

Antidepressivos=7 

Antipsicóticos=4 

Estabilizadores do 

humor/anticonvulsivantes=2 

Antidepressivos=6 

Benzodiazepínicos=1 

Anticolinérgicos=2 

- 

Tempo de doença (anos, desvio padrão)  11,93 (8,97) 13,56 (9,98) t=0,63; 

gl=52; 

p=0,53 
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5.2. Resultados morfometria 

O grupo CLZ apresentou redução generalizada de volume e espessura nas regiões 

corticais (tabela 2 e 3) em 66% das estruturas identificadas quando comparado com o grupo 

nCLZ e HC. A diferença entre CLZ e nCLZ foi encontrada em 16% das regiões analisadas, 

exclusivamente em subdivisões do córtex frontal e temporal. 

 

Tabela 2 - Regiões corticais encontradas após processamento pelo FreeSurfer considerando 

p<0,05. 

Regiões Valor p Relação 

Frontal Médio parte caudal L 0,02 CLZ<HC 

Orbitofrontal parte lateral L <0,01 CLZ<HC 

Orbitofrontal parte lateral R 0,02 CLZ<HC 

Frontal inferior, parte 

triangular R 

0,02 CLZ<HC 

Temporal superior L 0,04 CLZ<HC 

Polo frontal R* 0,02 CLZ<nCLZ<HC 

Temporal transverso L <0,01 CLZ<HC 
*Ausência de significância estatística após teste de Tukey. L: esquerdo. R: direito. HC: controles saudáveis. 

CLZ: pacientes portadores de esquizofrenia em uso de clozapina. nCLZ: pacientes portadores de esquizofrenia 

sem uso de clozapina. 

 

 

Do total das estruturas encontradas, 12% não mantiveram significância estatística após 

teste de Tukey. Apesar disso, nessas regiões, os menores valores de volume e espessura 

também foram identificados no grupo CLZ. 

 

 

Tabela 3 - Espessura das regiões corticais encontradas após processamento pelo FreeSurfer 

considerando p<0,05. 

Região Valor p Relação 

Bankssts** L 0,02 CLZ<nCLZ 

Cingulado anterior, parte 

caudal L 

0,01 CLZ<HC 

Cingulado anterior, parte 

caudal R 

0,01 CLZ<HC 

Frontal Médio, parte caudal 

L 

0,02 CLZ<nCLZ 

Entorrinal R <0,01 CLZ<HC 

Parietal inferior L 0,01 CLZ<HC 

Occipital lateral L 0,01 CLZ<HC 

Orbitofrontal parte lateral L <0,01 CLZ<nCLZ e HC 

Orbitofrontal parte lateral R <0,01 CLZ<nCLZ e HC 

Orbitofrontal, parte medial 

L* 

0,02 CLZ<nCLZ<HC 

Orbitofrontal, parte medial R 0,03 CLZ<HC 
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Temporal Médio L 0,01 CLZ<nCLZ 

Temporal Médio R 0,01 CLZ<nCLZ 

Frontal inferior, parte orbital 

R * 

0,03 CLZ<nCLZ<HC 

Cingulado posterior L 0,03 CLZ<HC 

Cingulado posterior R <0,01 CLZ<HC 

Pré-central R 0,03 CLZ<HC 

Cingulado anterior, parte 

rostral L 

<0,01 CLZ<HC 

Frontal Superior L <0,01 CLZ<HC 

Frontal Superior R <0,01 CLZ<HC 

Polo frontal L 0,02 CLZ<HC 

Polo frontal R <0,01 CLZ<nCLZ e HC 

Polo temporal L 0,01 CLZ<HC 

Polo temporal R * 0,04 CLZ<nCLZ<HC 

Insula R 0,03 CLZ<HC 
*Ausência de significância estatística após teste de Tukey, ** Partes do córtex temporal no mapa do FreeSurfer, 

L: esquerdo. R: direito. HC: controles saudáveis. CLZ: pacientes portadores de esquizofrenia em uso de 

clozapina. nCLZ: pacientes portadores de esquizofrenia sem uso de clozapina. 

 

 

No processamento segmentar das estruturas subcorticais, o CLZ apresentou maiores 

valores nas regiões ventriculares (lateral e terceiro ventrículo), no plexo coróide e líquido 

cefalorraquidiano em comparação ao grupo HC.  

Excluindo essas estruturas, em 50% a diferença encontrada entre o grupo de pacientes 

(CLZ e nCLZ) e HC foi na região do hipocampo, tálamo e corpo caloso (tabela 4). No 

restante (n=6), foi encontrada diferença estatisticamente significativa na região da amigdala e 

núcleo accumbens entre CLZ e HC e no putamen entre CLZ e nCLZ, com menores valores no 

grupo CLZ. No globo pálido a diferença ocorreu entre o grupo nCLZ e HC. 

Na substância branca apenas a região supramarginal esquerda apresentou diferença 

estatística (p<0,01) entre CLZ e HC, com menor valor no primeiro grupo.  

 

Tabela 4 - Regiões subcorticais encontradas após segmentação pelo FreeSurfer considerando 

p<0,05. 

Regiões Valor p Relação 

Ventrículo lateral L <0,01 CLZ>HC 

Ventrículo lateral R <0,01 CLZ>HC 

Ventrículo lateral parte inferior L <0,01 CLZ>HC 

Ventrículo lateral parte inferior R <0,01 CLZ>HC 

Tálamo L ** <0,01 CLZ e nCLZ<HC 

Tálamo R ** 0,01 CLZ e nCLZ<HC 

Putamen L 0,01 CLZ<nCLZ 

Putamen R 0,02 CLZ<nCLZ 

Globo pálido L 0,02 nCLZ>HC 
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Hipocampo L <0,01 CLZ e nCLZ<HC 

Hipocampo R <0,01 CLZ e nCLZ<HC 

Amigdala L 0,04 CLZ<HC 

Amigdala R <0,01 CLZ<HC 

Núcleo accumbens L 0,04 CLZ<HC 

Plexo coróide L <0,01 CLZ>HC 

Plexo coróide R <0,01 CLZ>HC 

Terceiro ventrículo <0,01 CLZ>HC 

Líquido cefalorraquidiano  <0,01 CLZ>HC 

Corpo caloso, parte central *** <0,01 CLZ e nCLZ<HC 

Corpo caloso, parte média anterior *** <0,01 CLZ e nCLZ<HC 
*Ausência de significância estatística após teste de Tukey. **Exceto corpo geniculado lateral e medial. 

***Subdivisões do corpo caloso segundo mapa do FreeSurfer. L: esquerdo. R: direito. HC: controles saudáveis. 

CLZ: pacientes portadores de esquizofrenia em uso de clozapina. nCLZ: pacientes portadores de esquizofrenia 

sem uso de clozapina.  

 

 

5.3. Resultados da conectividade funcional  

 A análise gráfica da movimentação de cabeça (Gráfico 1) aponta para uma 

distribuição média de movimento semelhante entre os grupos.  

 

 

Gráfico 1 - Gráfico de movimentação média da cabeça nos grupos apontando para uma 

distribuição semelhante entre os grupos. Cada ponto em vermelho representa um sujeito. 

Abreviações: HC= controles saudáveis, CLZ= pacientes portadores de esquizofrenia em uso 

de clozapina, nCLZ= pacientes portadores de esquizofrenia sem uso de clozapina 

 

 

 

5.3.1. Conectividade funcional nCLZ em comparação HC 

 De 124 ROIs analisados (7626 conexões ao total), apenas 3% exibiram diferença 

estatisticamente relevante entre suas conexões, revelando um padrão limitado (Figura 10).  
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Figura 10- Conexões estatisticamente significativas entre os dois grupos. As conexões na 

matiz vermelha apontam para maior FC no grupo HC e na matiz azul maior FC no nCLZ. 

Diferenças na tonalidade são decorrentes da significância estatística, quanto mais escura 

maior a significância. Nota-se um padrão mais restrito de alterações nas conexões entre os 

dois grupos. 

 

Fonte: Autor. 

 

O grupo de HC apresentou conexões com maiores valores de FC entre as ROIs 

frontais e cíngulo médio, fronto- giro de Heschl e DMN – cíngulo médio, apontando para 

maior FC entre a região fronto-temporal (APÊNDICE B) quando comparado com o grupo 

nCLZ. No grupo nCLZ observamos o aumento da FC entre as regiões fronto-occipital, DMN-

occipital e occipito-cíngulo posterior (Figura 11) (APÊNDICE B). 
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Figura 11 – A) Regiões que apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os 

dois grupos, B) Imagem tridimensional mostrando em matiz vermelha as conexões com maior 

FC no HC e na matiz azul maior FC no nCLZ. 

 

Fonte: Autor. 

  

5.3.2. Conectividade funcional CLZ em comparação HC 

 Diferentemente dos achados do grupo nCLZ em comparação com HC, as conexões 

entre o grupo CLZ e HC apresentaram um padrão difuso, englobando diversas ROIs (Figura 

12). 

Todas as 50 conexões identificadas a partir das ROIs do cíngulo anterior e médio 

apresentaram maior FC no grupo HC (APÊNDICE C). Das conexões estabelecidas a partir do 

cíngulo anterior, 38% com regiões frontais, 28% com cíngulo/ínsula, 24% com regiões 

temporais, 5% com vermis cerebelar (subdivisão 9) e 5% com a rede da linguagem. A partir 

do cíngulo médio, foram identificadas conexões em 31% com regiões frontais, 24% com 

regiões temporais, 14% com cerebelo e suas subdivisões, 10% com cíngulo e com estruturas 

centrais (putamen e tálamo) e 7% com redes (linguagem e DMN).  

Entre o polo temporal superior e giro de Heschl, foram identificadas 33 conexões: 

42% com regiões frontais, 27% com regiões temporais, 9% com estruturas centrais (putamen 

e tálamo), 7% com cíngulo, 6% com regiões parietais e 3% com a rede da linguagem 

(APÊNDICE C). 

Insula, giro para-hipocampal e putamen apresentaram 21 conexões com maior FC no 

grupo com controles saudáveis: 71% com regiões fronto-temporais, 14% com regiões do 

cerebelo e 14% entre as próprias estruturas centrais (APÊNDICE C). 
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Figura 12 - Conexões estatisticamente significativas entre os dois grupos. As conexões na 

matiz vermelha apontam para maior FC no grupo HC e na matiz azul maior FC no CLZ. 

Diferenças na tonalidade são decorrentes da significância estatística, quanto mais escura 

maior a significância. Nota-se a distribuição difusa de alterações nas conexões entre os dois 

grupos. 

 

Fonte: Autor. 

 

 Nas conexões frontais foi observada significância estatística a partir das ROIs: (1) 

frontal superior, parte medial orbital, (2) frontal superior, parte medial, (3) frontal inferior, 

parte orbital, (4) frontal inferior, parte opercular, (5) giro reto e (6) opérculo rolândico 

(APÊNDICE D).  No grupo formado por controles saudáveis, houve maior FC entre o giro 

frontal superior, parte medial orbital e regiões frontais (31%), insula/cíngulo (31%), redes 

sensório-motora e saliência (19%), temporais (12,5%) e giro pós central (6%). No grupo CLZ 

as conexões com maior FC a partir do giro frontal superior, parte medial orbital ocorreram 

com regiões occipitais (43%), temporais (28,5%) e frontais (28,5%). No grupo de HC, a partir 

do frontal superior, parte medial as conexões se estabeleceram com a região temporal (40%), 

cíngulo médio (40%) e caudado (20%); no CLZ com regiões temporais (40%), frontal (20%), 

occipitais (30%) e rede visual (10%). A região frontal inferior, parte orbital apresentou 
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maiores valores da FC no grupo HC com regiões temporais (33%), insula/cíngulo anterior 

(33%), parietal (11%), frontal (11%) e rede de saliência (11%) e maiores valores da FC no 

grupo CLZ com as regiões occipitais (50%) e frontal (50%). A região frontal inferior, parte 

opercular estabeleceu maiores valores da FC no grupo HC com as regiões parietal, frontal, 

globo pálido e rede atencional dorsal (25% em cada região) e no grupo CLZ com a região 

frontal (50%), do cíngulo (25%), e parietal (25%). O giro reto apresentou maior FC no grupo 

HC com as regiões insula/cíngulo (42%), frontais (33%), rede sensório-motora (17%) e 

temporal (8%). No grupo CLZ, 100% das conexões do giro reto foram estabelecidas com a 

região occipital. Apenas no HC houve conexões significativas a partir do opérculo rolândico 

com as regiões frontais (64%), temporais (27%) e putamen (9%).  

