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RESUMO 

Fernandes, A. L. Avaliação da atrofia do lobo temporal medial por meio 

da volumetria do hipocampo e da Escala de atrofia do lobo temporal medial 

em indivíduos da população brasileira. 2022. Dissertação de mestrado. Facul-

dade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2022. 

Introdução: Os estudos de referência para determinação de valores de corte 

dos biomarcadores neurodegenerativos da doença de Alzheimer (DA), como a es-

cala de atrofia do lobo temporal medial (medial temporal lobe atrophy - MTA) e a 

volumetria do hipocampo, foram realizados em países desenvolvidos. Há escassez 

de dados literários em países em desenvolvimento e não encontramos estudos na-

cionais prévios que estabelecessem valores normativos para a população brasileira. 

Objetivo: Estabelecer os valores normativos na população brasileira para a Escala 

MTA e da volumetria do hipocampo, e determinar a existência de correlação entre 

essas duas técnicas de mensuração do hipocampo. Métodos: Avaliamos os dados 

de 149 indivíduos (73 controles, 44 com comprometimento cognitivo leve (CCL) e 32 

com DA provável em fase inicial) oriundos das coortes NAPNA e Foss (2008).  Men-

suramos o volume do hipocampo de forma automatizada e 2 examinadores inde-

pendentes realizaram a classificação visual dos hipocampos segundo a escala MTA. 

Resultados: Obtida concordância inter-observador moderada (K = 0,578) e concor-

dância intra-observador, substancial e quase perfeita, respectivamente do radiolo-

gista (K = 0,674) e do neurologista (K = 0,871). O volume pré-mórbido do hipocampo 

esquerdo é inferior ao volume do direito (VD = 3893mm³ x VE = 3729mm³, D de 

Cohen = 0,73, p <0,001). Com base no percentil 95 do grupo controle, sugerido 

como valor de normalidade nos indivíduos com menos de 75 anos a pontuação do 

MTA de 0-2 e do volume do hipocampo > 3013mm³ e naqueles com 75 anos ou mais 

a pontuação do MTA de 0-3 e do volume do hipocampo > 3115mm³. Há correlação 

moderada e significativa (Rs= -0,496, p <0,001) entre a volumetria do hipocampo e 

a pontuação da Escala de MTA. Com base na análise da curva ROC dos controles, 

CCL e DA, o valor de corte para resultado anormal foi de: MTAmédio≥ 2 (S= 61% e 

E= 85%) e MTApior ≥ 3 (S= 47% e E= 82%) para aqueles com < 75 anos e MTAmédio 

≥ 3 (S= 64% e E= 91%) para aqueles com idade ≥ 75 anos. Os valores de corte 



 

calculados pela AUC-ROC da volumetria não obtiveram significância estatística. 

Conclusão: Os valores de normalidade baseado na população cognitivamente sau-

dável foram semelhantes ao descritos na literatura. Considerando a performance 

diagnóstica da Escala de MTA, sugerido o uso do MTAmédio ≥2 (S= 61% e E= 85%) 

naqueles com < 75 anos e do MTAmédio ≥3 (S= 64% e E= 91%) naqueles com ≥ 75 

anos. A pontuação de corte do MTA da população brasileira foi discretamente maior 

do que a descrita na literatura sendo necessário novos estudos com maior amostra-

gem para a confirmar tais achados.  

 

Palavras-chave: Doença de Alzheimer, Escala de Atrofia do Lobo Temporal 

Medial, Escala de Scheltens, Volumetria do hipocampo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 

Fernandes, A. L. Assessment of mesial temporal lobe atrophy using the 

medial temporal lobe atrophy score and hippocampal volumetry in the Brazi-

lian population. 2022. Dissertation (master’s degree) – Faculty of Medicine of Ri-

beirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2022 

Introduction: The reference studies to determine cut-off parameter for bio-

markers of neurodegeneration, such as the medial temporal lobe atrophy (MTA) 

score and hippocampal volumetry, in Alzheimer's disease (AD), were performed in 

high-income countries. There are few studies in low-income countries, and it was not 

found previous national research to establish the cut-off parameter for the Brazilian 

population. Objective: To establish diagnostic criteria for the MTA score and hippo-

campal volumetry based on the Brazilian population and to determine if there is a 

correlation between these two techniques for measuring the hippocampus. Method: 

The study is composed of 149 participants (73 controls, 44 with mild cognitive im-

pairment (MCI) and 32 with probable early-stage AD from NAPNA and Foss cohort. 

The automatic measurement of the hippcampal volume was performed and two in-

dependent observers assigned the MTA score. Results: Moderate inter-observer 

agreement (k= 0,578) and substantial, nearly perfect intra-observer agreement were 

obtained from the radiologist (k = 0,674) and neurologist (k = 0,871) respectively. 

The premorbid volume of the left hippocampus is lower than the right (VR = 3893mm³ 

vs. VL = 3729mm³, Cohen´s D = 0,73, p <0,001). Considering the 95th percentile of 

controls, the proposed normality value sugessted for individuals < 75 years: a score 

of 0 to 2 of the MTA and a volume of the hippocampal > 3013mm³ and for those ≥ 

75years: a score of 0 to 3 of the MTA and a volume of the hippocampal > 3115mm³. 

There is moderate correlation (RS = -0,496, p <0,001) between hippocampal volu-

metry and MTA Scale score. Based on the AUC-ROC of controls, MCI and DA, it 

was proposed as the cut-off value for the individuals aged < 75 years: MTAaverage≥2 

(sensitivity (Sens:)= 61% and specificity (Spec)= 85%) and MTAworst ≥3 (Sens= 47% 

and Spec= 82%) whilst for those ≥ 75 years: MTAaverage ≥3 (Sens= 64% and Spec= 

91%) and the MTAworst was not statistically significant. The cut-off by the AUC-ROC 

of volumetry did not find a statistically significant result. Conclusion: The normality 

values based on the healthy population studied were similar to those described in 



 

the literature. Considering the diagnostic performance of the MTA Scale, we sugges-

ted to use a MTAaverage ≥2 (Sens= 61% and Spec= 85%) in those aged < 75 years 

and a MTAaverage ≥3 (Sens= 64% and Spec= 91%) in those aged ≥ 75 years. Mo-

reover, the MTA cut-off score of the Brazilian population was slightly higher than the 

one described on the literature and new studies with larger samples are needed to 

confirm these findings.  

Keywords: Alzheimer's disease, medial temporal lobe atrophy scale, Schel-

tens´s scale, hippocampus volumetry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Dentre as patologias altamente prevalentes em idosos, as síndromes de-

menciais se destacam devido ao grande impacto socioeconômico, ao alto nível de 

dependência e da necessidade de assistência especializada (COSTA et al., 2012).  

Da totalidade dos casos de demência, a doença de Alzheimer (DA) repre-

senta cerca de 60 a 80% dos casos (SOSA-ORTIZ; ACOSTA-CASTILLO; PRINCE, 

2012). Os biomarcadores da DA auxiliam na predição do risco de conversão de 

comprometimento cognitivo leve (CCL) em DA e no diagnóstico na fase inicial da 

DA. Dos biomarcadores disponíveis a escala de atrofia do lobo temporal mesial (me-

dial temporal lobe atrophy - MTA) destaca-se por ser um método não invasivo, aces-

sível e de baixo custo relativo enquanto a volumetria do hipocampo destaca-se por 

ser um método de avaliação objetivo. 

A maioria dos estudos do comportamento dos biomarcadores foram realiza-

das com populações de países de alta renda (CAVALLIN et al., 2012; COTTA RA-

MUSINO et al., 2019; FERREIRA et al., 2015; PEREIRA et al., 2014; PERSSON et 

al., 2017; SCHELTENS et al., 1992; VELICKAITE et al., 2018) sendo imperativo 

avaliar se os resultados obtidos são reproduzíveis na população de países de baixa 

renda como o Brasil.  

O nível econômico de uma nação é capaz de influenciar a exposição de seus 

habitantes aos principais fatores de risco para a DA. Sabe-se que esses principais 

fatores de risco são: baixo nível socioeconômico, baixa escolaridade, sedentarismo, 

mutações e polimorfismos genéticos além de comorbidades tais como a diabetes 

mellitus, a hipertensão e a obesidade (ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL, 

2015; NORTON et al., 2014). Desta forma nos países de alta renda existe um menor 

contingente populacional com baixo nível socioeconômico e baixa escolaridade 

além de maior acessibilidade a medidas de prevenção e de promoção de saúde 

capazes controlar as comorbidades associadas ao maior risco de DA.  

A influência destes fatores de risco exerce efeito sobre a reserva cognitiva e 

cerebral dos indivíduos sendo um dos principais fatores de influência do tempo de 

duração da fase pré-clinica da DA (JACK et al., 2013) .  
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1.1 PROCESSO DE TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA NO BRASIL 

 

No Brasil, seguindo a tendência dos países de primeiro mundo, o processo de  

urbanização e industrialização ocorreu a partir de 1950 desencadeando um conjunto 

de mudanças socioeconômicas que levaram ao aumento da expectativa de vida ao 

nascer e à elevação da taxa de envelhecimento no país culminando no fenômeno de 

transição demográfica (VASCONCELOS; GOMES, 2012).  

O CENSO DEMOGRÁFICO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) 

ILUSTRA NO  

Gráfico 1 essa tendência de acentuação progressiva do estreitamento da 

base da pirâmide etária brasileira até o ano de 2050. Essa projeção do envelheci-

mento populacional brasileiro vai de encontro com a perspectiva de crescimento da 

prevalência da demência no país nas próximas décadas. Estima-se que nos países 

de média-alta renda, como o Brasil, haverá um crescimento de 138% dos casos de 

demência até o ano de 2050 (ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL, 2015).  

Considerando a projeção do crescimento das síndromes demenciais no Bra-

sil para as próximas décadas, torna-se imperativo uma readequação do sistema de 

saúde nacional visando políticas de saúde com enfoque não apenas em medidas 

de prevenção e promoção de saúde, mas também realizando o diagnóstico precoce 

e de forma acessível na crescente população de idosos no país. 
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GRÁFICO 1. ESTIMATIVA DA ESTRUTURA RELATIVA DA POPULAÇÃO BRASILEIRA POR SEXO 

E IDADE NO PERIODO DE 1940 A 2050 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1940/2010 e Projeção da população do Brasil por sexo e idade 
2000-2060 (apud SIMÕES et al, 2016). 

 

1.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

A incidência da demência aumenta dramaticamente com a idade. Estima-se 

que após os 60 anos de idade ela dobre a cada 5 anos de modo a afligir cerca de 

1% da população entre os 60-64 anos aumentando até cerca de 30 - 40% daqueles 

com idade igual ou superior a 85 anos (CAVALLIN et al., 2012). Segundo a estima-

tiva da ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL, 2015 havia cerca de 46,8 mi-

lhões de pessoas vivendo com demência no mundo em 2015 com projeção de cres-

cimento para cerca de 74,7 milhões em 2030 e para cerca de 131,5 milhões em 

2050.  

Devido as particularidades sociodemográficas regionais, essa estimativa de 

crescimento entre os anos de 2015 e 2050 deverá ocorrer de forma heterogênea 

nas diferentes regiões do mundo, sendo maior o crescimento nos países de menor 

renda (ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL, 2015). Enquanto nos países de 

alta renda o número de pessoas vivendo com demência aumentará apenas cerca 

de 56%, naqueles países de média-alta renda, como o Brasil, o aumento será de 
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cerca de 138%, nos países de média-baixa renda será de 185% e nos de baixa 

renda, de 239% (ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL, 2015).   