Na região parietal, o grupo de HC apresentou maior FC entre o giro supramarginal e 

regiões frontais enquanto o grupo CLZ apresentou maior FC entre o giro angular e regiões 

occipitais (APÊNDICE E). Nas regiões da fossa posterior, occipital e fusiforme maiores 

valores da FC foram encontrados no grupo de HC entre as regiões do giro fusiforme e as 

regiões occipitais (50%), cerebelares (33%) e rede visual (17%), entre as subdivisões do 

cerebelo e regiões do cíngulo (28,5%), frontal (14%), temporal (14%) e subdivisões do 

cerebelo (43%) e entre o giro occipital médio e regiões temporais (40%), parietal (20%) e 

occipitais (40%) (APÊNDICE F). No grupo CLZ as conexões apresentaram-se com maiores 

valores da FC entre: (1) giro fusiforme e regiões frontais (50%) e subdivisões do cerebelo 

(50%), (2) giro occipital médio e regiões frontais (48%), parietal (9,5%), temporal (9,5%), 

subdivisões do cerebelo (19%) e redes da linguagem e frontoparietal (14%) e (3) entre 

subdivisões do cerebelo e regiões occipitais (45%), temporais (36%), parietal (9%) e frontal 

(9%).  

 No grupo de HC a rede de saliência apresentou maior FC com regiões frontais (33%), 

subdivisões cerebelares (33%), temporal (17%) e rede da linguagem (16%) (APÊNDICE G). 

A rede sensório-motora apresentou maior FC no grupo HC com as regiões frontais. No grupo 

CLZ a rede sensório-motora apresentou maior FC exclusivamente com regiões cerebelares.  

A figura abaixo reúne as regiões que apresentaram conexões estatisticamente 

significativas (Figura 13). 
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Figura 13 – A) Regiões com conexões estatisticamente significativas, B) Imagem 

tridimensional mostrando em matiz vermelha as conexões com maior FC no grupo HC e em 

matiz azul maior FC no grupo CLZ. 
 

 

Fonte: Autor. 

 

5.3.3. Conectividade funcional CLZ em comparação nCLZ 

 Não foram encontrados resultados estatisticamente significativos entre os dois grupos. 

 

5.4. Resultados da tractografia  

 Do total de 10 tratos avaliados pelo TRACULA, 8 apresentaram alterações 

estatisticamente significativas (Figura 14). Apenas uma medida do trato cingulado 

infracalosal esquerdo não manteve diferença estatística entre os grupos após teste de Tukey, 

conforme descrito na Tabela 5. 

Diferenças nos valores de FA, AD, MD e RD foram observadas. As medidas AD e 

MD foram as mais prevalentes entre os achados, em torno de 39% e 33%, respectivamente. O 

aumento de AD foi observado exclusivamente no grupo CLZ, já o aumento de MD foi 

observado em 67% no grupo CLZ e 33% no grupo HC. Os valores de RD apresentaram 

diferença estatística em 18% do total de medidas. O grupo CLZ foi o que mais apresentou 

medidas alteradas (67%), principalmente em comparação com o grupo de HC.  

Em dois tratos observamos diferença estatística nos valores de FA, na radiação 

talâmica anterior esquerda e no cíngulo – infracalosal esquerdo. No trato corticoespinhal e 

fascículo longitudinal inferior o aumento de AD foi observado entre o grupo CLZ e nCLZ. O 

trato cingulado infracalosal apresentou predomínio de medidas alteradas no grupo nCLZ em 

comparação com CLZ e HC. Esse trato foi verificado por um pesquisador colaborador 

independente treinado no uso do software, conforme descrito na metodologia da etapa 2 e 3 

do processamento estrutural e, não apresentou diferença estatística entre os valores 
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encontrados. 

 

 

Tabela 5 - Tratos e respectivas medidas encontradas após processamento pelo TRACULA 

considerando p<0,05. 

Trato Medida Valor p Relação  

Corpo caloso fórceps menor AD 0,03 HC<CLZ 

Corpo caloso fórceps menor RD 0,02 HC<CLZ 

Corpo caloso fórceps menor MD 0,01 HC<CLZ 

Radiação talâmica anterior - L (Atr) FA 0,01 nCLZ<HC 

Cingulado - infracalosal L(Cab) AD 0,02 nCLZ<CLZ 

Cingulado - infracalosal L (Cab) RD 0,03 nCLZ<HC 

Cingulado - infracalosal L (Cab)* MD 0,04 nCLZ<CLZ<HC 

Cingulado - infracalosal L (Cab) FA 0,01 HC<CLZ 

Cingulado - infracalosal R (Cab) RD 0,01 nCLZ<HC 

Cingulado - infracalosal R(Cab) MD 0,01 nCLZ<HC 

Cingulado - supracalosal L(Ccg) MD 0,03 HC<CLZ 

Cingulado - supracalosal R(Ccg) AD 0,02 HC<CLZ 

Cingulado - supracalosal R (Ccg) MD 0,04 HC<CLZ 

Trato corticoespinhal - L (Cst) AD 0,01 nCLZ<CLZ 

Fascículo longitudinal inferior - L (Ilf) AD 0,01 nCLZ<CLZ 

Fascículo longitudinal superior porção 

parietal - R (Slfp) 

MD 0,04 HC<CLZ 

Fascículo longitudinal superior porção 

temporal - L (Slft) 

AD <0,01 HC<CLZ 

Fascículo longitudinal superior porção 

temporal - R (Slft) 

AD <0,01 HC<CLZ 

*Ausência de significância estatística após teste de Tukey. L: esquerdo. R: direito. HC: controles saudáveis. 

CLZ: pacientes portadores de esquizofrenia em uso de clozapina. nCLZ: grupo de pacientes portadores de 

esquizofrenia sem uso de clozapina. 
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Figura 14 – Mapa de difusividade de um sujeito com a tractografia dos tratos cingulado 

infracalosal e supracalosal e corticoespinhal. 

 
 

Fonte: Autor. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo avaliou o padrão de conectividade funcional e estrutural cerebral 

dos pacientes portadores de esquizofrenia em uso de clozapina através das técnicas de 

ressonância magnética funcional em estado de repouso e imagem por tensor de difusão.  

Foram selecionados os pacientes que realizavam seguimento nos ambulatórios 

especializados em esquizofrenia do HC-FMRP-USP e voluntários saudáveis do banco de 

imagens do LAPIR. Os dados demográficos mostraram maior número de pacientes do sexo 

masculino, principalmente no grupo CLZ. A predominância do gênero masculino, diferenças 

na sintomatologia clínica e idade de início do primeiro episódio psicótico são descritas na 

literatura e observadas na prática clínica (HÄFNER, 2003). 

Por meio da ferramenta FreeSurfer, observamos que o grupo CLZ apresentou 

majoritariamente os menores valores de volume e espessura corticais. Nas estruturas 

subcorticais, identificamos que os grupos CLZ e nCLZ apresentaram os menores valores e 

observamos uma diferença estatisticamente significativa entre CLZ e nCLZ no putamen, 

sendo o menor valor no grupo CLZ.  Achados de redução do volume e espessura da 

substância cinzenta cerebral assim como alargamento ventricular na esquizofrenia resistente 

ao tratamento são extensamente descritos na literatura (MOUCHILIANTIS; MCCUTEHON; 

HOWES, 2016). Além disso, também se observa menores volumes no hipocampo, tálamo e 

núcleo accumbens em pacientes com esquizofrenia (RIMOL, et al, 2010). Menor volume do 

putamen tem sido associado com pacientes que respondem pouco a administração de 

antipsicóticos e apresentam piores desfechos clínicos (MITELMAN et al., 2009, 

BUCHSBAUM et al., 2003), assim como observado em nosso estudo. 

Era esperado que pacientes com esquizofrenia em uso de clozapina apresentassem 

maiores perdas volumétricas estruturais, em parte devido a maior gravidade da doença. 

Apesar dos nossos resultados concordarem com a literatura, não foram coletados dados sobre 

a sintomatologia. Não foi possível aplicar escalas de sintomas e funcionalidade devido 

dificuldades técnicas no agendamento, realização do exame e deslocamento dos pacientes até 

o centro de imagem (custo), o que resultaria em datas distintas entre a aplicação da escala e o 

exame de neuroimagem. Nesse sentido, futuros estudos deverão incluir a avaliação de 

sintomas. 

Os resultados da conectividade funcional demonstraram diferenças estatisticamente 

significativas no padrão de conectividade entre os pacientes com esquizofrenia e controles 
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saudáveis. Por meio da análise de 124 ROIs através da ferramenta CONN, observamos 

diferenças significativas nas conexões entre os grupos de HC e nCLZ e HC e CLZ. 

Entre o grupo HC e nCLZ os achados apontaram para menores valores de FC entre as 

regiões fronto – temporal (giro de Heschl), fronto- giro do cíngulo médio e DMN - cíngulo 

médio, no grupo nCLZ. Menores valores de FC também foram observados entre as regiões 

fronto-temporal (giro de Heschl), fronto- giro do cíngulo médio e DMN- cíngulo médio, 

quando comparado o grupo CLZ e HC.  Entretanto, observamos maior número de regiões 

adjacentes envolvidas: na região temporal estendendo além do giro de Heschl e envolvendo o 

temporal superior e parahipocampo e na região do cíngulo médio estendendo para cíngulo 

anterior e insula. No grupo CLZ também observamos redução da FC em regiões frontais 

distintas do grupo nCLZ, entre a região fronto- amigdala, putamen e globo pálido e conexões 

fronto-frontais. Além disso, identificamos no grupo CLZ em comparação com HC redução da 

FC em regiões temporo-temporais. Dessa forma, o envolvimento de inúmeras ROIs evidencia 

um padrão difuso de desconectividade no grupo CLZ. 

Numerosos trabalhos mostraram resultados semelhantes de hipoconectividade frontal 

na esquizofrenia resistente ao tratamento, utilizando a mesma técnica de RMf em estado de 

repouso e outras técnicas funcionais como PET (PETTERSON-YEO et al., 2011; 

WOODWARD; ROGERS; HECKERS, 2011). A redução da conectividade fronto-temporal 

tem sido relacionada a esquizofrenia e correlacionada negativamente com os sintomas 

psicóticos positivos (FRISTON; FRITH, 1995; LAWRIE et al., 2002; JAGIEALA-

ROTARSKA et al., 2010).  

Observamos aumento da FC nas conexões entre as regiões fronto-occipitais nos 

grupos nCLZ e CLZ quando comparados com HC. O envolvimento do córtex occipital tem 

sido descrito em diversos trabalhos envolvendo pacientes com esquizofrenia resistente ao 

tratamento (ALONSO-SOLÍS et al., 2015; CHAN et al., 2019), entretanto, os achados ainda 

são inconsistentes, com alguns estudos mostrando redução da FC entre as conexões fronto-

occipitais no CLZ, achado distinto ao nosso (GANELLA et al., 2017). As inconsistências nos 

achados podem ser explicadas pelo uso de diferentes metodologias de análise da RMf em 

estado de repouso e amostras com pacientes ERT com e sem administração de clozapina.  

 A ausência de dados sobre a presença de alucinações visuais é uma limitação a 

interpretação do achado do aumento da FC entre a região fronto-occipital, uma vez que o 

córtex occipital é conhecido como córtex visual e sua maior conectividade no repouso poderia 

estar correlacionada a presença de alucinações visuais. Entretanto, também observamos 

alterações da FC no córtex occipital no grupo HC, o que poderia amenizar essa limitação. Na 
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literatura, há evidências envolvendo o córtex occipital com achados de redução da FC 

envolvendo em pacientes com ERT em uso de clozapina (GANELLA et al., 2017) e 

alterações da conectividade estrutural em pacientes portadores de esquizofrenia com início na 

infância tratados com clozapina em comparação com familiares não afetados (ZALESKY et 

al., 2015). Nesse sentido, as evidências apontam para um papel do córtex occipital no 

adoecimento e potencial envolvimento com estágios precoces do neurodesenvolvimento, o 

que poderia estar implicado na fisiopatologia da ERT (PANTELIS et al., 2005).  

Novos estudos preferencialmente com desenho longitudinal sobre o papel do córtex 

occipital nos diferentes estágios da esquizofrenia, avaliando sintomatologia e medicação 

antipsicótica devem ser conduzidos. O uso de outras técnicas de neuroimagem funcional 

como RMf pelo paradigma de tarefa ou PET podem contribuir na elucidação. Devido sua 

função de córtex visual, a influência dos olhos abertos no resultado das conexões do córtex 

occipital deve ser questionada. Apesar de ainda não existir um consenso sobre o uso de olhos 

abertos ou fechados, a literatura mostra consistência entre os achados nas redes de repouso 

independentemente da abertura ocular, exceto na rede da audição onde há aumento da FC 

quando os olhos se encontram fechados (PATRIAT et al., 2013). Além disso, no nosso estudo 

os três grupos estiveram com os olhos abertos. Para analisar e garantir a qualidade do estado 

de repouso, os estudos futuros deverão incluir questionários pré e pós sessão do exame de 

imagem (DELAMILLIEURE et al., 2010). 

Além da região occipital, observamos aumento da FC no grupo CLZ nas conexões 

entre o cerebelo (e suas subdivisões) e a rede sensório-motora em comparação com HC. No 

grupo HC o aumento da FC foi observado entre a rede sensório-motora e a região frontal.  Em 

outro estudo, pacientes portadores de esquizofrenia apresentaram alterações entre os próprios 

componentes da rede sensório-motora e outras redes (DMN, frontoparietal, dorsal da 

atenção), destacando-se as alterações nas conexões tálamo-corticais (KAUFMANN et al., 

2015). Também foi observado o aumento da FC na rede sensório-motora em pacientes com 

ERT elegíveis para o uso de clozapina (MCNABB et al., 2018), além disso, partes da rede 

sensório-motora, como a conectividade corticoestriatal esteve alterada em pacientes com 

piores respostas ao tratamento (SARPAL et al., 2016). Dessa forma, o padrão de 

conectividade da rede sensório-motora tem sido relacionado a esquizofrenia e, principalmente 

aos aspectos de resistência ao tratamento.  

Em nosso estudo, as conexões estatisticamente significativas do tálamo foram redução 

da FC no grupo CLZ em comparação com HC entre o tálamo e o cíngulo médio, opérculo 

Rolândico e giro de Heschl. As conexões tálamo-cortical têm sido associadas ao 
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comprometimento do neurodesenvolvimento na esquizofrenia, uma vez que a modulação das 

conexões talâmicas tem sido apontada como uma referência na maturação cerebral 

(WOODWARD et al., 2012; FAIR et al., 2010).  

O tálamo é uma estrutura central na coordenação de estímulos provenientes de 

estímulos sensoriais (visual, auditivo e somato-sensório), na transmissão de informações 

provenientes de regiões do córtex e cerebelo e tem o papel de modular os estímulos internos e 

externos através do circuito cortico-cerebelo-tálamo-cortical (CCCTC). A desconectividade 

entre essas estruturas poderia explicar o estado de “pobre coordenação mental”, a chamada 

teoria da dismetria cognitiva, na qual a incapacidade de discriminar estímulos internos e 

externos levaria a um estado de sobrecarga mental, e seria responsável pelos sintomas 

positivos, negativos, cognitivos e motores observados na esquizofrenia (ANDREASEN, 1997; 

ANDREASEN; PIERSON, 2008; KAUFMANN et al., 2015). Do ponto de vista sináptico, a 

desconectividade seria compreendida como um fenômeno decorrente da alteração dos 

receptores NMDA e da modulação indireta de outros neurotransmissores como dopamina e 

serotonina, que resultaria em alterações na plasticidade neuronal (STEPHAN; FRISTON; 

FRITH, 2009). 

O aumento da FC envolvendo o cerebelo e suas subdivisões foi observado no grupo 

CLZ entre cerebelo- córtex occipital e rede sensório-motora e cerebelo. Além da função 

motora, o cerebelo tem sido investigado como uma importante estrutura na modulação e 

coordenação cognitiva através do CCCTC (SHEFFIELD et al., 2016). Os nossos resultados 

são similares aos encontrados na literatura em relação as estruturas envolvidas, entretanto, o 

limitado número de estudos e o uso de diferentes metodologias de análise de RMf não nos 

permite afirmar que tais alterações sejam exclusivas do grupo resistente. Além disso, a 

hipo/hiper conectividade funcional pode estar relacionada diretamente ao acometimento da 

conexão como um todo, de partes dela e/ou como efeito compensatório de outra 

desconectividade. A investigação isolada da rede sensório-motora e das estruturas do CCCTC 

em pacientes com ERT e não resistente ao tratamento através da RMf em estado de repouso e 

por paradigma de tarefa, além da inclusão de dados sobre a lateralidade motora dominante 

poderão avaliar com maior rigor esse achado.  

A ausência de alterações estatisticamente significativas nas conexões funcionais em 

estado de repouso entre o grupo CLZ e nCLZ pode ser explicada através do espectro da 

doença. De acordo com os achados da literatura, independente das regiões encontradas, as 

maiores diferenças foram observadas entre o grupo de pacientes e controles saudáveis. Nesse 

sentido, o grupo de pacientes com esquizofrenia em uso de clozapina e sem uso de clozapina 
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provavelmente compartilham conexões em comum ou muito próximas, as quais na análise 

estatística não resultaram em diferenças significativas. 

Apesar das ressalvas e limitações, nossos resultados mostram um padrão de 

desconectividade funcional difusa, com destaque para a redução da FC em regiões fronto-

temporais e aumento da FC entre as regiões fronto-occipitais e cerebelo-rede sensório-motora 

no grupo CLZ quando comparado com HC. 

Por meio da obtenção de imagens de difusão e do emprego da ferramenta TRACULA, 

observamos aumento dos valores de AD e MD predominantemente no CLZ. Corpo caloso 

fórceps menor, fascículo longitudinal superior parte parietal e temporal e cingulado 

supracalosal apresentaram consistência entre as medidas, ou seja, aumento dos valores de AD 

e MD quando comparados com HC. Alterações nas medidas AD, MD e RD são pouco 

descritas na literatura, em grande parte pela prevalência do uso da FA como medida para 

avaliar a microestrutura da substância branca. Nos poucos estudos que utilizaram as medidas 

AD e MD em pacientes com ERT, houve discordância com a ausência de alterações em MD e 

AD (MCNABB et al., 2020) e ausência de alteração estatisticamente significativa em AD 

(HOLLERAN et al., 2014). Entretanto, aumento de RD no corpo caloso é descrito na 

literatura em pacientes com ERT (HOLLERAN et al., 2014, MCNABB et al., 2018). A 

divergência de resultados pode ter sido influenciada pela diversidade do uso de clozapina nas 

amostras.  

Variações nas medidas de difusão podem estar associadas a diversos mecanismos 

como desmielinização, edema, gliose e inflamação (ASSAF; PASTENARK, 2007) e/ou 

alteração da organização das fibras. Alteração na AD geralmente tem sido associada a 

prejuízo axonal e RD a prejuízo na constituição da bainha de mielina (SONG et al., 2002). 

Entretanto, as interpretações das medidas não devem ser feitas isoladamente na esquizofrenia, 

visto que o fenômeno biológico provavelmente acomete a substância branca de forma difusa 

(KLAUSER et al., 2017). Diferentemente dos achados inconsistentes na literatura sobre o 

impacto da presença de sintomas e tempo de psicose não tratada, há inúmeros estudos que 

apontam para a potencial influência dos antipsicóticos na substância branca cerebral e, 

consequentemente, em variação nos valores das medidas de difusão, principalmente FA 

(MARQUES et al., 2014). 

Nesse sentido, os resultados encontrados no trato cingulado infracalosal – aumento de 

FA no CLZ, menores valores de RD, AD e MD no nCLZ – e aumento de AD no trato 

corticoespinhal e fascículo longitudinal inferior no CLZ em relação a nCLZ poderiam ser 

explicados pela influência do tipo de antipsicótico e resistência. Apesar de limitada, a 
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literatura descreve aumento de FA no fascículo inferior fronto-occipital e lobo parietal 

superior após administração de clozapina (OZCELIK-EROGLU et al., 2014) e diferenças na 

integridade do trato pré-fronto-subcortical e fronto-subcortical, com maiores alterações da 

microestrutura da substância branca no grupo de pacientes em uso de antipsicóticos típicos 

(LEROUX et al., 2018). Assim sendo, a clozapina poderia influenciar positivamente na 

integridade da substância branca através da proteção a mielina e remodelação sináptica 

(KONRADI et al., 2001). 

A despeito da diferença da amostra (ausência de administração de clozapina) entre 

nosso estudo e o maior estudo de DTI em pacientes com esquizofrenia (KELLY et al., 2018), 

nossos resultados são similares, com maiores valores de AD, RD e MD encontrados no grupo 

de pacientes. Entretanto, futuros estudos preferencialmente de desenho longitudinal poderão 

auxiliar na melhor compreensão das alterações propriamente da doença ou secundárias ao uso 

de antipsicóticos.  

Os resultados da morfometria, conectividade funcional e estrutural convergiram no 

maior acometimento ter sido observado no grupo CLZ. As alterações estruturais identificadas 

através da redução volumétrica cortical generalizada e maiores valores de AD e MD nos 

tratos da substância cerebral podem estar relacionados ao padrão de desconectividade 

funcional difusa. Entretanto, a escolha pela exploração dos grandes tratos ao invés de fibras 

curtas da substância branca e a avaliação exploratória das conexões funcionais, isto é, sem 

pré-determinar uma ROI permitem observações limitadas sobre a integração conectividade 

funcional e estrutural. Apesar disso, destacamos os achados entre a conectividade funcional 

na rede sensório-motora e cerebelo e os achados envolvendo maiores valores de AD no trato 

corticoespinhal, sugerindo uma possível interação entre FC e a microestrutura da substância 

branca.  

Entretanto, apesar da literatura apontar para a convergência entre a conectividade 

funcional por RMf em estado de repouso e conectividade estrutural por DTI, há indícios de 

conexões funcionais sem correspondente estrutural direto e que provavelmente envolvem uma 

terceira região (DAMIOSEAUX; GREICIUS, 2009). Consequentemente, novos estudos 

deverão explorar funcionalmente regiões mais específicas corticais e subcorticais e avaliar as 

fibras curtas da substância branca. Considerando os nossos achados, tais pesquisas deverão 

focar na rede sensório-motora, cerebelo e córtex occipital.  

Apesar das limitações, nosso estudo concentra diversos pontos positivos como o 

número de participantes, predomínio do uso de medicação atípica no grupo não resistente ao 
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tratamento (60% em uso de olanzapina), uso de clozapina por todos os pacientes resistentes ao 

tratamento e o uso de técnicas combinadas (funcionais e estruturais).  

Dessa forma, é possível apontar para evidências de um padrão difuso de 

desconectividade funcional no CLZ, destacando-se redução da FC fronto-temporal e aumento 

da FC nas conexões entre as regiões fronto-occipitais e rede sensório-motora e cerebelo.  O 

mesmo padrão difuso foi encontrado na análise estrutural da substância branca através da 

observação de maiores valores de AD e MD no grupo CLZ. Diferenças no trato 

corticoespinhal e fascículo longitudinal inferior podem estar associadas especificadamente ao 

grupo CLZ e os achados no trato cingulado infracalosal podem ter sido influenciados pela 

administração de antipsicóticos.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo apontam para um padrão de desconectividade 

funcional e estrutural difusa nos pacientes portadores de esquizofrenia em uso de clozapina.  