A revisão sistemática de BOFF; SEKYIA; BOTTINO, 2015 demonstrou a es-

cassez de dados epidemiológicos sobre a demência no Brasil tendo concluído que 

os dados literários disponíveis ainda eram insuficientes para a adequada caracteri-

zação da prevalência da demência na população do país. Nos estudos revisados 

foram encontrados valores de prevalência da demência de 5,1% a 17,5% na popu-

lação brasileira com idade igual ou superior a 60 anos (BOFF; SEKYIA; BOTTINO, 

2015). Além disso, foi observado nesses estudos que a DA foi a principal etiologia 

dos casos de demência em concordância com descrições da literatura mundial (AL-

ZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL, 2015; BOFF; SEKYIA; BOTTINO, 2015; 

NORBERTO ANÍZIO FERREIRA FROTA, 2016). 

No ano de 2022, o IBGE projeta que a população brasileira seja de 

214.828.540 de indivíduos dos quais 32.493.765 são idosos com idade igual ou su-

perior a 60 anos (“Projeções da População | IBGE”, 2022). Considerando a estima-

tiva do IBGE e a faixa de prevalência encontrada na revisão sistemática de BOFF; 

SEKYIA; BOTTINO, 2015 seria possível estimar que existem aproximadamente en-

tre 1.657.182 a 5.686.408 idosos com mais de 60 anos no país vivendo com demên-

cia no ano de 2022, destes de 60% a 80% dos casos são secundários a DA (AL-

ZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL, 2015) . 

 

1.3 NEUROPATOLOGIA DA DEMÊNCIA DE ALZHEIMER  

 

Há mais de um século as alterações neuropatológicas da DA foram caracte-

rizadas pela presença de emaranhados neurofribilares (ENF) e de placas beta-ami-

lóide (βA). Ambos são produtos do metabolismo não usual de proteínas cerebrais e 

apresentam características que facilitam a auto agregação (BALTHAZAR, 2013). 

Os ENFs são compostos pela forma hiperfosforilada da proteína tau intrace-

lular. A proteína tau está envolvida na estabilização dos microtúbulos do citoesque-

leto dos neurônios e quando ela sofre hiperfosforilação ocorre prejuízo do transporte 

axonal e do metabolismo sináptico levando a disfunção celular e, eventualmente, a 
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apotose neuronal (MONTINE et al., 2012). 

As placas βA são formadas pelo peptídeo βA, um produto metabólico da pro-

teína precursora amilóide (APP), uma proteína neuronal transmembrana com uma 

porção intracelular e outra extracelular, conforme ilustrado na Figura 1. A APP em 

concentrações adequadas desempenha diversas funções neurotróficas como sítio 

de adesão celular, sítio regulador de crescimento e inibição de proteases (HAASS 

et al., 1992; NITRINI et al., 2016; SHOJI et al., 1992).  

A produção do peptídeo βA ocorre num processo não patológico denominado 

de amiloidogênese. Esse processo metabólico apresenta efeito neuroprotetor contra 

estresse oxidativo, injúrias tóxicas e lesões inflamatórias enquanto produz baixas 

concentrações do peptídeo βA1-42, uma das possíveis isoformas do peptídeo βA com 

alto potencial de auto-agragação. A depuração ineficiente e o acúmulo excessivo do 

peptídeo βA tornam a amiloidogênese um processo patológico e neurotóxico (DE 

STROOPER; VASSAR; GOLDE, 2010; NORBERTO ANÍZIO FERREIRA FROTA, 

2016).  

Existem duas vias principais da metabolização da APP nas quais ocorre a 

dupla clivagem por três possíveis diferentes tipos de enzimas: α-secretase, γ-secre-

tase e β-secretase (Figura 1). Na via não-amiloidogênica, que é fisiologicamente 

mais ativa, a APP é duplamente clivada pelas enzimas α- e γ-secretase liberando 

no espaço extracelular o peptídeo βA na sua isoforma atóxica e solúvel. Enquanto 

na via amiloidogênica, a APP é duplamente clivada pelas proteases β- e γ-secretase 

com a liberação do peptídeo Aβ1-42 uma forma hidrofóbica com tendência a agrega-

ção em oligômeros e placas amiloides que são sinaptóxicas e indutoras da produção 

de ENF (DE STROOPER; VASSAR; GOLDE, 2010a; NORBERTO ANÍZIO FER-

REIRA FROTA, 2016). Fisiologicamente a isoforma Aβ1-42 corresponde a menos de 

5% dos peptídeos formados.   
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FIGURA 1 METABOLIZAÇÃO DA APP PELAS ENZIMAS SECRETASES 

 

A) Via não amiloidogênica: a primeira clivagem pela α-secretase produz a proteína extracelular AP-
Psα seguido de uma segunda clivagem pela γ-secretase com a liberação do fragmento p3 (formas 
βA17-40 e βA17-42). B) Via amiloidogênica: primeiro ocorre clivagem pela β-secretase produzindo a 
proteína extracelular APPsβ e segunda clivagem pela γ-secretase com a formação da isoforma βA1-

42. C) Pontos de clivagem pelas secretases na APP e os resíduos de aminoácidos resultantes destas 
enzimas. Os fragmentos de diferentes comprimentos da βA são produzidos na metabolização da 
APP a depender de dois diferentes locais pela γ-secretase. Abreviaturas: βA: β-amilóide; APP: pro-
teína precursora de amilóide; APPsα, proteína precursora de amiloide solúvel α; APPsβ, proteína 
precursora de amiloide solúvel-β; α: α-secretase; β: β-secretase; γ: γ-secretase. Fonte: adaptado de 
DE STROOPER; VASSAR; GOLDE, 2010. 
 

Mutações são capazes de interferir no processo de amiloidogênese especi-

almente quando ocorrerem na própria APP de modo a aumentar a auto-agregação 

do βA (WISNIEWSKI; GHISO; FRANGIONE, 1991), próximas aos sítios de clivagem 

da APP de forma a favorecer a clivagem pelas proteases β ou γ-secretase produ-

zindo formas amiloidogênicas da βA (SUZUKI et al., 1994) ou em outras proteínas 

envolvidas nesse processo metabólica.  

Essas mutações podem se associar a apresentações precoces ou tardias da 

doença. O polimorfismo do Apolipoproteína E (ApoE) é o fator de risco genético 

mais associado as apresentações de início tardio. Enquanto, nas apresentações de 

início precoce, as mutações APP, PSEN1 e PSEN2 são responsáveis por cerca de 

dois terços dos casos familiares autossômicos dominantes e por cerca de menos de 
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10 % dos casos não familiares.  

No início da década de 1990, foram descobertas as primeiras mutações do 

gene da APP (GOATE et al., 1991). Atualmente há mais de 30 mutações patogêni-

cas predominantemente dominantes com penetrância completa e responsáveis por 

10% a 15 % dos casos familiares de início precoce. Praticamente todas ocorrem 

próximas a três regiões de interesse do processamento da APP de modo a aumen-

tar a produção de βA ou alterar a razão de produção dos resíduos Aβ42 e Aβ40 (CAM-

PION et al., 1999; LANOISELÉE et al., 2017; SAHLIN et al., 2007).  

O gene PSEN1, codificador da presenilina-1, possui mais de 150 mutações 

patológicas com penetrância completa associadas a cerca de 50% dos casos fami-

liares de início precoce (CAMPION et al., 1999; LANOISELÉE et al., 2017). Acredita-

se que a presenilina-1 atue por meio de um complexo proteico (PSEN1, APH1, 

PEN2, nicastrina) na clivagem da γ-secretase e que as mutações estariam associa-

das ao aumento da síntese da forma βA42 (BRUNKAN; GOATE, 2005).  

Mutações do gene PSEN2 apresentam penentrância de cerca de 95% e são 

infrequentes tendo sido descritas menos de 20 mutações. O mecanismo fisiopato-

lógico não está bem estabelecido, possivelmente atuam na atividade da γ-secretase 

alterando a razão da produção dos resíduos βA42 e βA40 (LANOISELÉE et al., 2017). 

A susceptibilidade genética das apresentações tardias da DA é complexa e 

associada a uma variedade de fatores genéticos com menor penetrância que pos-

sivelmente dependem de alterações epigenéticas e de interações com o meio am-

biente. O polimorfismo da ApoE é o fator de risco genético mais bem estabelecido 

para as apresentações de início tardio. A chance de desenvolver DA nos portadores 

heterozigotos do alelo ε4 cerca de 2 a 3 três vezes maior que os não portadores e 

nos homozigotos do alelo ε4 de 8 a 12 vezes maior (CORDER et al., 1993). 

A deposição da placa βA extracelular e ENF intracelular apresentam um pa-

drão característico no tecido cerebral que foi descrito inicialmente no estudo de 

BRAAK e BRAAK, 1991. Esse estudo demonstrou em indivíduos post-mortem que 

as mudanças neuropatológicas típicas da DA se iniciam ainda na fase pré-clínica da 

doença com a deposição progressiva e de forma sequencial de placas βA e de ENF 

com predileção por regiões específicas do encéfalo.  
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Esse processo típico de deposição tecidual foi categorizado nos estágios de 

Braak: Estágios A/B/C para a deposição amiloide (Figura 2) e Estágios I-VI para as 

alterações neurofibrilares (Figura 3) (BRAAK; BRAAK, 1991). Posteriormente tais 

estágios foram revisados quando constataram que o tronco encefálico, ao invés da 

região transentorrinal, seria a primeira região acometida pelas alterações neuropa-

tológicas (BRAAK et al., 2011). Atualmente para análise neuropatológica da DA uti-

liza-se o protocolo ABC baseado em 3 alterações morfológicas características da 

doença - as placas βA, os ENF e as placas neuríticas (HYMAN et al., 2012).  

Embora seja notório que pacientes com DA apresentem como alterações 

neuropatológicas típicas a presença tanto das placas βA como dos ENF (BRAAK et 

al., 2011; BRAAK; BRAAK, 1991), que tais alterações antecedem em anos os sin-

tomas cognitivos (JACK et al., 2013) e que as mutações relacionadas ao metabolis-

mos destes componentes podem desencadear o processo fisiopatológico da do-

ença (LANOISELÉE et al., 2017), ainda existem controversas sobre o processo fisi-

opatológico da DA. 

 

FIGURA 2 ESTÁGIOS DE BRAAK: ESTÁGIOS A/B/C PARA A DEPOSIÇÃO AMILÓIDE 

 

Padrão de distribuição dos depósitos amilóides. Estágio A: depósitos iniciais encontrados nas porções 
basais do isocórtex. Estágio B: dispersão em praticamente todas as áreas de associação isocorticais, 
a formação do hipocampo está apenas levemente envolvida. Estágio C: depósitos podem ser vistos 
em todas as áreas do isocórtex, incluindo campos sensoriais e motores centrais. O aumento da 
densidade de sombreamento indica um número crescente de depósitos de amiloide. Adaptado de 
(BRAAK; BRAAK, 1991). 
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FIGURA 3 ESTÁGIOS DE BRAAK: ESTÁGIOS I-VI PARA AS ALTERAÇÕES NEUROFIBRILARES 

Padrão de distribuição das alterações neurofibrilares: Estágios I-II: alterações confinadas a uma única 

camada da região transentorrinal. Estágios III-IV: envolvimento grave da camada pre-α transentorrinal 

e entorrinal. Estágios V-VI: destribuição isocortical. O aumento da densidade de sombreamento 

correlaciona-se ao aumento da gravidade das alterações de neurofibrilares. Adaptado de BRAAK; 

BRAAK, 1991. 