Destacam-se os achados envolvendo redução da FC na região fronto-temporal e aumento da 

FC nas conexões fronto-occipitais e rede sensório-motora – cerebelo, assim como alterações 

difusas das medidas de difusão AD e MD, especialmente no trato corticoespinhal e fascículo 

longitudinal inferior, como potencialmente específicas a esse grupo. O predomínio de 

alterações nos valores de MD, AD e RD no trato cingulado infracalosal no grupo nCLZ pode 

estar relacionado com uma possível influência na administração de antipsicóticos.  

O presente trabalho acrescenta dados importantes sobre os possíveis impactos do uso 

da clozapina e potenciais biomarcadores na esquizofrenia resistente ao tratamento do ponto de 

vista da neuroimagem. Esses achados poderão contribuir para a melhor compreensão da 

fisiopatologia da esquizofrenia resistente ao tratamento, identificação precoce desse grupo de 

pacientes e, futuramente melhores desfechos clínicos e funcionais. Além disso, os resultados 

poderão auxiliar no direcionamento de futuros estudos. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

(Versão 2 Modificada em 19/02/2019) 

Título da Pesquisa: Estudo com ressonância magnética funcional de encéfalo utilizando as 

técnicas de resting state e tensor de difusão em pacientes portadores de esquizofrenia em uso 

de clozapina em comparação a outros antipsicóticos 

 

Pesquisadores: 

 

Lara Zancaner Ueta: Depto. de Neurociência e Ciência do Comportamento da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, Brasil. Telefone: 

(16) 3602-2703; Celular (17) 991568196; 

Prof. Dr. Jaime Eduardo Cecílio Hallak: Depto. de Neurociência e Ciência do 

Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, Brasil. Telefone: (16) 3602-2703; 

Telefone Comitê de Ética em Pesquisa: (16) 3602-2228. 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é composto por um grupo de pessoas que são 

responsáveis por supervisionarem pesquisas em seres humanos que são realizadas na 

instituição e tem a função de proteger e garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de 

todos os participantes de pesquisa que se voluntariam a participar da mesma. O CEP do 

Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto é localizado no subsolo 

do hospital e funciona de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00hs, telefone de contato (016) 

3602-2228. 

De que se trata este documento que estou lendo? 

Este documento é um termo de consentimento, no qual serão abordadas todas as informações 

sobre o estudo. A pesquisadora irá revisar as informações para ter certeza que o senhor (a) 

entendeu todas elas. Você pode fazer perguntas quando quiser. Se você concordar em 

participar do estudo, você terá que assinar este termo de consentimento e você terá uma cópia 

para guardar. Antes de receber as informações sobre o estudo é importante que o senhor(a) 

saiba dos seguintes detalhes: 

a) Sua participação é completamente voluntária; 

b) Você poderá decidir não participar do estudo quando quiser, sem perder o direito de receber 

os cuidados médicos de rotina, ou quaisquer outros benefícios aos quais tenha direito na 

assistência médica regular na clínica habitual, qualquer que seja sua decisão. 

Por que está sendo feito este estudo? 

O senhor (a) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que tem como objetivo 

avaliar o funcionamento do cérebro em pacientes portadores de esquizofrenia em uso de 

diferentes medicações.  

O que eu preciso fazer se eu decidir participar do estudo? 

Se concordar em participar do estudo, o senhor (a) deverá autorizar a pesquisadora a analisar 

as imagens que foram obtidas de rotina no ambulatório o qual o senhor (a) faz parte. 

Quantas pessoas irão participar do estudo? 

Participarão 30 pessoas portadoras de esquizofrenia em uso de clozapina, 30 pessoas 

portadoras de esquizofrenia em uso de outras medicações e 60 voluntários saudáveis. 

Por que eu fui escolhido para participar do estudo? 

Um dos objetivos deste estudo é saber como é o funcionamento cerebral em pacientes 

portadores de esquizofrenia em uso de clozapina e outras medicações, se o senhor (a) foi 

escolhido é porque preenche esses critérios. 

Quais são os riscos e desconfortos do estudo? 
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Os riscos e desconfortos estão associados a coleta das imagens por ressonância magnética, 

como o senhor (a) já realizou o exame que faz parte da rotina do ambulatório o presente 

estudo, ou seja, a utilização das imagens coletadas não apresenta risco ou desconforto. 

Existem benefícios em participar deste estudo? 

Sim. A sua participação ajudará no entendimento do funcionamento cerebral na esquizofrenia, 

e, portanto, ajudará na melhor compreensão sobre a doença. 

Existe alguma compensação financeira ou custos para mim? 

O senhor (a) não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação 

neste estudo. Da mesma forma, o Sr. (a) não terá nenhuma despesa pessoal. 

As pessoas saberão que eu participei do estudo? 

As imagens serão vistas e analisados apenas pelos pesquisadores responsáveis por este estudo, 

os dados poderão ser comunicados para outros pesquisadores e médicos, mas sua identidade 

será mantida em sigilo. Nenhum dado que possa revelar sua identidade estará disponível para 

quaisquer pessoas ou em quaisquer textos ou publicações, além dos pesquisadores envolvidos. 

Quem você deve procurar caso tenha problemas ou perguntas. 

Caso o senhor / a senhora tenha perguntas, dúvidas ou qualquer outra informação que 

deseje saber a respeito deste estudo, poderá procurar os pesquisadores aqui citados, Lara 

Zancaner Ueta (telefones 16 3602-2703 e Celular 17 991568196) ou Prof. Dr. Jaime Eduardo 

Cecílio Hallak ( 16 36022703), ou ainda, o Comitê de Ética em Pesquisa (telefone 3602-2228). 

Uma via deste documento, assinada pelo pesquisador, deverá ser devolvida ao senhor (a) e 

uma segunda via ficará arquivada com o pesquisador. 

Assinaturas 

Os detalhes deste estudo foram explicados a você, que teve a oportunidade de fazer 

todas as perguntas ao pesquisador. Se tiver lido o consentimento livre e esclarecido (ou se ele 

tiver sido explicado para você), tiver entendido a informação e concordar voluntariamente em 

participar deste estudo, por favor, assine abaixo: 

 

_____________________________                                             

______________________________ 

Nome do Voluntário         Assinatura do Voluntário 

(impresso ou em letra de forma) 

Data: ____/____/____ 

_____________________________                                             

______________________________ 

Nome da Testemunha        Assinatura da Testemunha 

(impresso ou em letra de forma) 

Data: ____/____/____ 

 

 

 

 

_____________________________                                             

______________________________ 

Nome do Pesquisador                    Assinatura do 

Pesquisador 

(impresso ou em letra de forma) 

Data: ____/____/____ 
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APÊNDICE B - TABELAS RESULTADOS CONECTIVIDADE FUNCIONAL nCLZ EM 

COMPARAÇÃO HC 

 

Tabela - Regiões de interesse com valores maiores da FC em controles saudáveis em 

comparação ao grupo de pacientes portadores de esquizofrenia sem uso de clozapina 

considerando p-FDR<0,05. 

 

Região de  

interesse (ROI) 

Lateralidade ROI Valor p-FDR 

Giro Frontal 

Superior, parte 

medial orbital 

L 

 

- - 

R Cíngulo Médio R 

Cíngulo Médio L 

0,02 

0,04 

Default Mode* - Cíngulo Médio L 0,04 

 

Giro Reto  L 

 

Cíngulo Médio R 

Heschl L 

0,03 

0,03 

 - - 
*Segundo o atlas AAL formada por sementes localizadas no frontal superior medial. cíngulo anterior. Posterior. 

giro angular e precuneus. FDR: taxa de descoberta falsa. L: esquerdo. R: direito. 

 

 

 

Tabela - Regiões de interesse com valores maiores da FC no grupo de pacientes portadores de 

esquizofrenia sem uso de clozapina em comparação aos controles saudáveis considerando p-

FDR<0,05. 

Região de  

interesse (ROI) 

Lateralidade ROI Valor p-FDR 

Giro Frontal 

Superior, parte 

medial orbital 

L 

 

- - 

R Giro Occipital 

Superior R 

Fusiforme R 

0,03 

0,04 

Default Mode* - Giro Occipital 

Superior R 

0,04 

 

Giro Occipital 

Superior  

L 

 

- - 

R Frontal Superior L 

Default Mode 

Giro Frontal 

Superior, parte 

medial orbital R 

Giro Reto R 

Cíngulo Posterior L 

Frontal Superior 

Medial L 

 

0,02 

0,02 

0,02 

 

0,02 

0,02 

0,02 

*Segundo o atlas AAL formada por sementes localizadas no frontal superior medial, cíngulo anterior, posterior, 

giro angular e precuneus. FDR: taxa de descoberta falsa. L: esquerdo. R: direito. 
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APÊNDICE C - TABELAS RESULTADOS CONECTIVIDADE FUNCIONAL COM 

MAIOR FC EXCLUSIVAMENTE EM HC EM COMPARAÇÃO COM CLZ 
 

Tabela - Conexões do giro do cíngulo com valores maiores da FC no grupo de controles 

saudáveis em comparação com o grupo de pacientes portadores de esquizofrenia em uso de 

clozapina considerando p-FDR<0,05. 

Região de 

interesse 

(ROI) 

Lateralidade ROI Valor p-FDR 

 

Cíngulo 

Anterior 

L 

 

Cíngulo Médio L/R 

Giro Frontal Superior, parte medial 

orbital L/R 

Giro Reto L/R 

Heschl L/R 

Área motora suplementar R 

Insula L 

Giro para-hipocampal L/R 

Cíngulo Anterior R 

Opérculo Rolândico L 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

0,01 

0,02 

0,04 

 

0,04 

<0,01 

<0,01 

0,02 

0,01 

 

 

0,02 

0,03 

R Cíngulo Médio L/R 

Giro Reto L 

Heschl L/R 

Giro Frontal Superior, parte medial 

orbital L/R 

Vermis 9* 

Insula L 

Frontal inferior, parte orbital 

Giro para-hipocampal L/ R 

Cíngulo Anterior L 

Rede da linguagem 

Temporal Superior L 

Área motora suplementar R 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

0,02 

0,01 

0,01 

0,01 

0,03 

0,03 

0,03 

0,04 

 

 

<0,01 

<0,01 

0,02 

0,01 

 

 

 

0,02 

 

 

 

0,04 

Cíngulo 

Médio 

L 

 

Cíngulo Anterior L/R 

Giro Frontal Superior, parte medial 

orbital L 

Giro para-hipocampal L/R 

Giro Reto L/R 

Frontal Superior Medial R 

Putamen R 

Vermis 9 * 

Temporal Médio L 

Cerebelum 9 R * 

Frontal Superior Medial L 

Default Mode 

Temporal Médio R 

Tálamo L 

Córtex olfativo L 

 

<0,01 

<0,01 

0,01 

<0,01 

 

 

0,02 

0,02 

 

0,02 

0,03 

 

0,04 

0,04 

<0,01 

0,02 

<0,01 

 

<0,01 

0,02 

 

 

0,02 

0,05 

 

0,03 

 

R Cíngulo Anterior L/R <0,01 <0,01 
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Giro Frontal Superior, parte medial 

orbital L/R 

Vermis 9 * 

Giro para-hipocampal L/R 

Giro Reto L/R 

Frontal Superior Medial L/R 

Córtex olfativo L/R 

Cíngulo Posterior L 

Polo Temporal Médio R 

Default Mode 

Tálamo L 

Heschl R 

Polo Temporal Superior L 

Cerebelum 9 R * 

Rede da linguagem 

<0,01 

<0,01 

0,04 

<0,01 

0,02 

0,01 

<0,01 

 

0,04 

0,04 

 

0,04 

 

0,04 

<0,01 

 

<0,01 

0,04 

<0,01 

0,04 

 

0,02 

0,04 

 

0,04 

 

0,04 

*Divisões do cerebelo segundo o atlas funcional Automated Anatomical Labeling. FDR: taxa de descoberta falsa. 