 

1.4 RESERVA COGNITIVA E CEREBRAL 

 

Existe uma variabilidade interpessoal entre o tempo das alterações dos bio-

marcadores da DA com o surgimento dos sintomas clínicos. Teoriza-se que parte 

dos indivíduos possuem maior eficiência e/ou quantidade de redes neuronais capa-

zes de contrabalancearem os efeitos deletérios da neuropatologia da DA permitindo 

o funcionamento cerebral adequado por um maior período (JACK et al., 2013). Deste 

modo os indivíduos com maior reserva cognitiva e cerebral seriam diagnosticados 

com DA apenas em estágios neuropatológicos mais avançados, com maior destrui-

ção neuronal, que aqueles com baixa reserva. 

O conceito de reserva cerebral está correlacionado a aspectos quantitativos 

do tecido cerebral e o conceito da reserva cognitiva correlaciona-se aos aspectos 

qualitativos. Isso significa que a reserva cerebral engloba medidas tais como o vo-

lume cerebral e quantidade de neurônios e de sinapses. Enquanto a reserva cogni-

tiva considera a eficiência da conectividade das redes neurais mediada, por exemplo, 
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pelo nível educacional. (VUOKSIMAA E, 2020). 

O estudo de NORTON et al. (2014) corrobora a importância do papel da re-

serva cognitiva e cerebral mediado pela escolaridade e por outras patologias, tais 

como diabetes mellitus, hipertensão, obesidade, sedentarismo, tabagismo e depres-

são,  na variação interindividual do surgimento de sintomas cognitivos na população. 

Neste estudo foi avaliado o potencial efeito da profilaxia primária dos fatores 

risco modificáveis da DA sobre a prevalência da doença e sobre o risco atribuível 

populacional a cada um destes fatores de risco. Concluído que a redução de 10% e 

de 20% da prevalência desses fatores seria capaz de reduzir, respectivamente, em 

8,3% e em 15,3% a prevalência mundial de DA. A baixa escolaridade apresentou o 

maior risco atribuível populacional para DA, sendo responsável por 19,1% dos casos 

(NORTON et al., 2014).  

O baixo nível socioeconômico pode estar associado a limitação tanto da re-

serva cerebral como da cognitiva. Essa população tem maior risco de desenvolvi-

mento inadequado do sistema nervoso desde a concepção até os primeiros anos de 

vida de modo a comprometer a reserva cerebral e a menor estimulação cognitiva   

associada ao baixo nível educacional compromete a reserva cognitiva.  

 

1.5 USO DE BIOMARCADORES NA DOENÇA DE ALZHEIMER  

 

Biomarcadores na DA são relevantes desde o cenário de pesquisa para es-

clarecimento sobre a fisiopatologia da doença até a prática clínica. Na rotina clínica 

os biomarcadores são essenciais como métodos de exames para elucidação diag-

nóstica em pacientes com queixas cognitivas fazendo inclusive parte dos critérios 

diagnósticos da DA e do CCL (ALBERT et al., 2011; MCKHANN et al., 2011). No 

cenário de pesquisa da fisiopatologia da DA, eles fornecem informações que auxi-

liam no esclarecimento do ainda controverso processo fisiopatológico da DA.  

Os biomarcadores da DA identificados até o momento são: dosagem liquórica 

de βA42, tomografia por emissão de pósitrons (PET) de amilóide, dosagem liquórica 

de fosfo-Tau e Tau total, PET Tau, ressonância magnética (RMN) e PET 18F-fluor-

deoxiglicose (18F-FDG).  
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Para compreender o papel de cada um desses biomarcadores foram realiza-

dos estudos tentando identificar a presença deles em outras patologias neurológicas 

(BARBER et al., 2000; GALTON et al., 2001; TAM et al., 2005; BURTON et al., 

2009), avaliar se existe correlação entre os próprios biomarcadores, determinar a 

cronologia com que ficam positivos na DA (JACK et al., 2010, 2013; LEWCZUK et 

al., 2018) e avaliar a presença de correlação com alterações histopatológicas (BO-

BINSKI et al., 1999; C. R. JACK, 2002), com os testes cognitivos (VAN DE POL et 

al., 2007), e com os diferentes fenótipos clínicos da DA (PERSSON et al., 2017). 

O Sistema A/T/N, proposto por  JACK et al. (2016), categoriza os 7 biomar-

cadores conforme os aspectos fisiopatológicos da DA que cada um deles é capaz 

de avaliar. Deste modo eles são classificados como um método de medida da de-

posição cerebral de βA, da deposição cerebral de Tau ou da neurodegeneração, 

conforme exemplificado na Tabela 1.  

 

TABELA 1 SISTEMA A/T/N DE CATEGORIZAÇÃO FISIOPATOLÓGICA DOS BIOMARCADORES 

Classificação 

A/T/N 

Característica fisiopatológica 

aferida 

Biomarcador 

A 
- Deposição cerebral de βA - Dosagem liquórica de βA42 

- PET de amilóide. 

T 
- Deposição cerebral de Tau - Dosagem liquórica de fosfo-Tau 

- PET Tau 

N 

- Medida de neurodegeneração - Ressonância magnética estrutural 

- Dosagem liquórica da Tau total 

- PET 18F-fluordeoxiglicose 

βA: β-amilóide; PET: Tomografia por emissão de pósitrons,  

 

Segundo JACK et al. (2013) os biomarcadores tornam-se alterados de forma 

progressiva e cronologicamente ordenada ainda na fase pré-clinica da DA e respei-

tam a seguinte ordem de positivação: Aβ42 liquórico, PET amilóide, tau liquórica e por 

último, de forma simultânea, a atrofia pela RMN e o PET 18F-FDG.  

O intervalo de tempo entre a alteração do biomarcador e o surgimento de sin-

tomas cognitivos depende de variações individuais provavelmente mediada por dife-
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renças interpessoais tais como alterações que aumentem a patogenicidade da do-

ença ou a presença de mecanismos neurais compensatórios durante a fase pré-clí-

nica.  

Considerando os principais fatores de risco para a DA podemos classificar os 

indivíduos com alto ou baixo risco. Os indivíduos de alto risco apresentam condições 

capazes de impactar negativamente a reserva cerebral e cognitiva (JACK et al., 2013; 

STERN, 2012; YASUNO et al., 2020). As principais condições predisponentes ao alto 

risco identificadas são: baixo nível socioeconômico, baixo nível educacional, muta-

ções gênicas e polimorfismos predisponentes, doenças cerebrais comórbidas, estilo 

de vida (sedentarismo e o tabagismo) e outras patologias tais como diabetes mellitus, 

hipertensão, obesidade e depressão.(JACK et al., 2013, p. 201; NELSON et al., 2010)  

A dinâmica entre os biomarcadores, período pré-clínico da doença e o status 

cognitivo dos pacientes com diferentes perfis de risco (alto/baixo risco) de desenvol-

vimento de Alzheimer pode ser vista no GRÁFICO 2. 

 

GRÁFICO 2 MODELO DA DINÂMICA DOS BIOMARCADORES NA DOENÇA DE ALZHEIMER 

 

Modelo teórico correlacionando a dinâmica cronológica das alterações dos biomarcadores da DA ao 
longo do tempo conforme o estado funcional cognitivo e o risco de desenvolvimento da doença. O 
primeiro biomarcador a ser alterado é o βA42 do líquor, ainda na fase pré-clínica, com um intervalo de 
tempo de 10 anos, em média, para o surgimento de sintomas cognitivos. O hipometabolismo do PET 
18FDG e a atrofia na RM são os últimos a serem alterados. Eles se alteram simultaneamente e são 
os biomarcadores mais bem correlacionados ao início dos sintomas cognitivos. Os impactos das re-
servas cerebral e cognitiva são representados na imagem pelas linhas de alto e baixo risco ilustrando 
o maior tempo de duração da fase pré-clínica naqueles classificados como baixo risco. Observa-se 
ainda que a taxa de aceleração das curvas de alto e baixo risco diferem entre si, os indivíduos de 
baixo risco demoram mais tempo para desenvolverem sintomas cognitivos, porém após o surgimento 
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destes a velocidade de progressão da doença é mais rápida. No gráfico isso é ilustrado pelo grau de 
inclinação da curva, na fase pré-clínica do baixo risco a curva apresenta uma baixa inclinação tor-
nando-se extremamente íngreme após a conversão em DA. LCR: líquor. βA: β-amilóide; CCL: com-
prometimento cognitivo leve. Min: mínimo; Máx: máximo Fonte: Adaptado de JACK et al., 2013. 

 

A determinação da atrofia de estruturas de interesse do encéfalo é um dos 

biomarcadores de mensuração da neurodegeneração podendo ser realizada por 

meio de diferentes metodologias. Embora haja estudos com tomografia de encéfalo, 

o exame de RMN do encéfalo é o mais utilizado com a finalidade de determinar a 

presença de atrofia. Dentre as possíveis formas de mensuração da atrofia temos a 

avaliação visual, a medição linear e o cálculo volumétrico sendo que este pode ser 

feito de forma manual, semiautomatizada ou automatizada. 

A atrofia do MTA por meio da RMN, embora seja uma medida de lesão neural, 

ela está correlacionada ao grau de deposição cerebral de proteína Tau. Estudos 

apontam que existe uma associação entre a perda neuronal aferida pela atrofia hi-

pocampal com os estágios de alterações neurofibrilares de Braak e com a carga de 

deposição de Tau medida por meio de imunohistologia (JACK et al., 2013). A atrofia 

na RMN não se correlaciona com a carga de β-amiloide (JOSEPHS et al., 2008). De 

todos os tipos de biomarcadores, o declínio cognitivo melhor correlaciona-se com 

os neurodegenerativos, como a atrofia na RMN e o PET 18F-FDG (FOX et al., 1999). 

 

1.6 ESCALA DE ATROFIA DO LOBO TEMPORAL MEDIAL E VOLUMETRIA HI-
POCAMPAL 

 

A Escala de MTA, também conhecida pelo nome do seu desenvolvedor, Es-

cala de Scheltens  é um marcador altamente sensível de prejuízo cognitivo (VAN 

DE POL et al., 2007) que apresenta correlação com diversos testes neuropsicológi-

cos tais como  Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (SCHELTENS et al., 1992), 

Escala de Avaliação Clínica da Demência (CDR) (SHIM et al., 2011), teste do dese-

nho do relógio (KIM et al., 2009), Escala para Avaliação da Doença de Alzheimer 

(ADAS-Cog) e Teste de substituição de símbolo de dígito (VAN DE POL et al., 2007).   

A performance diagnóstica da Escala de MTA foi superior ao desempenho de 

outros biomarcadores de neurodegeneração, os estudos fizeram comparações com 

outras escalas de análise visual tais como a da atrofia parietal (parietal atrophy - 
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PA), atrofia cortical global (global cortical atrophy - CGA) e a quantificação da hipe-

rintensidade da substância branca (white matter hyperintensity - WMH) (FERREIRA 

et al., 2015; RHODIUS-MEESTER et al., 2017). 

Embora a Escala de MTA,  tenha boa performance diagnóstica, inclusive na-

queles em estágios prodrômicos (KORF et al., 2004; VISSER et al., 2002), a pre-

sença de MTA não é patognomônica para DA. Observa-se acentuação da atrofia 

hipocampal em indivíduos com depressão tardia persistente (TAYLOR et al., 2014), 

em indivíduos cognitivamente saudáveis especialmente nos idosos de idade mais 

avançada (LAUNER et al., 1995) e em outras formas de demências tais como De-

mência na Doença de Parkinson (TAM et al., 2005), Demência por Corpúsculos de 

Lewy (BARBER et al., 2000; BURTON et al., 2009) e Demência Fronto Temporal 

(GALTON et al., 2001).  