L: esquerdo. R: direito. 
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Tabela - Conexões das regiões temporais com valores maiores da FC no grupo de controles 

saudáveis em comparação com o grupo de pacientes portadores de esquizofrenia em uso de 

clozapina considerando p-FDR<0,05. 

Regiões de 

interesse 

(ROI) 

Lateralidade ROI Valor p-FDR 

Heschl L Giro Frontal Superior, parte medial 

orbital L/R 

Giro Frontal Inferior, parte orbital 

L/R 

Cíngulo Anterior L/R 

Giro Reto L/R 

Tálamo L/R 

Giro Frontal Superior medial L/R 

Heschl R 

Giro Frontal Médio, parte orbital L 

Cíngulo Posterior L 

Giro para-hipocampal L/R 

Giro Frontal Superior orbital L/R 

Putamen L/R 

Giro Frontal Superior L 

Angular L 

Giro Temporal Médio L/R 

 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

0,04 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

0,01 

0,03 

0,02 

0,02 

0,02 

0,03 

0,03 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

0,02 

<0,01 

<0,01 

 

 

 

0,01 

0,02 

0,02 

 

 

0,04 

R Giro Frontal Médio, parte orbital L 

Giro Frontal Inferior, parte orbital 

L/R 

Giro Frontal Superior, parte medial 

orbital L/R 

Heschl L 

Cíngulo Anterior L/R 

Giro Frontal Superior medial L/R 

Giro para-hipocampal L/R 

Angular L 

Putamen L/R 

Pré-central L 

Giro Temporal Superior L 

Giro Reto L/R 

Área motora suplementar L 

Polo Temporal Superior R 

Cíngulo Médio L/R 

Rede da linguagem 

<0,01 

<0,01 

0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,04 

0,04 

0,04 

 

0,02 

0,03 

 

0,02 

0,03 

0,02 

 

0,04 

 

 

0,03 

 

 

0,04 

Polo 

temporal 

superior 

L Polo temporal Superior R <0,01  

R Polo temporal Superior L <0,01  

FDR: taxa de descoberta falsa. L: esquerdo. R: direito. 

 

 



67 

Tabela - Conexões de estruturas límbicas com valores maiores da FC no grupo de controles 

saudáveis em comparação com o grupo de pacientes portadores de esquizofrenia em uso de 

clozapina considerando p-FDR<0,05. 

Regiões de 

Interesse 

(ROI) 

Lateralidade ROI Valor p-FDR 

Insula L Giro Frontal Inferior, parte orbital 

L/R 

Giro Frontal Superior, parte medial 

orbital L 

Cíngulo Anterior L/R 

Giro reto 

Cerebelo 9 R * 

Cerebelo 4 5 L * 

Globo pálido, núcleo lentiforme R 

Giro Frontal Inferior, parte opercular 

R 

Vermis 9 * 

Giro Temporal Médio R 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

 

0,03 

 

 

0,04 

0,02 

 

0,02 

0,02 

0,02 

 

0,04 

0,04 

 

0,04 

 

R - - 

Giro para-

hipocampal 

L - 

 

- 

R Cíngulo Médio L/R 

Opérculo Rolândico L/R 

Heschl L/R 

Cíngulo Anterior L/R 

Giro Temporal Superior L/R 

Giro para-hipocampal R 

<0,01 

<0,01 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

<0,01 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

Putamen  L - - 

R Opérculo Rolândico L/R 

Insula R 

Giro Temporal Superior L/R 

Área Motora suplementar L/R 

Cíngulo Médio L 

0,01 

 

0,03 

0,03 

0,03 

 

0,03 

0,03 

 

 

0,03 

0,04 
*Divisões do cerebelo segundo o atlas funcional Automated Anatomical Labeling; FDR: taxa de descoberta falsa. 

L: esquerdo. R: direito. 
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APÊNDICE D - TABELAS RESULTADOS CONECTIVIDADE FUNCIONAL NAS 

REGIÕES FRONTAIS ENTRE CLZ EM COMPARAÇÃO HC 

 

Tabela - Conexões das regiões frontais com valores maiores da FC no grupo de controles 

saudáveis em comparação com o grupo de pacientes portadores de esquizofrenia em uso de 

clozapina considerando p-FDR<0,05 

Regiões de  

interesse 

(ROI) 

Lateralidade ROI Valor p-FDR 

Giro Frontal 

Superior, parte 

medial orbital  

 

L 

 

Cíngulo Médio L/R 

Heschl L/R 

Opérculo Rolândico L/R 

Cíngulo Anterior L/R 

Insula L 

Lóbulo paracentral L 

Rede sensório-motora 

Rede de saliência 

Giro pós central R 

 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

0,04 

 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

0,02 

 

 

 

R Heschl L 

Cíngulo Médio L/R 

Cíngulo Anterior L/R 

Opérculo Rolândico L/R 

Lóbulo paracentral L 

Rede sensório-motora 

Área motora suplementar R 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

0,01 

 

<0,01 

<0,01 

0,03 

 

 

0,01 

 

Frontal 

Superior,  

parte medial  

L Heschl L/R 

Cíngulo Médio L/R 

 

0,02 

0,04 

0,04 

0,04 

R Cíngulo Médio L/R 

Heschl L/R 

Núcleo Caudado L 

0,01 

0,01 

0,03 

<0,01 

0,03 

Frontal 

Inferior, parte 

orbital 

 

L Heschl L/R 

Insula L 

Rede de saliência 

Opérculo Rolândico L/R 

Giro Supramarginal L 

Cíngulo Anterior R 

Temporal Superior L/R 

<0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,03 

<0,01 

 

 

0,02 

 

 

 

 

R Heschl L/R 

Insula L 

0,04 

0,04 

 

Frontal 

Inferior, parte 

opercular  

L Giro Supramarginal L  

Rede atencional dorsal 

Globo pálido, núcleo lentiforme L 

Giro frontal inferior, parte triangular 

R 

0,02 

0,02 

0,02 

 

 

 

 

0,04 

R - - 
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Giro 

Reto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Cíngulo Anterior L/R 

Heschl L/R 

Cíngulo Médio L/R 

Opérculo Rolândico 

Rede sensório-motora 

Insula L 

Giro Frontal Superior L 

Giro Frontal Médio L 

 

<0,01 

<0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

0,02 

0,03 

0,04 

 

<0,01 

 

<0,01 

0,03 

 

R Opérculo Rolândico L /R 

Insula L/R 

Rede sensório-motora 

Cíngulo Anterior L 

0,03 

0,03 

0,03 

0,04 

 

0,02 

0,03 

 

 

Opérculo 

Rolândico 

L Giro Frontal Superior, parte medial 

orbital L/R 

Putamen L/R 

Giro Para-hipocampal R 

Giro Reto L/R 

Giro Frontal Inferior, parte orbital 

L/R 

Amigdala R 

<0,01 

0,02 

 

0,02 

0,01 

0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

0,01 

 

 

 R Giro Reto L/R 

Giro Frontal Superior, parte medial 

orbital L/R 

Giro Frontal Inferior, parte orbital L 

Giro Frontal Médio, parte orbital L 

Giro Para-hipocampal R 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

 

 

0,02 

0,05 

 

 

0,04 

 
FDR: taxa de descoberta falsa. L: esquerdo. R: direito. 
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Tabela - Conexões das regiões frontais com valores maiores da FC no grupo de pacientes 

portadores de esquizofrenia em uso de clozapina em comparação com controles saudáveis 

considerando p-FDR<0,05 

Região de 

interesse 

(ROI) 

Lateralidade ROI Valor p-FDR 

Frontal 

Superior, parte 

medial orbital 

L Giro fusiforme R 

Giro Frontal Inferior, parte orbital R 

Giro Occipital Médio L/R 

0,01 

0,01 

0,02 

 

 

0,02 

R Giro fusiforme R 

Giro Occipital Médio L/R 

Giro Frontal Inferior, parte orbital R 

Giro Occipital Superior R 

 

<0,01 

 

<0,01 

<0,01 

0,01 

0,01 

 

Frontal 

Superior, parte 

medial 

L Giro Fusiforme L/R 

Giro Occipital Médio R 

Giro Temporal Médio R 

Giro Frontal Inferior, parte opercular 

L 

0,01 

 

 

0.04 

0,01 

0,04 

0,04 

R Giro fusiforme L/R 

Giro Occipital Médio L/R 

Giro Occipital Inferior L/R 

Giro Temporal Inferior R 

Rede Visual 

Giro Frontal Inferior, parte opercular 

L 

 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

 

0,02 

0,03 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

 

 

 

Frontal 

Inferior, parte 

orbital 

L Giro Occipital Médio L 0,01  

R Giro Frontal Superior, parte medial 

orbital L/R 

0,04 0,04 

Frontal 

Inferior, parte 

opercular 

L Cíngulo Posterior L/R 

Giro Angular L 

Giro Frontal Superior L 

Giro Frontal Superior, parte medial 

L/R 

 

0,02 

0,02 

0,04 

0,04 

0,02 

 

 

 

R -  - 

Giro Reto L -  - 

R Giro Occipital Médio L/R 0,04  
FDR: taxa de descoberta falsa. L: esquerdo. R: direito. 
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APÊNDICE E - TABELAS RESULTADOS CONECTIVIDADE FUNCIONAL NAS 

REGIÕES PARIETAIS ENTRE CLZ EM COMPARAÇÃO HC 

 

Tabela - Conexões da região parietal com valores maiores da FC no grupo de controles 

saudáveis em comparação com o grupo de pacientes portadores de esquizofrenia em uso de 

clozapina considerando p-FDR<0,05 

Regiões de 

interesse (ROI) 

Lateralidade ROI Valor p-FDR 

Giro 

Supramarginal 

L Giro Frontal Inferior, parte opercular 

L/R 

Giro Frontal Inferior, parte orbital L 

 

0,03 

0,04 

0,02 

 

 

R - - 
FDR: taxa de descoberta falsa. L: esquerdo. R: direito. 

 

Tabela - Conexões da região parietal com valores maiores da FC no grupo de pacientes 

portadores de esquizofrenia em uso de clozapina em comparação com controles saudáveis 

considerando p-FDR<0,05 

Regiões de 

interesse 

(ROI) 

Lateralidade ROI Valor p-FDR 

Giro Angular L - - 

R Giro Occipital Inferior R 

Giro Occipital Médio L/R 

 

0,04 

<0,01 

 

0,01 
FDR: taxa de descoberta falsa. L: esquerdo. R: direito. 
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APÊNDICE F - TABELAS RESULTADOS CONECTIVIDADE FUNCIONAL NAS 

REGIÕES DA FOSSA POSTERIOR, OCCIPITAL E FUSIFORME ENTRE CLZ EM 

COMPARAÇÃO HC 

 

Tabela - Conexões das regiões da fossa posterior, occipital e fusiforme com valores maiores 

da FC no grupo de controles saudáveis em comparação com o grupo de pacientes portadores 

de esquizofrenia em uso de clozapina considerando p-FDR<0,05 

Regiões de 

interesse 

(ROI) 

Lateralidade ROI Valor p-FDR 

Giro 

fusiforme 

L - - 

R Sulco calcarino e córtex ao redor L/R 

Giro Occipital Médio L/R 

Giro Occipital Superior L/R 

Vermis 10* 

Vermis 7* 

Rede Visual  

 

0,03 

0,03 

0,04 

0,04 

0,04 

0,03 

0,03 

0,04 

Cerebelo 4 5 * L - -  

R Amigdala L 

Vermis 10 * 

0,02 

0,02 

 

Vermis 9 * - Cíngulo Médio L/R 

Vermis 4 5 

Cíngulo Anterior R 

0,04 

0,02 

0,02 

 

0,04 

Cerebelo 

Crus2* 

L - - 

R Giro Frontal Médio L 0,01  

Vermis 10* - Cerebelo 4 5 R 0,04  

Giro Occipital 

Médio 

L Giro Occipital Superior L 

Giro fusiforme R 

0,02 

0,03 

 

R Giro Occipital Superior L 

Giro fusiforme R 

Lingual L 

0,01 

0,02 

0,03 

 

*Divisões do cerebelo segundo o atlas funcional Automated Anatomical Labeling. FDR: taxa de descoberta falsa. 

L: esquerdo. R: direito. 
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Tabela - Conexões das regiões da fossa posterior, occipital e fusiforme com valores maiores 

da FC no grupo de pacientes portadores de esquizofrenia em uso de clozapina em comparação 

com controles saudáveis considerando p-FDR<0,05 

Regiões de 

interesse 

(ROI) 

Lateralidade ROI Valor p-FDR 

Giro 

Fusiforme 

L Cerebelo Crus2 L/R * 

Cerebelo, parte substância branca 

Giro Frontal Superior, parte medial L/R 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

 

<0,01 

 

0,01 

R Giro Frontal Superior, parte medial L/R 

Cerebelo, parte substância branca* 

Giro Frontal Superior, parte medial 

orbital L/R 

Cerebelo Crus2 L/R* 

Giro Frontal Superior, parte orbital L 

 

<0,01 

0,01 

0,02 

0.02 

0,03 

 

<0,01 

 

<0,01 

0,01 

Vermis 9*  Giro Occipital Inferior R 0,04  

Cerebelo 

Crus2* 

L - - - 

R Giro Fusiforme L/R 

Giro Occipital Médio L 

Parietal Superior R 

<0,01 

0,01 

0,01 

 

0,04 

Giro Occipital 

Médio 

L Cerebelo Crus2 L/R *  

Cerebelo, parte substância branca 

Giro Frontal Superior, parte medial L/R 

Giro Frontal Superior, parte medial 

orbital L/R 

Rede da linguagem 

Giro Frontal Inferior, parte orbital L 

Giro Angular L/R 

Giro Reto 

Giro Temporal Médio L 

 

<0,01 

<0,01 

0,04 

0,03 

0,01 

0,01 

0,04 

 

0,02 

 

 

0,01 

 

0,01 

0,01 

 

 

0,01 

0,02 

R Giro Frontal Superior, parte medial L/R 

Giro Angular L/R 

Rede Frontoparietal 

Giro Frontal Superior, parte medial 

orbital L/R 

Cerebelo, parte substância branca 

Cerebelo Crus2 L 

Giro Frontal Superior L/R 

Giro Frontal Superior, parte orbital R 

Giro Temporal Médio L 

Giro Frontal Médio R 

Rede da linguagem 

Giro Reto R 

 

0,01 

0,01 

0,01 

0,02 

0.01 

0.01 

 

 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

 

0,01 

 

 

0,01 

0,01 

 

 

 

0,03 

Cerebelo  Giro Occipital Médio L/R 

Giro Fusiforme L/R 

<0,01 

<0,01 

 

0,03 

0,03 
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Cerebelo, 

parte 

substância 

branca 

 Giro Occipital Médio L/R 

Giro Fusiforme L/R 

Giro Pré-central L 

Giro Occipital Inferior L 

Polo Temporal Médio L 

<0,01 

<0,01 

0,02 

0,03 

0,03 

 

0,02 

0,01 

*Divisões do cerebelo segundo o atlas funcional Automated Anatomical Labeling. FDR: taxa de descoberta falsa. 

L: esquerdo. R: direito. 
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APÊNDICE G - TABELAS RESULTADOS CONECTIVIDADE FUNCIONAL DAS 

REDES EM ESTADO DE REPOUSO ENTRE CLZ EM COMPARAÇÃO HC 

 

Tabela - Conexões de redes com valores maiores da FC no grupo de controles saudáveis em 

comparação com o grupo de pacientes portadores de esquizofrenia em uso de clozapina 

considerando p-FDR<0,05 

Rede de interesse ROI Valor p-FDR 

Rede sensório-

motora 

Giro Frontal Superior, parte medial orbital 

L/R 

Rectus L/R 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

Rede de saliência 

 

 

 

 

 

Vermis 8* 

Giro Frontal Inferior, parte orbital L 

Giro Temporal Médio R 

Vermis 6* 

Rede da linguagem 

Giro Frontal Superior, parte médio orbital L 

0,01 

0,03 

 

0,03 

0,03 

0,03 

 

 

0,03 

*Divisões do cerebelo segundo o atlas funcional Automated Anatomical Labeling. FDR: taxa de descoberta falsa. 

L: esquerdo. R: direito. 

 

 

Tabela - Conexões de redes com valores maiores de conectividade funcional no grupo de 

pacientes portadores de esquizofrenia em uso de clozapina em comparação com controles 

saudáveis considerando p-FDR≤0.05 

Rede de interesse ROI Valor p-FDR 

Rede sensório-

motora 

Vermis 8* 

Cerebelo 6 R* 

Vermis 6 * 

Vermis 7* 

0,03 

 

0,03 

0,04 

 

0,03 

*Divisões do cerebelo segundo o atlas funcional Automated Anatomical Labeling. FDR: taxa de descoberta falsa. 

L: esquerdo. R: direito. 
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Abstract 

Objective: Understand psychopathology and achieve biomarkers underlying treatment-

resistant schizophrenia (TRS) is necessary to accomplish better outcomes. Functional and 

structural connectivity can play a role in distinct TRS patients. The objective of this study is 

to evaluate the patterns of structural connectivity by diffusion tensor imaging (DTI) index 

called fractional anisotropy (FA) and functional connectivity (FC) by resting-state studies and 

identify potential relations between them. Methods: We conducted a systematic review in 

PubMed, Scopus, and Lilacs databases. Keywords were “clozapine” or “treatment resistant 

schizophrenia” and “resting state” OR DTI OR fractional anisotropy OR diffusion tensor 

imaging. We included papers in English or Portuguese, adult TRS patients treated with or 

without clozapine, resting-state or DTI, and presence of group control. Were selected 21 

articles for qualitative analysis. Results: Eleven DTI studies revealed reduced FA at the 

superior and inferior longitudinal fasciculus, cingulate bundle, uncinate fasciculus, corpus 

callosum, and internal/external capsule fibers in TRS patients.Ten resting-state studies 

showed mostly decreased FC in the frontotemporal cortex and subcortical areas in TRS 

patients. Structural and functional connectivity are potentially linked. Conclusion: TRS is a 

dysconnectivity disease. Specifics findings contribute to understanding psychopathology of 

TRS and can provide future early diagnosis and indirectly early interventions. 

 

Keywords: treatment-resistant schizophrenia, DTI, resting-state, fractional anisotropy, 

dysconnectivity. 

 

Introduction 

 TRS is a severe condition where patients do not respond after complete 2 first-line 

antipsychotics trials and maintain positive, negative, and cognitive symptoms1. Unsatisfactory 

treatment response, distinct clinical and neurobiological characteristics lead TRS patients to 

several impairments and the worst community functioning than non-treatment resistant 

patients (non-TRS), bipolar disorder, and anxiety/depressive diseases2 .Therefore, the early 

identification of TRS could contribute to better outcomes. 

 Abnormalities at the glutamatergic system and a non-dopaminergic cerebral 

environment are described as possible explanations for variable treatment responses; however, 

this is insufficient for the early identification of TRS patients3. Thus, further investigations to 

establish biomarkers to better understanding psychopathology becomes necessary.  

 The development of neuroimaging techniques has turned possible to demonstrate 

abnormalities that support dysconnectivity theory as underlying pathophysiological processes 

in schizophrenia. Dysconnectivity is a hyper or hypo/connectivity state from distinct parts of 

the brain4. A recent meta-analysis shows altered FC in large-scale brain networks in 

schizophrenia patients, mainly involving the salience network5. Additionally, abnormalities 

across all stages of disorders (TRS, non-TRS, first-episode) were demonstrated in a previous 

review, predominantly involving frontal lobe connections 4. 
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 Altered connectivity can occur at the functional and/or structural level. White matter 

evaluated by DTI revealed reduced FA in the deep left frontal and temporal lobe in 

schizophrenia6 and can suggest impairment in the integration between remote parts of the 

brain, proposing that structural and functional connectivity may be linked6. 

 Although different studies have revealed dysconnectivity findings in schizophrenia, 

assess dysconnectivity patterns as a potential biomarker of TRS remains open. Therefore, the 

present review will systematically evaluate structural connectivity through DTI and functional 

connectivity by resting-state studies, discuss possible relations between them, and propose 

future study direction in TRS. We hypothesized that the TRS group will show mostly reduced 

FA and reduced FC in specific brain areas compared to non-TRS and HC (healthy control). 

We also hypothesized that the administration of clozapine will contribute to different findings 

within the TRS group. 

 

Methods 

 We searched online databases PubMed, Scopus, and Lilacs using keywords: clozapine 

OR treatment resistant schizophrenia AND resting-state, clozapine OR treatment resistant 

schizophrenia AND diffusion tensor imaging OR DTI OR fractional anisotropy.  The interval 

was from 1990 until February 22, 2021.  

 A total of 184 studies was found on online databases, and 3 were included after 

manually examined the list of references. A total of 21 papers were selected. Inclusion criteria 

were: articles in English or Portuguese, adult TRS patients treated with or without clozapine, 

resting-state or DTI techniques, and presence of group control. Studies with non-

pharmacological interventions were excluded. Inclusion criteria were applied independently 

by authors. 

We followed the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses (PRISMA) guideline, and the review was registered and accepted on the 

international prospective register of systematic reviews (PROSPERO) under number 

CRD420191350027. 

Data were extracted after a consensus between authors, and results were exhibit 

separately by technique. 

 

Results 

General characteristics 
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A total of 21 articles were included in the present review. Search, and article selection 

are described in figure 1. We included 11 DTI and 10 resting-state studies (figure 1). 

Design study and TRS definition are presented in table 1 and 2 (table 1 and 2). 

 

Diffusion tensor imaging 

TRS compared to HC 

As compared to HC, TRS patients showed reduced FA. Five studies revealed reduced 

FA in the genu, body, and splenium of the corpus callosum, right posterior limb of the 

internal capsule, right external capsule, right temporal and left inferior longitudinal fasciculus, 

bilateral superior longitudinal fasciculus, inferior fronto-occipital fasciculus, superior and 

inferior parietal lobules, cingulate bundles, cerebellum, middle cerebellar peduncles, cerebral 

peduncle, corona radiata, posterior thalamic radiation, sagittal stratum, tapetum, uncinate 

fasciculus and corticospinal tract8,9,10,11,12.  

One study employed graph theory and network-based statistics and demonstrated 

decreased local efficiency between TRS and HC 13. Only one study evidenced increased FA in 

the right parahippocampus, left anterior thalamic radiation, and right posterior limb of internal 

capsule in TRS 9. 

In 4 studies, clozapine was administrated.  A longitudinal design was applied in two 

essays9,13,11,12. After administrated clozapine for 12 weeks, one study observed increased FA 

in 31 brain regions comparing patient baseline values and after treatment 9. Additional 

analysis indicated important FA increase in the left superior parietal lobe and left inferior 

fronto occipital fasciculus 9. Another study demonstrated reduced FA after 6 months of 

clozapine treatment in the genu and body of corpus callosum and bilaterally in the anterior 

and superior corona radiata12. 

The main results are summarized in the table 3. 

 

TRS compared to non-TRS 

Reduced FA was found in the body and splenium of the corpus callosum, cerebral 

peduncle, corona radiata, internal capsule, external capsule, posterior thalamic radiation, 

sagittal stratum, superior longitudinal fasciculus, tapetum, and uncinate fasciculus14,15,(10). 