Em oposição a ausência de MTA não exclui definitivamente o diagnóstico da 

DA, especialmente naqueles com a doença de início precoce. Esse grupo etário 

apresenta maior chance de desenvolver apresentações de DA poupadoras do hipo-

campo ou ser mais susceptível a ocorrência de dissociação clínico radiológica, ou 

seja, presença de Alzheimer estabelecida com atrofia hipocampal ainda indetectável 

pelo método de RMN (KEMP et al., 2003).  

Com base em evidências histopatológicas e na cintilografia de perfusão ce-

rebral com tecnécio-99m, observado que nos casos de início precoce há maior inci-

dência de apresentações com predileção da deposição amilóide na região cortical 

posterior com relativa preservação hipocampal enquanto nos casos de início tardio 

há envolvimento preferencial da região temporal medial (KEMP et al., 2003). 

Para a prática clínica, as pesquisas que determinam os valores de corte são 

cruciais. Quando a Escala de MTA foi inicialmente proposta por SCHELTENS et al., 

1992, foram sugeridos valores de corte idade dependente baseado na pontuação 

do hipocampo com pior grau de atrofia (MTApior). Nesse estudo, foi observado que 

a faixa etária com mais de 75 anos apresentou pior desempenho diagnóstico.  

Desde então foram propostas novas formas de graduação e novos valores 

de corte. Os principais objetivos desses estudos eram: 

▪ comparar valores obtidos por meio de diferentes tipos de estudo: como por 

exemplo: estudos baseados na população cognitivamente saudável (CA-

VALLIN et al., 2012; COTTA RAMUSINO et al., 2019) e valores de corte 
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baseado em estudos caso controle (FERREIRA et al., 2015; PEREIRA et 

al., 2014; RHODIUS-MEESTER et al., 2017); 

▪ determinar valores de corte com melhor desempenho diagnóstico para di-

ferentes grupos etários, especialmente para o subgrupo mais idoso;  

▪ avaliar o efeito das variáveis sociodemográficas sobre os valores de corte, 

como por exemplo: sexo, gênero, idade e escolaridade (CAVALLIN et al., 

2012; COTTA RAMUSINO et al., 2019; FERREIRA et al., 2015; PEREIRA 

et al., 2014; RHODIUS-MEESTER et al., 2017; VELICKAITE et al., 2018);  

▪ avaliar o efeito de variáveis clínicas sobre os valores de corte, como por 

exemplo: idade de diagnóstico da DA e presença do alelo ε4 da ApoE 

(FERREIRA et al., 2015; PEREIRA et al., 2014; RHODIUS-MEESTER et 

al., 2017); 

▪ validar se os valores de corte estabelecidos são reproduzíveis em diferen-

tes populações; 

▪ comparar o desempenho da Escala de MTA com outras escalas visuais da 

DA (FERREIRA et al., 2015);  

▪ determinar e comparar o melhor método para graduar a Escala de MTA, 

como por exemplo: pontuação do hipocampo com pior grau de atrofia 

(MTApior) x a pontuação da média dos hipocampos (MTAmédio) (PEREIRA 

et al., 2014); 

▪ avaliar a presença de correlação entre a Escala de MTA com a Volumetria 

do hipocampo (CAVALLIN et al., 2012). 

 Os principais estudos que fizeram essas análises serão descritos a seguir 

conforme sua cronologia de publicação.  

Em CAVALLIN et al., 2012, proposto valores de normalidade da MTA base-

ado numa população saudável estratificada pela idade e observado a presença de 

correlação fraca porem significativa entre a pontuação da MTA com o volume do 

hipocampo (TABELA 3). 

O estudo de PEREIRA et al., 2014 tinha como objetivo definir o impacto de 

variáveis demográficas e genéticas sobre a escala MTA, o risco de conversão de 

CCL em DA e comparar a performance diagnóstica da MTA usando diferentes me-

todologias de graduação, a pontuação do pior hipocampo (MTApior) ou a pontuação 

da média dos hipocampos (MTAmédio). 
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 Sugerida superioridade diagnóstica do MTAmédio devido a melhor relação en-

tre sensibilidade (S) e especificidade (E) sendo proposto o MTAmédio ≥1,5 (S:84,5% 

/ E:68,1%) e do MTAmédio ≥2,0 naqueles com mais de 75 anos (S:82% / E:75%). 

Caso deseje-se uma abordagem mais conservadora no grupo com mais de 75 anos, 

ou seja, com maior especificidade, sugerido o uso do MTApior idade dependente 

(S:69,9% / E:83,2%) (TABELA 3).  

Ainda nesse estudo foi observada que a presença de alelo ε4 e o diagnóstico 

de DA de início precoce apresentam impacto nos escores sendo recomendado con-

siderar tais variáveis no momento da escolha do método de graduação da MTA.  

O estudo de FERREIRA et al., 2015  utilizou a mesma coorte de PEREIRA et 

al., 2014, e tinha como objetivo de analisar a performance diagnóstica de diversas 

escalas de análise visual (Escala de MTA, GCA-F e PA), melhor caracterizar o papel 

do alelo ε4 e da doença de início precoce. Os grupos tiveram maior segregação 

etária e foram classificados com um grupo com a população em geral e um grupo 

com doença de início precoce em não portadores do alelo ε4.  

Observado que a Escala de MTA apresenta performance diagnóstica supe-

rior as demais escalas (TABELA 3). Os portadores do alelo ε4 apresentaram maior 

pontuação de MTA, porém apenas nos casos de doença de início precoce. Isso 

pode ser explicado por evidências que sugerem que o alelo ε4 seria capaz de mo-

dular o fenótipo da DA. Os portadores deste alelo apresentariam predileção para 

atrofia nas regiões temporais mediais e occiptais e os não portadores do alelo nas 

regiões frontotemporais. 

Em RHODIUS-MEESTER et al., 2017, avaliado o impacto do status do alelo 

ε4 e a análise tanto isolada como combinada das seguintes escalas de MTA, de PA, 

de CGA e WMH. Não foram observados valores diagnósticos para o grupo etário 

com mais de 75 anos (TABELA 3). 

Um dos diferenciais do estudo de VELICKAITE et al., 2018 é o critério de 

seleção, ao incluir apenas indivíduos saudáveis com a mesma idade de 75 anos foi 

anulado os efeitos da variável idade. Isso permitiu a melhor caracterização de outras 

variáveis de menor impacto. Avaliado a influência do sexo e do nível educacional 

sobre a escala de MTA e os resultados da graduação do MTAdireito, MTAesquerdo, 

MTAmédio e MTApior.  
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Observada influência do sexo e da escolaridade no escore. Sugerido os se-

guintes valores de normalidade aos 75 anos: mulheres de baixa escolaridade com 

MTAmédio ≥2 é anormal enquanto mulheres com alta escolaridade e homens inde-

pendentemente da escolaridade o MTAmédio ≥2,5 ou o MTApior ≥3 (TABELA 3). Ob-

servado ainda assimetria do hipocampo com maior atrofia à esquerda (VELICKAITE 

et al., 2018) sendo essa vulnerabilidade provavelmente devida ao tamanho pré-mór-

bido reduzido do lado esquerdo nos indivíduos cognitivamente saudáveis (CAVAL-

LIN et al., 2012; LUCARELLI et al., 2013; THOMPSON et al., 2009).  

Por fim no estudo de VELICKAITE et al., 2018 visto que indivíduos altamente 

qualificados apresentam melhor desempenho cognitivo mesmo na presença de 

atrofia pela Escala MTA. Isso corrobora a teoria da reserva cognitiva indicando que 

indivíduos com alta escolaridade apresentaram melhor eficácia das redes neurais 

de modo a preservar o funcionamento destas redes mesmo na vigência de um pro-

cesso patológico prodrômico. Apesar disso a partir do momento em que a deficiên-

cia se torna aparente estariam sujeitos a declínio cognitivo mais acelerado (JACK 

et al., 2010; STERN, 2012)  

Em COTTA RAMUSINO et al., 2019, observado valores de normalidade em 

indivíduos estratificados a partir dos 20 anos de idade. Observa-se que mesmo na 

população jovem é possível encontrar presença de um grau leve fisiológico de atro-

fia do hipocampo. Foi descrito como valor de normalidade MTA entre 0 e 1 desde o 

grupos etários com 20-29 anos até o com 50-59 anos (TABELA 3). 
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TABELA 2 RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS ESTUDOS DO TIPO CASO CONTROLE SOBRE A PONTUAÇÃO DA ESCALA DE MTA 

Particularidade do estudo: 
Grupos  

analisado (n) 
Valor corte da MTA 

    Scheltens et al., 1992 

- Descrição inicial da Escala MTA 

Controle: 21 

 DA: 21 

MTA pior  

-  Idade < 75 anos: ≥ 2 

MTA pior  

-  Idade ≥ 75 anos: ≥ 3 

    Pereira et al., 2014 

- Impacto de variáveis demográficas 

e genéticas 

- Aumento da idade e doença de iní-

cio precoce impactam o escore MTA 

- Alelo ε4 impacta na média MTA 

- Risco de conversão CCL/DA  

EUA / Canadá  

ADNI 

AddNeuroMed 

 

Controle: 345 

CCL: 480 

  DA: 322 

MTA médio  

-  Idade < 75 anos: ≥1,5  

-  Idade ≥75 anos: ≥ 2,0  

 

 

 

 

MTA médio  

-    Idade <75 anos: ≥2 

-    Idade ≥75 anos: ≥3 

  

 

 

 

 

Ferreira et al., 2015 

-  Performance diagnóstica e risco 

de conversão CCL/ DA dos escores: 

MTA, PA e GCA-F 

- Escala MTA: melhor performance 

- Impacto da doença de início pre-

coce e presença de alelo ε4  

EUA / Canadá 

ADNI 

AddNeuroMed 

 

Controle: 345 

CCL: 480 

DA: 322 

Idade: MTA médio  

- População com DA em  

geral 

 

MTA ≥1,5  GCA-F ≥1  PA ≥1 

MTA ≥1,5  GCA-F ≥1  PA ≥1 

MTA ≥2    .GCA- F≥1  PA ≥1 

MTA ≥2,5  GCA-F ≥1  PA ≥1 

MTA médio  

- População com DA de início 

precoce e ausência do alelo ε4 

 

MTA ≥2   GCA-F ≥1   PA – 

MTA ≥2   GCA-F ≥1   PA - 

MTA ≥3   GCA-F ≥2   PA - 

MTA ≥3   GCA-F ≥2   PA - 

 

 

 

45–64 

65–74 

75–84 

85–94 

     Rhodius-Meester et al., 2017 

- Valor isolado e combinado das 

Escalas MTA, PA, CGA e WMH 

- Ausência de influência da ApoE ε4 

Holanda 

QCS: 906 

CCL: 681    

DA: 1347 

MTA médio  

- Idade <65 anos: ≥1,0  

- Idade 65-75 anos: ≥1,5 

- Idade ≥75 anos: valor não encontrado 

QCS: queixa cognitiva subjetiva; CCL: comprometimento cognitivo leve; DA: Doença de Alzheimer; MTA: atrofia lobo temporal mesial; GCA-F Atrofia corti-

cal global; PA: Atrofia parietal. ApoE: Apolipoproteina E; S: Sensibilidade; E: especificidade. Fonte: própria autora 2022 
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TABELA 3 RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS ESTUDOS DA PONTUAÇÃO DA AVMTA NA POPULAÇÃO SAUDÁVEL 

Particularidade do estudo: 
Grupo  

analisado (n) 

Valor de normalidade do MTA em indivíduos cognitivamente  

saudáveis. 