One study revealed increased FA in the fronto-subcortical tract and the prefrontal-

subcortical tract compared to non-TRS patients using typical antipsychotics 16.TRS group 

showed reduced nodal degree in the right thalamus, right cuneus, and right precentral gyrus 

compared to non-TRS using risperidone13. 
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TRS patients with auditory hallucinations showed increased FA in the left arcuate 

fasciculus compared to TRS patients without auditory hallucinations17. An index called RVI – 

a measure of agreement between an individual`s pattern of FA and the expected pattern from 

the ENIGMA study –revealed that TRS patients showed the highest level compared to non-

TRS, establishing evidence that white matter deficits were associated with treatment 

resistance18. 

TRS patients also demonstrated reduced FA in superior longitudinal fasciculus 

compared to ultra-treatment-resistant schizophrenia (UTRS) 11. In 5 studies, clozapine was 

administrated partly or totally, and another one not specified administration16,18,15,13,11,17,14. 

Resting-state 

 

Seed-based ROI (Region of interest) 

Four studies used seed-based ROI methodology. The main results are summarized in 

the table (table 4).    

Striatum seeds revealed decreased FC between (1) ventral striatum and middle frontal 

gyrus, dorsal caudate, sensorimotor cortex, and substancia nigra, (2) ventrorostral putamen 

and striato-striatal connectivity and, (3) dorso caudal putamen and the pulvinar of the 

thalamus compared to non-TRS19. Increased FC between dorsal caudate and medial/superior 

prefrontal cortex was also demonstrated19.  

Resting-state seed-based ROI (striatum) and [18F] DOPA PET (18F-

dihydroxyphenylalanine positron emission tomography) essay revealed that relationship 

between frontal FC and dopamine levels occurred in the precentral gyrus in the TRS group. In 

the non-TRS group, relationship occurred in the ventromedial prefrontal cortex and middle 

occipital cortex20. 

In a study examining the DMN (default mode network), TRS patients showed 

increased FC between posterior inferior parietal lobe and bilateral occipital fusiform gyrus, 

bilateral lingual gyrus, and left occipital pole, and between retrosplenial cortex and bilateral 

lateral occipital cortex, bilateral intracalcarine cortex, left occipital fusiform gyrus, bilateral 

lingual gyrus and left occipital fusiform gyrus compared to HC. Specifics findings in the TRS 

group were increased FC between (1) dorsomedial prefrontal cortex and bilateral central 

opercular cortex, bilateral insular cortex, bilateral precentral gyrus, and bilateral superior 

temporal gyrus, (2) temporal lobe and cerebellum, and decreased FC between (1)ventromedial 

prefrontal cortex and bilateral paracingulate cortex, bilateral anterior cingulate cortex and 
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bilateral subcallosal cortex, and (2) hippocampal formation and bilateral posterior cingulate 

cortex and bilateral precuneus21. 

Reduced FC was observed between the left temporoparietal junction and the right 

homotope of Broca`s area in TRS patients compared to HC 22. Clozapine was administrated 

for TRS patients in three studies21,19,20. 

 

Independent component analysis (ICA) and Regional homogeneity (ReHo) 

Two studies used ICA methodology and found: (1) reduced and increased FC in the 

fronto-temporal-parietal resting-state network (RSN), (2) increased FC in the right 

frontoparietal RSN, and (3) reduced and increased in the executive control RSN compared to 

HC, and (4) increased FC in sensorimotor network and precuneus compared to non-TRS 

patients (see table 5)23,24. 

One study demonstrated reduced and increased ReHo in TRS patients compared to 

non-TRS and HC25. Clozapine was administrated in 2 studies (table 5). 

 

Graph analysis 

TRS group showed reduced FC between frontotemporal, fronto-occipital, temporo-

occipital, temporo-temporal lobes compared to HC (see table 5)26. One study applied FC as a 

risk or precipitating risk and illness and demonstrated that reduced FC in temporal and 

occipital regions was associated with risk and increased FC in frontal and temporal regions 

with precipitating risk and illness (for details, see table 5)27. 

One paper revealed no differences in connectivity in the TRS group compared to non-

TRS, UTRS (ultra-treatment-resistant schizophrenia), and HC28. 

TRS patients exhibited reduced global efficiency and increased local efficiency in two 

essays26,27. 

 

Discussion 

TRS has been described as a dysconnectivity disease. Present systematic review 

suggests a structural and functional connectivity tendency indicated by reduced FA mainly at 

the superior and inferior longitudinal fasciculus, cingulate bundle, uncinate fasciculus, and 

commissural fiber corpus callosum and striatal fibers as internal/external capsule and 

decreased resting-state FC predominantly in the frontotemporal cortex, and subcortical areas 

in TRS patients compared to HC and non-TRS.  
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To evaluate structural connectivity, we selected DTI studies which revealed 

predominantly reduced FA in association fibers from superior and inferior longitudinal 

fasciculus, cingulate bundle, uncinate fasciculus, and commissural fiber corpus callosum and 

striatal fibers as internal/external capsule. White matter fibers are responsible for linking 

different parts of the brain and participates in motor activity, attention, language, emotional 

response, and visual activity, all impaired in TRS patients29. Association, commissural, and 

striatal fibers revealed specific alterations in TRS patients that might play a role in the 

psychopathology of TRS, as described previously in schizophrenia studies30,6,31. 

Arcuate fasciculus, a short-association white fiber thats connects the superior temporal 

lobe with the dorsolateral prefrontal cortex, showed increased FA in 3 studies. Since arcuate 

fasciculus is involved in the auditory process, we speculate that increased FA is associated 

with auditory verbal hallucinations in the TRS group compared to TRS without 

hallucinations29,17. Another two studies showed increased FA, and a possible explanation for 

the increase is chosen antipsychotic, i.e., administration of clozapine that could influence 

brain structure 9,16. 

Impacts on brain structure have been linked to antipsychotics drugs. Typical and 

atypical antipsychotics drugs have a distinct mechanism of action and different impacts in 

neuroplasticity with a potential neuroprotective effect for atypical antipsychotics32,33. 

Therefore, type, dose, and duration of administration of antipsychotics are essential criteria 

for DTI studies and can explained potentials differences as increased FA in: (1) TRS group 

(clozapine) versus non-TRS group TAPs (typical antipsychotic), and (2) TRS group before 

administrated clozapine (30% of the sample was administrated atypical or/and typical 

antipsychotics)16,9. More longitudinal design studies and careful antipsychotic group selection 

are required for those reasons. 

To evaluate functional connectivity, we selected resting-state studies. Despite the 

limitations regarding methodological issues (different types of resting-state analysis method) 

present findings converge to a dysconnectivity pattern, with predominantly reduced FC in the 

frontal-temporal cortex and subcortical areas compared to HC and non-TRS. 

Different studies have examined the relationship between functional connectivity and 

clinical manifestations, mainly hallucinations, a clinically relevant manifestation in TRS 

patients. DMN consists of precuneus, medial frontal, inferior parietal cortical regions, and 

medial temporal lobe and salience network contained the dorsal anterior cingulate and 

anterior insular cortices34. Specifics variations between DMN and salience network were 

demonstrated in TRS patients. Other findings involving hallucinations were alterations in: (1) 
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striatal components, (2) left temporoparietal junction, and (3) sensorimotor network. All those 

results should be interpreted with caution in view of the limited number of studies. Despite 

that, specifics findings in the TRS group can sign of treatment resistance. 

Widely accepted definitions of treatment-resistance involves a history of no response 

after complete at least 2 first-line antipsychotic trials, and clozapine is the only drug approved 

for those patients35. First-line antipsychotic drugs are known for their mechanism of action 

blocking dopamine neurotransmission, but clozapine displays a distinct mechanism of action 

as low occupancy and rapid dissociation from D2 receptor, a higher affinity for serotonin 5-

hydroxytryptamine (5-HT)2A receptor, and dopamine D4 receptor36. 

Therefore, alterations involving signaling and their involvement in dysconnectivity 

have been investigated. One study explored dopamine synthesis and resting-state FC and 

revealed that relationship between FC and [18F] DOPA PET in the non-TRS group occurred 

in the ventromedial prefrontal cortex and middle occipital cortex and the precentral gyrus in 

the TRS group20. This finding reveals a potential difference in the prefrontal connectivity and 

dopamine function and can support the theory of a non-dopaminergic status in TRS patients37. 

Although common findings in TRS patients were demonstrated, a limited number of 

studies, distinct analysis methodology, and administration of different antipsychotics, 

especially clozapine, should be considered. As TRS patients manifest negative and cognitive 

symptoms beyond hallucinations, it may be appropriate to gather patients with similar domain 

symptoms and employ standard TRS definition as proposed in the TRRIP guideline35. 

Distingue groups of patients given administration of clozapine, longitudinal design studies, 

and standard analysis methodology are also potential future directions. 

Present findings support the dysconnectivity theory in TRS patients and are in line 

with a previous review4. Structural and functional results revealed potential relation between 

functional altered brain areas evaluated through resting-state FC and their structural white 

matter pathways, indicated by decreased FA. However, the psychopathology of 

dysconnectivity remains unclear. One hypothesis is that dysconnectivity occurs at the cellular 

level in association fibers and/or at the synaptic level functionally. Differences in synaptic 

level could be mediated by N-methyl-D-aspartate (NMDA)38. 

Therefore, white matter structure evaluated through DTI revealed reduced FA mainly 

at the superior and inferior longitudinal fasciculus, cingulate bundle, uncinate fasciculus, and 

commissural fiber corpus callosum and striatal fibers as internal/external capsule and resting-

state FC demonstrated predominantly decreased FC in the frontotemporal cortex, and 

subcortical areas. 
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Conclusion 

 This systematic review supports the dysconnectivity hypothesis in TRS. Structural 

dysconnectivity was demonstrated by FA reducing in white matter fibers and functional 

dysconnectivity through predominantly FC reduction. TRS group exhibited specifics findings. 

 Although conclusions of present review have been limited by different a limited 

number of studies, these findings contribute to better understand pathophysiology of TRS and 

may impact on diagnosis and indirectly in early interventions and better outcomes for TRS 

patients.  
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Figure 1. Flowchart of search strategy and selection process. 
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Table 1 - Design study and TRS definition in DTI studies. Abbreviations: Aps= antipsychotic 

medications 

Author Design study TRS definition 

Holleran et al. Cross sectional Failure to respond to ≥2 Aps, one atypical and 

prolonged period of moderate to severe positive and/or 

negative symptoms. 

Ozcelik-Eroglu et 

al. 

Longitudinal Not specified. 

Psomiades et al. Cross sectional Symptoms after ≥2 Aps in sufficient dose and duration. 

McNabb et al.  Cross sectional Failure at least ≥2 Aps six-week trials and present with 

persistent positive or negative symptoms contributing 

to a PANSS score ≥50. 

Kochunov et al. Cross sectional Failure to respond to ≥2 Aps with dosage equivalence 

CPZ≥600 mg/day for ≥12 weeks, BPRS ≥45 and CGI-

S ≥4. 

Assunção-Leme et 

al. 

Cross sectional Persistence of ≥2 symptoms at least moderate or one 

severe among PANNS items delusions, conceptual 

disorganization, hallucinatory behavior, or 

suspiciousness after ≥2 Aps for 4 weeks at doses 

equivalent to CPZ ≥400 mg/day or RSP≥5 mg/day. 

Ochi et al. Cross sectional Failure to ≥2 Aps non-CLZ, score ≥5 on 2 PANSS 

positive symptom items or 4 moderate on 3 positive 

symptom items. 

Luo et al. Cross sectional Not specified. 

McNabb et al.  Cross sectional Failure to respond ≥2 Aps six-to-eight-week trials of 

atypical and were receiving CLZ. 

Tronchin et al. Longitudinal Failure to respond≥2 Aps after 6 weeks, including one 

atypical and prolonged period of moderate to severe 

positive and/or negative symptoms. 
BPRS= brief psychiatric rating scale, CGI-S= clinical global impressions severity scale, CLZ= clozapine, CPZ= 

chlorpromazine, PANSS= positive and negative syndrome scale, RSP= risperidone. 
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Table 2 - Design study and TRS definition in resting-state studies. 

Author Design study TRS definition 

Alonso-Solís et al. Cross sectional 
Daily presence of AVH in the past year, in face of ≥2 

Aps trials at equivalence doses to 600 mg/day of CLZ. 