Velickate et al., 2018 

- Anulando o efeito da idade 

- Impacto do sexo e educação 

- MTA E > MTA D 

 - Análise do risco de conver-

são CCL/DA após 5 anos 

Grupo com 75 

anos: 

- 390 indivíduos 

 

Valores anormais para indivíduos com 75 anos: 

-  ♀ baixa escolaridade: MTA médio ≥2 

-  ♀ alta escolaridade e ♂ independente da escolaridade: MTA médio ≥2,5 

-  ♀ alta escolaridade e ♂ independente da escolaridade maior MTA ≥3,0 

Cavallin et al., 2012 

- Correlação fraca, porém sig-

nificativa entre as medidas vo-

lumétricas e visual da MTA 

- 544 indivíduos Idade ≤ 70 

MTA 0-1 

Idade 70-80 

MTA 0-2 

Idade > 80 

MTA 0-4 

Cotta Ramusino et al., 2019 

- Grupos etários divididos a 

cada 10 anos a partir dos 20 

anos 

- 936 indivíduos 20- 29 

MTA 0-1 

30-39 

MTA 0-1 

40-49 

MTA 0-1 

50-59 

MTA 0-1 

60-69 

MTA 0-2 

70-79 

MTA 0-2 

≥ 80 

MTA 0-4 

QCS: queixa cognitiva subjetiva; CCL: comprometimento cognitivo leve; DA: Doença de Alzheimer; MTA: atrofia lobo temporal mesial; GCA-F Atrofia 

cortical global; PA: Atrofia parietal. ApoE: Apolipoproteina E; S: Sensibilidade; E: especificidade. Fonte: própria autora 2022 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Os estudos de referência para determinação de valores diagnósticos dos bio-

marcadores de neurodegeneração da DA, como a Escala de MTA e a volumetria do 

hipocampo, foram realizados em países de alta renda.  Considerando os impactos 

das diferenças sociodemográficas regionais e a escassez de dados literários em paí-

ses de baixa renda, torna-se imperativo avaliar valores adequados para a população 

brasileira. 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estabelecer valores de normalidade baseados na população saudável e valores 

da corte em indivíduos com DA tanto para a Escala de MTA como para a volumetria 

do hipocampo para diferentes faixas etárias na população brasileira. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Avaliar qual metodologia de análise da Escala de MTA apresenta a melhor 

performance diagnóstica: a média da pontuação do grau de atrofia dos dois lados 

do lobo temporal medial (MTAmédio) ou o pior escore de atrofia dos dois lados do 

lobo temporal medial (MTApior).  

Comparar o escore de corte calculado para a Escala de MTA da população 

brasileira com os descritos na literatura internacional.  

Estabelecer se há correlação entre a pontuação da Escala de MTA e o vo-

lume do hipocampo em indivíduos cognitivamente saudáveis.  

Caracterizar o efeito das variáveis sociodemográficas (idade, sexo e escola-

ridade) e do estado cognitivo funcional (CCL e DA) sobre a Escala de MTA e sobre 

a volumetria.  
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4 MÉTODOS 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo analítico observacional transversal. 

 

4.2 CASUÍSTICA 

A casuística é composta por um total de 149 idosos participantes de um dos 

ambulatórios do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP): o Ambulatório de Neurologia Com-

portamental (ANCP), Ambulatório de Geriatria de Alta Dependência GEAD) ou Am-

bulatório da Clínica Civil. 

Estes pacientes fazem parte de dois bancos de dados coletados a partir de 

duas coortes independentes, a coorte do projeto do Núcleo de Apoio à Pesquisa em 

Neurociência Aplicada (NAPNA) e a coorte do projeto de doutorado de FOSS, 2008. 

Ambas as pesquisas analisaram comparativamente idosos sem queixas cognitivas, 

com CCL e com DA provável em fase inicial. O Comitê de Ética em Pesquisa do 

HCFMRP-USP avaliou e aprovou ambos os estudos. 

Os critérios de inclusão e exclusão deste estudo são os seguintes: 

Critérios de Inclusão: 

▪ Faixa etária entre 60 e 90 anos. 

▪ Participação de estudo científico aprovado pelo comitê de ética. 

▪ Participação de estudo científico que distinguisse sujeitos sem queixa cogni-

tiva, com CCL e com DA provável inicial. 

▪ Participação de estudo científico que realizasse exame de RMN encéfalo.  

Critérios de Exclusão: 

▪ Registro inadequado de dados. 

▪ Protocolo de avaliação clínica incompleto. 

▪ Indisponibilidade ou não realização do exame de RMN de encéfalo. 

▪ Inviabilidade de realização de volumetria. 
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No banco de dados das duas coortes havia 243 pacientes sendo 127 proce-

dentes do NAPNA e 116 do estudo de FOSS, 2008. Foram excluídos do atual estudo 

49 casos procedentes do estudo NAPNA e 45 do estudo FOSS, 2008. Os motivos 

para exclusão foram: 

▪ Registro inadequado de dados epidemiológicos: 7 casos. 

▪ Protocolo de avaliação clínica incompleto: 10 casos. 

▪ Ressonância não realizada ou indisponível no servidor: 73 casos 

▪ Inviabilidade de realização de volumetria: 3 casos  

 

FIGURA 4 FLUXOGRAMA COM O DESENHO DO ESTUDO 

 

NAPNA: Núcleo de Apoio à Pesquisa em Neurociência Aplicada; CCL: comprometimento cog-
nitivo leve; DA: Doença de Alzheimer; RM: ressonância magnética; T: Tesla. 

• METODOLOGIA DA COORTE DE FOSS (2008) 

No período de novembro de 2004 a março de 2007, foram recrutados pacientes dos 

seguintes ambulatório ANCP e GEAD do HCFMRP-USP.  

Critérios de inclusão: 

▪ Faixa etária: mais de 60 anos. 
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▪ Fluentes na língua portuguesa. 

▪ Indivíduos saudáveis sem critérios de exclusão. 

Critérios de Exclusão: 

▪ Afecções do Sistema Nervoso Central: 

- História de acidente vascular cerebral, ataque isquêmico transitório ou outras 

doenças cerebrovasculares. 

- Epilepsia.  

- Doenças neurodegenerativas. 

- Histórico de hematoma intracraniano, hidrocefalia de pressão normal ou tumor 

cerebral diagnosticado. 

- História de traumatismo crânio encefálico grave ou múltiplo. 

- Neurosífilis ou infecção pelo vírus da Imunodeficiência humana.  

- Déficits neurossensoriais ou incapacidades sensitivo motoras que dificultem a 

realização dos testes propostos.  

▪ Afecções osteoarticulares: 

- Doenças reumáticas ou ortopédicas que impeçam os testes propostos. 

▪ Transtornos psiquiátricos: 

- Diagnóstico de transtornos de humor ou psicóticos de qualquer natureza. 

▪ Afecções endócrinas: 

- Hipo ou hipertireoidismo não compensado.  

- Deficiências de vitaminas B12, ácido fólico ou hipercalcemia. 

- Deficiências de GH ou estados de hipo ou hipercortisolismo. 

▪ Afecções pulmonares: 

- Diagnóstico de doença pulmonar grave ou dependência de oxigênio. 

- Asma grave refratária. 

▪ Afecções cardiovasculares: 

- Diagnóstico de doença cardíaca grave ou terminal. 

- Hipertensão moderada a grave. 

- Sinais periféricos de aterosclerose avançada. 

▪ Outros diagnósticos:  

- Insuficiência renal crônica em diálise ou insuficiência renal aguda.  

- Insuficiência hepática de qualquer etiologia. 
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- História de alcoolismo crônico (>3 doses/dia). 

- Anemia com níveis de hemoglobina abaixo de 10 mg/dl. 

▪ Medicações suscetíveis para alterar o sistema nervoso central: 

- Neurolépticos. 

- Tricíclicos. 

- Anticonvulsivantes. 

- Metildopa, clonidina ou similares. 

- Corticoides. 

- Benzodiazepínicos.  

O protocolo de avaliação consistia em avaliação médica com solicitação de 

exames laboratoriais e exame de RMN encéfalo com posterior avaliação neuropsi-

cológica após assinatura de termo de consentimento livre e informado.  

Caracterização da avaliação médica e neuropsicológica: 

▪ Avaliação quanto a presença de queixa de memória por meio de um questionário 

(questionário CHARCHAT FISHMAN, 2004). 

▪ Observação a presença dos critérios de exclusão por meio de anamnese ou de 

instrumentos específicos, tais como: 

▪ Exames laboratoriais protocolares. 

▪ MEEM utilizando os dados normativos brasileiros pelos anos de escolaridade  

(BRUCKI et al., 2003; CHARCHAT-FICHMAN et al., 2005). 

▪ Pontuação do CDR entre 0 ou 0,5. 

▪ Escala de atividade de vida diária e instrumental 

▪ MINI International Neuropsychiatric Interview, versão Brasileira   para exclusão 

de diagnósticos psiquiátricos (AMORIM, P., LECRUBIER, Y., WEILLER, E., HER-

GUETA, T., & SHEEHAN, D., 1998). 

▪ Avaliação neuropsicológica: diversas escalas para avaliação da eficiência intelec-

tual, atenção e funções executivas, habilidades visuoconstrutivas, linguagem e 

memória. 

• METODOLOGIA DO PROJETO DO NAPNA 

No período entre 2013 e 2017 foram recrutados pacientes dos ambulatórios 

ANCP e Clínica Civil do HCFMRP-USP.  
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Os critérios de inclusão são: 

▪ Idade entre 60-90 anos 

▪ Apresentar uma das seguintes condições: 

- Sujeito normal sem queixa cognitiva: 

• Ausência de déficit cognitivo verificada e confirmada através de avalia-

ção neuropsicológica. 

• Ausência de doenças neurológicas, psiquiátricas ou condições médicas 

que possam interferir no resultado dos estudos. 

- Comprometimento cognitivo leve: 

• Presença de percepção de piora cognitiva pelo informante ou paciente. 

• Presença de déficits em um ou mais domínios cognitivos maiores que o 

esperado para escolaridade. 

• Manter independência para atividades cotidianas. 

• Não apresentar critérios para demência. 

• Ausência de outras causas que justifiquem o déficit cognitivo como vas-

cular, traumática ou condições médicas diversas. 

- DA Provável Leve 

• Demência estabelecida por exame clínico e documentada por testes de 

função cognitiva. 

• Deterioração progressiva da memória e outras funções cognitivas. 

• Presença de comprometimento das atividades de vida diária. 

• Ausência de outra doença capaz de comprometer a memória ou outras 

áreas da cognição. 

• Ausência de início súbito. 

• Ausência de anormalidades neurológicas características de doença 

avançada. 

• Escore CDR igual a 0,5 ou 1,0. 

• Escore MEEM maior ou igual a 16. 

O protocolo para avaliação dos pacientes consistia em avaliação médica com 

e exame de ressonância de encéfalo associado a avaliação neuropsicológica após 

assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido. 
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Caracterização da avaliação médica e neuropsicológica: 

▪ Questionário de Queixas Subjetivas de Memória (MAC-Q) para avaliação quanto 

a presença de queixa cognitiva além de anamnese. 

▪ MEEM utilizando os dados normativos brasileiros pelos anos de escolaridade 

(BRUCKI et al., 2003). 

▪ CDR. 

▪ Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) para avaliação de critério de exclusão 

devido comorbidades. 
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TABELA 4. COMPARAÇÃO DAS METODOLOGIAS UTILIZADAS PELAS COORTES FOSS (2018) E NAPNA 

Metodologia: Coorte Foss (2018) Coorte NAPNA 

Período de recrutamento De 11/2004 a 03/2007 De 2013 a 2017 

Local de recrutamento GEAD e ANCP do HCFMRP-USP GEAD, ANCP, Clínica civil do HCFMRP-USP 

Critérios de Inclusão Idade ≥ 60 anos  
Fluentes na língua portuguesa 
Indivíduos saudáveis sem critérios de exclusão. 

Idade: 60-90 anos 
Estipulados critérios para controle, CCL e DA 
leve 
Indivíduos saudáveis sem critérios de exclusão.  

Critérios de Exclusão Transtornos psiquiátricos 
Comorbidades clínicas ou neurológicas predefi-
nidas que possam interferir no resultado 
Uso de medicações psicotrópicas 

Transtornos psiquiátricos  
Comorbidades clínicas e neurológicas possam 
interferir no resultado dos estudos.  

Comitê de ética Submetido e aprovado Submetido e aprovado 

Protocolo de avaliação: Avaliação médica e neuropsicológica 
Exames: laboratoriais e RMN de 1,5T 

Avaliação médica e neuropsicológica 
Exames: RMN de 1,5T ou 3T 

Principais instrumentos 
de avaliação utilizados: 

CDR / MEEM / MDRS / Mini International Neu-
ropsychiatric Interview/ Escalas de atividade de 
vida diária 

CDR / MEEM / CIRS / MAC-Q 

Subgrupos avaliados Controle, CCL, DA em fase inicial  Controle, CCL, DA em fase inicial  

CDR: Avaliação Clínica da Demência; MEEM: Mini exame do estado mental; MDRS: Mattis Dementia Rating Scale; CIRS: Cumulative Illness 
Rating Scale; MAC-Q: Questionário de Queixas Subjetivas de Memória. 
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4.3 ANÁLISE DA IMAGEM DE RESSONÂNCIA 

 
Exame de imagem obtido por meio de RMN de encéfalo com campo magné-

tico de 1,5 ou 3,0 Tesla (T). A avaliação visual da atrofia do lobo temporal mesial foi 

realizada por dois médicos especialistas, sendo um neurologista e um radiologista. 

Para a mensuração do volume do hipocampo foram utilizadas imagens de 

RMN de encéfalo ponderadas em T1 com espessura máxima de 1,5mm utilizando 

o software de segmentação automática FreeSurfer na versão 6.0 disponível gratui-

tamente (https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/).  

A pontuação do grau de atrofia respeitou a metodologia descrita quando a 

Escala de MTA foi desenvolvida por SCHELTENS et al., 1992. A fim de determinar 

os cortes de interesse para a graduação foram realizados cortes coronais paralelos 

ao eixo do tronco cerebral sendo avaliado o lobo temporal medial apenas nos cortes 

que seccionavam a porção anterior da ponte. Nas sequências ponderadas em T1, 

observou-se as dimensões bidimensionais da formação hipocampal e o aumento 

compensatório do espaço liquórico por meio análise das larguras da fissura coróide 

e do corno temporal do ventrículo lateral e da análise da altura do hipocampo (Ta-

bela 5). Com base nisso, determinado a graduação da ATM com uma pontuação de 

zero a quatro que correspondente ao espectro da ausência até a severa atrofia 

desta região (FIGURA 5).  

 

TABELA 5 PARÂMETROS UTILIZADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DA ESCALA DE AVMTA 

Escore 

MTA 

Largura da fissura 

coróide 

Largura do corno 

temporal 

Altura da formação 

hipocampal 

0 N N N 

1 ↑ N N 

2 ↑↑ ↑ ↓ 

3 ↑↑↑ ↑↑ ↓↓ 

4 ↑↑↑ ↑↑↑ ↓↓↓ 

MTA: atrofia do lobo temporal mesial; N: normal; ↑: aumentado; ↓: reduzido. 

Os lados direito e esquerdo do hipocampo de todos os casos foram gradua-

dos separadamente de forma subjetiva, independente e cega para diagnóstico, 

https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/
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idade, sexo e nível educacional pelos dois especialistas. Após um intervalo de 

tempo mínimo de 30 dias foram reavaliadas todas as 149 imagens pelo neurologista 

e selecionado aleatoriamente 49 imagens para reavaliação do radiologista. A rea-

valiação das imagens foi realizada de forma cega em relação aos valores atribuídos 

na primeira pontuação a fim de analisar a confiança intra-examinador.  

 

FIGURA 5 EXEMPLIFICAÇÃO DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA DURANTE A AVMTA CONFORME 

OS DIFERENTES GRAUS DE ATROFIA USANDO O ESCORE 0-4 PONTOS.  

 

Imagens de RMN ponderadas em T1 com cortes coronais paralelos ao eixo do tronco cuja secção 
ocorre na altura da ponte. Todos os casos tiveram total concordância entre os examinadores. 
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4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O banco de dados foi armazenado no programa Microsoft Office Excel versão 

2019. A análise estatística foi realizada com auxílio do software R (R Core Team. R: 

A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria). Todos os testes foram bicaudados e foram considera-

dos significativos valores finais de p < 0,05.  

As variáveis categóricas foram descritas pelas frequências absolutas e rela-

tivas e comparadas através do teste de qui-quadrado. As variáveis contínuas foram 

descritas por medianas e quartis e comparadas pelo teste de Mann-Whitney U ou 

Kruskal-Wallis. Foram descritas as variáveis sociodemográficas (idade, sexo e es-

colaridade), desempenho cognitivo (MEEM e MDRS) e tamanho do hipocampo (Es-

cala de MTA e volume automatizado do hipocampo) para a amostra geral e para 

amostras estratificadas pelo diagnóstico (DA, CCL ou indivíduos cognitivamente 

saudáveis) e pela faixa etária (<75 anos ou ≥75 anos). 

Modelo de regressão logística ordinal foi utilizado para verificar a associação 

entre as variáveis sociodemográficas (idade, sexo e escolaridade) e o diagnóstico 

clínico do paciente (DA e CCL) com a pontuação da Escala de MTA. Os resultados 

foram expressos através de razões de chance (Odds ratio, OR) com os respectivos 

intervalos de confiança (I.C.) de 95%. De forma análoga, modelos de regressão li-

near múltipla foram utilizados para a avaliação da associação destas mesmas vari-

áveis sociodemográficas e clínicas com os desfechos de desempenho cognitivo 

(MEEM e MDRS) e do volume do hipocampo aferido pela volumetria automatizada. 

A correlação entre a pontuação da Escala MTA com o diagnóstico clínico foi 

avaliada por meio do Coeficiente de correlação de Spearman. Utilizado os seguintes 

parâmetros para interpretação: 0-0,3 correlação fraca; 0,4-0,6 correlação moderada; 

0,70-1,0 correlação forte. 

Para análise de reprodutibilidade da Escala de MTA foi analisada a concor-

dância inter-examinador (neurologista vs. radiologista) e intra-examinador (1ª avali-

ação vs. 2ª avaliação) através do Coeficiente de concordância de Kappa (k) sendo 

considerado a pontuação 0, 1, 2, 3 e 4 para atrofia do lobo temporal medial. Não foi 

realizada a avaliação do Kappa ponderado (presença vs. ausência atrofia). Utilizada 
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a seguinte interpretação para os valores de k: <0 sem concordância; 0 - 0,19 con-

cordância pobre; 0,20 - 0,39 fraca; 0,40 - 0,59 moderada; 0,60 - 0,79 substancial; e 

0,80 - 1,00 concordância quase perfeita.  

Considerando apenas os indivíduos cognitivamente saudáveis, elaborado 

histogramas com os valores do MTAmédio, MTApior, Volumemédio, e Volumepior. Investi-

gado a existência de diferença significativa entre o tamanho pré-mórbido do hipo-

campo direito e esquerdo aferido por meio da volumetria automatizada e da pontu-

ação da Escala MTA. Posteriormente realizado Teste de Cohen para determinação 

do tamanho de efeito da diferença entre as médias obtidas de cada lado do hipo-

campo. Utilizada a seguinte interpretação para os valores d do Teste de Cohen: 0,2 

- 0,49 pequena magnitude, 0,5 – 0,79 média magnitude, ≥ 0,8 grande magnitude.  

A pontuação da Escala de MTA e o volume do hipocampo da amostra com 

os indivíduos cognitivamente saudáveis foi distribuída em percentis conforme estra-

tificação etária. Utilizado o percentil 95 para a proposição de valores de normalidade 

do volume do hipocampo e do escore de MTA para a população saudável para cada 

faixa etária.  

A correlação entre a volumetria do hipocampo com a Escala MTA foi avaliada 

por meio do coeficiente de correlação de Spearman. Utilizado os seguintes parâme-

tros para interpretação: 0-0,3 correlação fraca; 0,4-0,6 correlação moderada; 0,70-

1,0 correlação forte. 

A capacidade discriminatória da Escala de MTA e da volumetria do hipo-

campo para o diagnóstico da DA foi avaliada pela área sob a curva Característica 

de Operação do Receptor (Area under Curve Receiver Operating Characteristic - 

AUC-ROC), acompanhada da melhor pontuação de corte e dos valores de sensibi-

lidade e especificidade com os respectivos intervalos de confiança. Esta análise foi 

realizada para a amostra geral e estratificada para a idade dicotomizada (grupo com 

idade inferior a 75 anos e grupo com idade igual ou superior a 75 anos). 

 

5 RESULTADOS 
 

5.1 CARACTERÍSTICAS DOS INDIVÍDUOS INCLUIDOS NO ESTUDO 
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Na TABELA 6 apresentamos as características dos grupos de indivíduos in-

cluídos no estudo. Nossa amostra foi constituída por 149 indivíduos, sendo que 73 

eram cognitivamente saudáveis, 44 tinham diagnóstico de CCL e 32 tinham de DA 

provável em fase inicial. Nos grupos CCL e DA os integrantes apresentaram idade 

média, respectivamente, de 71 e 73 anos sendo as idades estatisticamente diferen-

tes da idade média do grupo controle que foi de 66 anos (p < 0,001). A distribuição 

do sexo entre os grupos ocorreu de forma uniforme (p = 0,581) porém com um pre-

domínio do sexo feminino que variou entre 66% e 75% nos grupos.  