White et al. Cross sectional 

≥2 Aps 4-week trials at a daily dose of 400-600 mg 

CPZ, persistent psychotic symptoms at least moderate 

on one or more positive subscale measure, and 

impaired occupational functioning. 

Vercammen et al. Cross sectional Daily occurrence of AVH, in face of at least ≥2 Aps. 

Kim et al. Cross sectional 
No response to at least ≥2 Aps first-line despite 

adequate dose and duration. 

Wolf et al. Cross sectional 
Persistent hallucinations in the presence of at least ≥2 

Aps 6-week trials at adequate dose. 

McNabb et al.  Cross sectional 

Failure at least ≥2 Aps 6-week trials with first line and 

present with persistent positive or negative symptoms 

(PANSS score ≥ 50). 

Gao et al. Cross sectional 
Failure after ≥2 Aps 4-6-week trials with 2 atypical or 

typical Aps. 

Ganella et al.  Cross sectional Failure after ≥2 Aps trials and currently taking CLZ. 

McNabb et al.  Cross sectional 
Failure after ≥2 Aps 6-8-week trials of atypical Aps 

and receiving CLZ. 

Ganella et al.   Cross sectional  

Failure after ≥2 Aps 4-10-week trials at dosage 

equivalent to 1000 mg/day CPZ within the last 5 

years, PANSS score ≥ 90 and currently taking CLZ. 
Abbreviations: Aps=antipsychotics, AVH= auditory verbal hallucinations, CLZ=clozapine, CPZ= 

chlorpromazine, PANSS= positive and negative syndrome scale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

Table 3 - Studies with DTI technique. 

Author Year Participant groups Clozapine Results 

Holleran et al. 2014 19 TRS and 19 HC No Reduced FA and increased RD in genu, body, and splenium of the CC, 

right posterior limb of the IC, and right EC, right temporal ILF compared 

to HC. 

Ozcelik-

Eroglu et al. 

2014 16 TRS and 8 HC Yes Reduced FA in bilateral SLF, IFO, superior and inferior parietal lobules, 

cingulate bundles, cerebellum, middle cerebellar peduncles, and left ILF 

compared to HC. 

Increased FA in right parahippocampus, left anterior thalamic radiation, 

and right posterior limb of IC compared to HC. 

Increased FA in left IFO and superior parietal lobe after 12 weeks of 

clozapine.  

Psomiades et 

al. 

2016 26 TRS + AVH and 12 TRS no 

AVH 

Not specified Increased FA in left arcuate fasciculus in TRS + AVH compared to TRS 

no AVH. No difference in the right arcuate fasciculus.  

McNabb et al. 2018 15 TRS and 10 non-TRS No Reduced FA in the body of the CC associated with increase in mean RD 

compared to non TRS. 

Leroux et al. 2018 16 TRS, 25 non- TRS (17 

AAPs and 8 TAPs) 

Yes Increased FA in the fronto-subcortical tract compared to non TRS TAPs. 

Increased FA and reduced RD in the prefrontal-subcortical tract compared 

to non TRS TAPs. 

No alterations in the prefronto-frontal tract. 

Kochunov et 

al. 

2019 37 TRS, 40 non-TRS, 45 in 

treatment initiation, and 78 HC 

Yes (not all 

sample) 

Highest RVI compared to non-TRS. 

Assunção- 

Leme et al. 

2020 34 TRS and 51 non- TRS Yes Reduced FA in the splenium of CC compared to non-TRS. 

Ochi et al. 2020 24 TRS, 28 non-TRS, and 27 

HC 

No Reduced FA in the cerebral peduncle, corona radiata, CC, IC, EC, 

posterior thalamic radiation, sagittal stratum, SLF, tapetum, and uncinate 

fasciculus compared to non-TRS and HC. 

Luo et al. 2020 17 TRS, 17 non-TRS with 

RSP,17 never-treated patients, 

and 27 HC 

Yes TRS showed decreased local efficiency compared to all groups. 

TRS showed reduced nodal degree in the right thalamus, right cuneus, and 

right precentral gyrus compared to non-TRS with RSP. 

McNabb et al. 2020 18 TRS, 14 UTRS, and 20 HC Yes Reduced FA in SLF, CC, thalamic radiation, corticospinal tract, IC, 

corona radiata and fronto-occipital fasciculus compared to HC. 
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Reduced FA in SLF compared to UTRS. 

Tronchin et 

al. 

2021 22 TRS and 22 HC Yes Reduced FA over time (after 6 months) in genu and body of CC and 

bilaterally in the anterior and superior corona radiata compared to HC. 
Abbreviations: AAPs= atypical antipsychotics, AD= axial diffusivity, AVH= auditory verbal hallucinations, CC= corpus callosum, EC= external capsule, FA= fractional 

anisotropy, HC= healthy control, IC= internal capsule, IFO= inferior fronto-occipital fasciculi, ILF= inferior longitudinal fasciculus, MD= mean diffusivity, RD= radial 

diffusivity, RSP= risperidone, RVI= measure of agreement between an individual`s pattern of FA and the expected pattern from the ENIGMA study, SLF= superior 

longitudinal fasciculus, TAPs= typical antipsychotics, TRS= treatment-resistant schizophrenia, UTRS= ultra-treatment-resistant schizophrenia. 
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Table 4 - Resting-state studies with seed-based ROI methodology. 

Author Year 
Participant 

groups 
Clozapine 

Analysis 

method 
Results 

Wolf et al. 2011 10 TRS and 

14 HC 

Yes 

(proportion 

not specified) 

ICA Reduced FC in left fronto-temporo-parietal RSN (bilateral 

prefrontal cortex and left temporoparietal regions) between left 

anterior cingulate cortex and right posterior cingulate cortex.  

Increased FC in left fronto-temporoparietal RSN between left 

middle and superior temporal gyrus and in the right middle 

temporal gyrus. 

Increased FC in the right frontoparietal RSN (included right 

lateralized ventro and dorsolateral prefrontal regions, superior and 

inferior parietal areas, the dorsal and posterior cingulate cortex and 

the precuneus) between right middle frontal gyrus. 

Reduced FC in the executive control RSN (included bilateral 

ventrolateral prefrontal cortex, anterior prefrontal regions, 

cingulate cortex and bilateral middle temporal and inferior parietal 

areas) between left precuneus. 

Increased FC in the executive control RSN between right middle 

frontal gyrus and superior frontal gyrus. 

McNabb et 

al. 

2018 15 TRS and 

10 non-TRS 

No ICA Increased FC in the SMN (comprised areas of the motor cortices, 

primary somatosensory cortices, bilateral insula, central opercular 

cortices, bilateral crus VI of the cerebellum and left thalamus) and 

precuneus compared to non-TRS. 

Gao et al.  17 TRS, 17 

non-TRS, and 

29 HC 

Yes (10 

patients) 

ReHo Increased ReHo in the left postcentral gyrus compared to non-TRS. 

Reduced ReHo in the right angular gyrus. 

Reduced ReHo in the right fusiform, left middle occipital /middle 

temporal, right middle occipital /middle temporal, right superior 

occipital gyrus, and right superior parietal lobule compared to HC. 

Increased ReHo in the right middle frontal gyrus/orbital, right 

putamen, left inferior frontal gyrus/triangular, right inferior frontal 

gyrus/triangular, and bilateral superior medial frontal gyrus 

compared to HC. 



95 

Ganella et al. 2017 42 TRS and 

42 HC 

Yes Graph 

analysis 

Reduced FC all pairs of regions mainly between fronto-temporal, 

fronto-occipital,temporo-occipital and temporo-temporal lobes. 

Temporal lobe majority between Heschl´s gyrus and the frontal 

lobe. 

Occipital lobe connections located between cuneus and the frontal 

lobe. 

Frontal lobe connections located between paracentral lobule and 

the occipital lobe. 

Reduced global efficiency and local efficiency increased. 

McNabb et 

al. 

2017 18 TRS, 18 

non-TRS, 16 

UTRS, and 17 

HC 

Yes (18 TRS 

and 14 UTRS) 

Graph 

analysis 

No differences in connectivity in the TRS group. 

Ganella et al. 2018 42 TRS, 16 

UFM and 42 

HC 

Yes Graph 

analysis 

Reduced FC associated with risk predominantly from temporal 

(fusiform gyri), and occipital regions (middle occipital lobe). 

Increased FC associated with precipitating risk and illness mainly 

localized in the frontal (paracentral lobule and rolandic operculum) 

and temporal regions (Heschl´s gyri). 

Increased local efficiency and reduced global efficiency in TRS 

and UFM compared to HC. No differences between TRS and 

UFM. 
Abbreviations: FC=functional connectivity, HC= healthy control, ICA=independent component analysis, non-TRS= non treatment resistant schizophrenia, ReHo= regional 

homogeneity, RSN= resting-state networks, SMN= sensorimotor network, TRS=treatment resistant schizophrenia, UFM= unaffected first-degree family members, UTRS= 

ultra-treatment-resistant schizophrenia.  
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Table 5 - Resting-state studies with ICA, ReHo, and graph analysis methodology 

Author Year Participant 

groups 

Clozapine Analysis method Results 

Alonso-Solís 

et al. 

2015 19 TRS, 14 

non-TRS, and 

20 HC 

Yes 

(proportion 

not 

specified) 

Seed-based ROI 

(DMN) 

Increased FC between posterior inferior parietal lobe and bilateral 

occipital fusiform gyrus, bilateral lingual gyrus, and left occipital 

pole compared to HC. 

Increased FC between retrosplenial cortex and bilateral lateral 

occipital cortex, bilateral intracalcarine cortex, left occipital 

fusiform gyrus, bilateral lingual gyrus and left occipital fusiform 

gyrus compared to HC. 

Increased FC between dMPFC and bilateral central opercular 

cortex, bilateral insular cortex, bilateral precentral gyrus and 

bilateral superior temporal gyrus compared to HC and non-TRS. 

Increased FC between temporal lobe and cerebellum compared to 

HC and non-TRS. 

Reduced FC between vMPFC and bilateral paracingulate cortex, 

bilateral anterior cingulate cortex and bilateral subcallosal cortex 

compared to HC and non-TRS. 

Reduced FC between hippocampal formation and bilateral 

posterior cingulate cortex and bilateral precuneus compared to HC 

and non-TRS. 

White at al. 2016 16 TRS, 22 

non-TRS and 

20 HC 

Yes (11 

patients)  

Seed-based ROI 

(striatal seeds) 

Reduced FC between ventral striatum and middle frontal gyrus, 

dorsal caudate and sensorimotor cortex compared to non-TRS. 

Reduced FC between ventrorostral putamen and striato-striatal 

connectivity compared to non-TRS. 

Reduced FC between ventral striatum and substancia nigra 

compared to non-TRS. 

Reduced FC between dorso caudal putamen and the pulvinar of the 

thalamus compared to non-TRS. 

Increased FC between dorsal caudate and medial/superior 

prefrontal cortex compared to non-TRS. 
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Vercammen 

et al. 

2010 27 TRS and 27 

HC 

Not 

specified 

Seed-based ROI 

(TPJ, IFG, ACC, 

amygdala, and 

insula) 

Reduced FC between left TPJ and the right homotope of Broca´s 

area. 

Kim et al. 2018 12 TRS, 12 

non-TRS, and 

12 HC 

Yes Seed-based ROI 

(striatum) 

Correlation between FC and [18F] DOPA PET was in precentral 

gyrus in the TRS group. 

Abbreviations: [18F] DOPA PET=18F-dihydroxyphenylalanine positron emission tomography, ACC=anterior cingulate cortex, DMN=default mode network, dMPFC= 

dorsomedial prefrontal cortex, FC=functional connectivity, HC= healthy control, IFG=inferior frontal gyrus, non-TRS= non treatment resistant schizophrenia, ROI= regional 

of interest, TPJ=temporoparietal junction, TRS=treatment resistant schizophrenia, vMPFC= ventromedial prefrontal cortex. 
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