 
TABELA 6 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, PERFORMANCE COG-
NITIVA E PARÂMETROS DE ANÁLISE DO HIPOCAMPO CONFORME STATUS 

COGNITIVO 
 

 Total 

(N = 149) 

Controle 

(N = 73) 

CCL 

(N = 44) 

DA 

(N = 32) 

Valor 

P 

Idade 69 (63 - 75) 66 (62 - 73)* 71 (67 - 76) 73 (69 - 81) <0,001 

Sexo, (feminino) 107 (72%) 54 (74%) 29 (66%) 24 (75%) 0,581 

Escolaridade 5 (4 - 11) 8 (4 - 12)* 4 (4 - 11) 4 (2 - 6) <0,001 

- Baixa escolaridade 68 (63,1%) 37 (50,7%) 31 (70,6%) 26 (81,2%)  

- Alta escolaridade 55 (36,9%) 36 (49,3%) 13 (29,4%) 6 (18,8%)  

MDRS (n=71) 
129 

(118 -135) 

134 

(129 -137)* 

120 

(103-126)* 

96 

(83 - 106)* 

<0,001 

MEEM (n=78) 
27 

(23 - 28) 

29 

(28 - 29)* 

27 

(24 - 28)* 

22 

(19 – 24)* 

<0,001 

Escore MTA: avalia-

ção do neurologista 

1 (1 - 2) 1 (1 - 1) 2 (1 - 2) 2 (2 - 3)** <0,001 

Volume do  

hipocampo (mm³) 

3658 

(3260- 3936) 

3814 

(3579- 4031) 

3543 

(3186- 3696) 

3248** 

 (2904- 3717) 

<0,001 

Dados apresentados como número absoluto (porcentagem - %), ou, média (1º e 3º quartil). 
N: número de casos; CCL: comprometimento cognitivo leve; DA: Doença de Alzheimer, MDRS: 
Mattis dementia rating scale; MEEM: Mini-exame do estado mental; MTA: atrofia do lobo temporal 
medial. 
*p <0,05 difere dos outros grupos 
**p <0,05 difere do grupo controle  
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O grupo com todos os participantes apresentou em média 5 anos de escola-

ridade. Os grupos CCL e DA apresentaram de forma significativa menos anos de 

estudo que o grupo controle (p <0,001). Tanto o grupo CCL como o grupo DA apre-

sentaram em média 4 anos de estudo enquanto o controle apresentou uma média 

de 8 anos. Ao classificarmos os pacientes conforme o nível educacional, baixa es-

colaridade (8 ou menos anos de estudo) e alta escolaridade (9 ou mais anos de 

estudo), observamos distribuição desproporcional entre os grupos, o grupo controle 

apresentou 49,3% de indivíduos com alta escolaridade, enquanto os grupos o grupo 

CCL apresentou 29,4% e o grupo DA apresentou 18,8%  

A análise do desempenho nos testes cognitivos, MEEM e MDRS, mostrou 

em ambos os testes uma menor pontuação média nos escores do grupo com DA 

em relação ao grupo com CCL, e do grupo CCL em relação ao grupo controle (p 

<0,001). 

A análise de ambas as metodologias utilizadas para a mensuração do tama-

nho do hipocampo (a Escala de MTA e a Volumetria do hipocampo), mostrou signi-

ficativa diferença do tamanho do hipocampo entre o grupo controle e o com DA. 

Foram observados valores médios indicadores de maior atrofia nos indivíduos com 

DA em relação ao grupo controle, ou seja, o grupo DA apresentou maior pontuação 

na Escala de MTA e menor volume aferido que o controle (p <0,001). 

Na TABELA 7 apresentamos as características da amostra segundo a faixa 

etária. Na análise conforme a estratificação etária, observou-se que a distribuição 

de sexo ocorreu igualitariamente (p =0,247) com a predominância de participantes 

do sexo feminino. Embora todos os grupos apresentem em média baixa escolari-

dade, isso ocorre de forma heterogênea com menor quantidade de anos estudados 

no grupo com idade maior ou igual a 75 anos (p =0,001).  

A análise da performance nos testes cognitivos, observamos diferença signi-

ficativa no desempenho na MDRS no qual o grupo com menos de 75 anos apresen-

tou melhor desempenho (p<0,001). Não houve diferença estatística no desempenho 

do MEEM entre os grupos (p=0,444). A média do tamanho do hipocampo avaliada 

pela Escala de MTA e pela volumetria, revelou maior grau de atrofia no grupo com 

idade igual ou maior a 75 anos em ambas as técnicas de mensuração (p < 0,001)  
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TABELA 7 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, PERFORMANCE COGNITIVA E PARÂ-

METROS DE ANÁLISE DO HIPOCAMPO CONFORME DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA.  

Grupos: Total Idade < 75 anos Idade ≥ 75 anos Valor p  

Número 149 106 43   

Distribuição 
dos casos: 

Controle:73 (49%) 
CCL:44 (30%) 

DA:32 (21%) 

Controle:62 (58%) 
CCL:26 (25%) 

DA:18 (17%) 

Controle:11(26%) 
CCL:18 (42%) 

DA:14 (32%) 

 

Idade 69 (63 - 75) 67 (63 - 70) 79 (77 - 82)* <0,001  

Sexo, feminino  107 (72%) 79 (75%) 28 (65%) 0,247  

Escolaridade 5 (4 - 11) 6 (4 - 11) 4 (3 - 8)* 0,001  

MDRS (n=71) 129 (118 - 135) 132 (126 - 136) 103 (96 - 127) * <0,001  

MEEM (n=78) 27 (23 - 28) 27 (24 - 28) 26 (21 - 29) 0,444  

Escore da MTA:  
avaliação neurolo-
gista 

1 (1 - 2) 1 (1 - 2) 2 (2 - 3) * <0,001 
 

Volume do  
hipocampo (mm³) 

3658 
(3260 - 3936) 

3732 
(3517 - 4002) 

3228* 
(2889 - 3545) 

<0,001  

Dados apresentados como número absoluto (porcentagem - %), ou, média (1º e 3º quartil). 
C: controle; CCL: comprometimento cognitivo leve; DA: Doença de Alzheimer, MDRS: Mattis de-
mentia rating scale; MEEM: Mine exame do estado mental; MTA: atrofia do lobo temporal medial. 
*p<0,05 diferente dos outros grupos 

 

5.2 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS  

 

Realizamos regressão logística ordinal para analisar a correlação das variá-

veis demográficas (idade, escolaridade, sexo) e clínicas (diagnóstico de DA e CCL) 

com a Escala de MTA. Das variáveis demográficas, não houve correlação significa-

tiva entre o escore de MTA com a escolaridade (p =0,345) e com o sexo (p =0,441). 

Observada associação apenas com a idade (p <0,001) sendo que a cada aumento 

de 1 ano na idade há uma elevação de 19% do risco de ter um ponto acrescido na 

Escala de MTA.  

O diagnóstico do status cognitivo, CCL e DA, também se correlacionaram a 

maior chance de pontuação mais alta do escore de MTA. Enquanto o diagnóstico 
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de CCL aumenta em 3,56 vezes o risco de acréscimo de um ponto na Escala de 

MTA em relação ao grupo controle, o diagnóstico de DA aumenta em 8,17 vezes 

esse risco (TABELA 8).   

Ao analisar o coeficiente de correlação de Spearman entre a graduação do 

MTA e os diagnóstico dos pacientes (controle, CCL e DA) foi constatada de forma 

altamente significativa correlação moderada (rs = 0,520, p<0,001). 

 

TABELA 8 RELAÇÃO ENTRE AS VARIAVEIS SOCIODEMOGRAFICAS E CLÍNICAS COM O ES-

CORE DE MTA AVALIADO PELO NEUROLOGISTA 

 

Na TABELA 9 observado o impacto das variáveis clínicas e demográficas 

sobre os valores da volumetria do hipocampo. Realizada regressão linear múltipla 

analisando tanto as variáveis demográficas (idade, escolaridade, sexo) como as va-

riáveis clínicas (DA e CCL).  A idade apresentou uma correlação negativa com o 

volume do hipocampo de modo que o aumento de um ano na idade está associado 

a um volume 31,01mm³ menor do hipocampo (p <0,001). O sexo feminino apresen-

tou correlação positiva com um maior volume de 285,05mm³ do hipocampo (p 

<0,001). A escolaridade não apresentou significância estatística (p =0,600). O diag-

 O.R.  I.C. 95% Teste de   Wald Valor p 

Idade 1,19 1,12 – 1,26 35,85 <0,001   

Escolaridade 1,03 0,97 – 1,11 0,89 0,345   

Sexo, feminino 
 

1,32 0,66 – 2,65 0,59 0,441 
  

Diagnóstico   21,26 <0,001   

     - CCL 3,56 1,65 – 7,92 10,09 0,001   

     - DA 8,17 3,15 – 21,97 18,08 <0,001  

OR: odds ratio; I.C.: intervalo de confiança; CCL: comprometimento cognitivo leve; DA: Doença 
de Alzheimer. 
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nóstico de CCL e DA também apresentaram correlação negativa, enquanto o diag-

nóstico de CCL apresenta um volume 233,90mm³ menor que o volume do hipo-

campo do controle (p = 0,07), o diagnóstico de DA associa-se a um volume 

280,58mm³ menor que o do controle (p = 0,06) (TABELA 9).   

 

TABELA 9  RELAÇÃO ENTRE AS VARIAVEIS SOCIODEMOGRAFICAS E CLÍNICAS COM O VO-

LUME DO HIPOCAMPO. 

 Coeficiente não 
padronizado 

Erro  
Padrão 

Coeficiente 
Padronizado 

Valor  
Teste T 

Valor p 

Idade -31,01 5,37 -0,42 -5,78 <0,001  

Escolaridade 4,21 7,95 0,04 0,53 0,600  

Sexo, feminino 285,05 78,57 0,53 -3,63 <0,001  

Diagnóstico       

CCL -233,90 85,30 -0,44 -2,74 0,007  

DA -280,58 100,58 -0,52 -2,79 0,006  

CCL: comprometimento cognitivo leve; DA: Doença de Alzheimer 

 

Na análise da correlação entre as variáveis demográficas com o teste cogni-

tivo do MEEM foi observado associação positiva significativa (p =0,005) com a es-

colaridade sendo que cada ano de estudo acresce em média 0,24 pontos ao MEEM. 

Não ocorreu associação entre a idade (p =0,866) e o sexo (p =0,241) com o desem-

penho no MEEM.  

Tanto o diagnóstico da DA como o de CCL foram associados negativamente 

ao MEEM. O diagnóstico de CCL correlacionou-se à redução 1,98 pontos no MEEM 

(p =0,038) e o diagnóstico de DA associou-se à redução de 5,56 pontos no MEEM 

(p < 0,001) (TABELA 10). 
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TABELA 10. RELAÇÃO ENTRE VARIVAEIS CLÍNICAS E SOCIODEMOGRAFICAS COM O MEEM 

         As correlações com o MDRS foram semelhantes aos resultados observados 

com MEEM. Houve correlação apenas com a escolaridade e o diagnóstico do estado 

cognitivo (DA e CCL). A idade (p =0,186) e o sexo (p =0,495) não foram significativos. 

A escolaridade foi positivamente associada (p = 0,044) sendo que cada ano de estudo 

acresce em média 0,67 pontos ao MDRS. O diagnóstico clínico também se associou 

de forma negativa ao MDRS. Enquanto CCL correlacionou-se a uma redução de 12,98 

pontos no MDRS (p =0,003), o diagnóstico de DA associou-se a uma redução de 30,92 

pontos (p < 0,001) (Tabela 11). 

 

TABELA 11 RELAÇÃO ENTRE AS VARIVAEIS CLÍNICAS E SOCIODEMOGRAFICAS COM O MDRS 

CCL: comprometimento cognitivo leve; DA: Doença de Alzheimer; MDRS: Mattis dementia rating scale 

 

 

 

 

Coeficiente não 
padronizado 

Erro 
padrão 

Coeficiente 
padronizado 

Valor 
Teste T 

Valor p 

Idade -0,01 0,06 -0,02 -0,19 0,866 

Escolaridade 0,24 0,08 0,29 2,91 0,005 

Sexo, feminino -0,98 0,06 0,16 1,18 0,241 

CCL -1,98 0,94 -0,47 -2,11 0,038 

DA -5,59 1,16  -1,31 -4,84 <0,001 

MEEM: Mini exame do estado mental; CCL: comprometimento cognitivo leve; DA: Doença de Alzheimer 

 

 Coeficiente não 
padronizado 

Erro 
padrão 

Coeficiente 
padronizado 

Valor 
Teste T 

Valor p 

Idade -0,24 0,18 -0,11 -1,34 0,186 

Escolaridade 0,67 0,32 0,16 2,05 0,044 

Sexo, feminino -1,86 2,71 -0,11 -0,69 0,495 

CCL -12,98 4,12 -0,74 -3,15 0,003 

DA -30,92 3,52 -1,75 -8,79 <0,001 
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5.3 CONCORDÂNCIA INTRA E INTER-EXAMINADOR NA DEFINIÇÃO DO MTA 

 
Considerando que ao todo foram graduados 298 hipocampos referentes aos 

149 indivíduos incluídos no estudo, houve concordância inter-observador em 226 

dos hipocampos e discordância em 72 hipocampos quando considerado como pa-

râmetro a pontuação de 0 até 4 da Escala de MTA.  

ANALISANDO OS 226 CASOS CONCORDANTES, EM 72 CASOS A PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA FOI 

DE 0 PONTOS, EM 66 CASOS A PONTUAÇÃO FOI DE 1 PONTO, EM 60 CASOS FOI DE DOIS 

PONTOS, EM 24 CASOS FOI DE TRÊS PONTOS E EM 4 CASOS FOI DE 4 PONTOS ( 

Tabela 12).  

DOS 72 CASOS COM DISCREPÂNCIA DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA PELOS EXAMINADORES 

FOI OBSERVADO EM NENHUM CASO DIVERGÊNCIA DE TRÊS OU DE QUATRO PONTOS, EM 4 

CASOS A DIVERGÊNCIA FOI DE DOIS PONTOS E EM 68 CASOS A DIVERGÊNCIA FOI DE UM 

PONTO. NOS 4 CASOS COM DISCREPÂNCIA DE DOIS PONTOS FOI CONSTATADO A PONTUA-

ÇÃO DE 0 E 2 EM DOIS CASOS, A PONTUAÇÃO DE 1 E 3 EM UM CASO E A PONTUAÇÃO DE 2 

E 4 EM UM CASO. CONSIDERANDO OS 68 CASOS COM DISCREPÂNCIA DE UM PONTO OB-

SERVOU-SE EM 32 CASOS A PONTUAÇÃO DE 0 E 1; EM 16 CASOS A PONTUAÇÃO DE 1 E 2 

PONTOS; EM 14 CASOS A PONTUAÇÃO DE 2 E 3 E EM 8 CASOS A PONTUAÇÃO DE 3 E 4 PON-

TOS ( 

Tabela 12). 

 

TABELA 12 DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS CONCORDANTES OU DISCREPANTES CONFORME A 

PONTUAÇÃO ATRIBUIDA  
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Pontuação MTA atribuída por cada ob-
servador para um mesmo hipocampo 

 

Casos com concordância da pon-
tuação entre os observadores 

0-0 1-1 2-2 3-3 4-4  

226 casos 72 66 60 24 4  

Casos com discrepância de 1 
ponto entre os observadores 

0-1 1-2 2-3 3-4   

68 casos 32 16 14 8   

Casos com discrepância de 2 
pontos entre os observadores 

0-2 1-3 2-4    

4 casos 2 1 1   

MTA: atrofia do lobo temporal medial 

Na avaliação do coeficiente de concordância Kappa considerou-se como cri-

tério de análise a pontuação de 0, 1, 2, 3 e 4. Na análise inter-observador, obteve-

se valor de Kappa ponderado de 0,578 sendo considerada um grau moderado con-

cordância e na análise intra-observador obteve valores de kappa ponderado de 

0,871 para o neurologista e 0,674 para o radiologista sendo atribuída, respectiva-

mente, grau de concordância quase perfeito e substancial (TABELA 13).  

TABELA 13 VALORES DE CONCORDÂNCIA INTER E INTRAOBSERVADOR NA AVALIAÇÃO VI-

SUAL DA ATROFIA DO LOBO TEMPORAL MEDIAL  

Modalidade de avaliação  kappa ponderado (κ) Valor p 

Inter-observador  

(neurologista vs. radiologista) 
0,578    <0,001 

Intra- observador 

(Neurologista 1ª vs. 2a avaliação) 
0,871 <0,001 

Intra-observador  

(Radiologista 1ª vs. 2ª avaliação) 
0,674 <0,001 

Dados apresentados como coeficiente de confiabilidade kappa (κ) 
 

5.4 AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DO GRUPO CONTROLE 
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GRÁFICO 4 DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS CONTROLE CONFORME A VOLUMETRIA (MM³) 

Analisamos os dados de 73 indivíduos cognitivamente saudáveis com as se-

guintes características: idade média de 67,4 anos, escolaridade média de 8,7 anos e 

73,4% dos integrantes do sexo feminino. Elaboramos um histograma com a distribui-

ção dos valores mensurados do tamanho do hipocampo por meio da da Escala de 

MTA (GRÁFICO 3) e volumetria automatizada (GRÁFICO 4).   

A pontuação da Escala de MTA dos casos controles representados pelo GRÁ-

FICO 3 não respeitou a distribuição de normalidade, tanto na graduação do MTAmédio 

como na graduação do MTApior o valor p foi menor 0,005. Por outro lado, o volume 

do hipocampo apresentou curva de distribuição que respeitou a normalidade, o Vo-

lumemédio com p=0,245 e o Volumepior com valor p=0,272. 

Considerado a distribuição de casos do pior escore do MTA independente da 

idade foi observado 23 casos (31,5%) com pontuação de zero, 35 casos (47,9%) 

com pontuação de um, 11 casos (15,0%) com pontuação de dois, 4 casos (5,4%) 

com pontuação de três e nenhum caso com pontuação de quatro. 
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GRÁFICO 3 DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS CONTROLE CONFORME A ESCALA DE MTA. 
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Ao analisar a distribuição desta pontuação do pior MTA conforme a faixa etá-

ria observa-se menor pontuação atribuída aos indivíduos mais novos com predomí-

nio da pontuação de zero e um ponto enquanto nos indivíduos de mais idosos ocorre 

redução da porcentagem de casos com pontuação de zero e simultaneamente o 

aumento da porcentagem da pontuação de dois e surgimento de casos com pontu-

ação três. Essa dinâmica da distribuição pode ser observada na  

 

TABELA 14, na qual o grupo etário com 60-64 anos apresenta 45,2% com 

pontuação zero, 45,2% com pontuação um e 9,6% com pontuação três enquanto no 

grupo etário com 75-79 anos temos 11,1% com pontuação de zero, 33,3% com pon-

tuação de um, 33,3% de dois e 22,2% com pontuação de três. 

 

TABELA 14 DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO DO MAIOR MTA PELA IDADE NOS INDIVIDUOS 

COGNITIVAMENTE NORMAIS 
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Distribuição de casos conforme a volumetria (mm³):

Faixa etária Pontuação do pior  MTA 

MTA 0 MTA 1 MTA 2 MTA 3 MTA 4 

60 - 64 anos 14  (45,2%) 14 (45,2%)  3 (  9,6%) 0 0 

65 - 69 anos    4  (22,2%) 13 (72,2%)  1 (  5,6%) 0  0 

70 - 74 anos    4  (30,8%)   5 (38,4%)  3 (23,1%) 1 ( 7,7%) 0 

75 - 79 anos    1  (11,1%)   3 (33,3%)  3 (33,3%)  2 (22,2%) 0 

≥ 80 anos 0 0  1 (50,0%)  1 (50,0%) 0 
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5.5 COMPARAÇÃO DE LATERALIDADE DO HIPOCAMPO NO GRUPO CON-
TROLE 

 

Durante a análise da diferença do tamanho pré-mórbido dos lados direito e 

esquerdo dos hipocampos dos indivíduos cognitivamente saudáveis, observou-se 

que embora não haja diferença significativamente estatística na pontuação da es-

core de MTA ocorre diferença significativa entre o volume hipocampal. O volume do 

hipocampo lado esquerdo é estatisticamente inferior ao contralateral (p <0,001). Ao 

realizar o Teste de Cohen para avaliar o tamanho de efeito da diferença dos valores 

obtidos por meio da volumetria entre os lados direito e esquerdo, concluído que esta 

diferença de tamanho apresenta um impacto considerado de média magnitude (va-

lor D de Cohen = 0,73) conforme apontado na tabela.  

 

TABELA 15 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS LADOS DO HIPOCAMPO CONFORME A ES-

CALA DE MTA E VOLUMETRIA 

  Lado direito Lado esquerdo Valor p 

Escala de MTA:  1 (0 - 1) 1 (0 - 1)      0,638 

Volume do hipocampo (mm³):  3893 (3679 - 4133) 3729 (3444 - 4019)    <0,001 

 - Teste de Cohen (média das diferenças: I.C. ± 95%): 0,73 (189,28 ± 42,03) 

I.C.: intervalo de confiança; MTA: atrofia do lobo temporal medial 

 

5.6 DETERMINAÇÃO DE VALORES DE NORMALIDADE NO GRUPO CON-
TROLE 

 

No grupo de indivíduos cognitivamente saudáveis foi realizado a distribuição 

em percentis do escore obtido pela Escala da MTA e pelo volume médio do hipo-

campo após estratificação em dois grupos etários.  

Dados apresentados como número absoluto e porcentagem (%).  
MTA: atrofia do lobo temporal medial 
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No subgrupo com menos de 75 anos foram observados no percentil 5% pon-

tuação de 0 na Escala de MTA e medida de 4574,0 mm³ na volumetria automatizada 

enquanto no percentil 95 constataram-se escore de 2 no MTA e 3013,5 mm³ de 

volumetria.  

No subgrupo com idade igual ou maior que 75 anos, no percentil 5% consta-

tada pontuação de 0 e medida de 4000,0 mm³ enquanto no percentil 95% obtido 

pontuação de 3 e medida de 3115,0 mm³ (TABELA 16). No subgrupo etário com 

idade igual ou maior que 75 anos não foi observada diferença entre os percentis 

95% e 97,5% devido ao número limitado de pacientes recrutados nesse subgrupo 

etário (n = 11).  

 

 

 

TABELA 16 DISTRIBUIÇÃO EM PERCENTIS DA PONTUAÇÃO DA MAIOR ATROFIA PELA ES-

CALA DE MTA E DA MÉDIA DO VOLUME DO HIPOCAMPO NOS INDIVÍDUOS COGNITIVAMENTE 

SAUDÁVEIS CONFORME FAIXA ETÁRIA 

 Percentis 2,5% 5% 95% 97,5% 

 
 
Idade  
< 75 anos 
(N = 62) 

Escore MTA: avalia-

ção neurologista 
0 0 2 2 

Média do volume do 

hipocampo (mm³) 
4595,00 4574,00 3013,50 2973,00 

 
 
Idade  
≥ 75 anos 
(N = 11) 

Escore MTA: avalia-

ção neurologista 
0 0 3 3 

Média do volume do 

hipocampo (mm³) 
4008,00 4000,00 3115,00 3115,00 

MTA: atrofia do lobo temporal medial 
 

 

5.7 CORRELAÇÃO ENTRE A VOLUMETRIA HIPOCAMPAL E A PONTUAÇÃO 
DA ESCALA DE MTA NO GRUPO CONTROLE 

 

A fim de determinar se existe correlação entre os valores da volumetria da 
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média do hipocampo direito e esquerdo com a pontuação da Escala de MTA foi 

calculado o coeficiente de correlação de Spearman cujo resultado apontou uma cor-

relação negativa moderada e significativa (Rs = -0,496, p < 0,001) conforme pode 

ser observado no Gráfico 5. Ao analisar cada um dos lados do hipocampo separa-

damente, foi constatado que ambos apresentam correlação moderada negativa e 

significativa sendo o coeficiente (rs) do volume hipocampal direito de rs direito = -0,438 

(p < 0,001) e o do volume hipocampal esquerdo de rs esquerdo = -0,508 (p < 0,001). 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 CORRELAÇÃO ENTRE O VOLUME DO HIPOCAMPO E A PONTUAÇÃO DA ESCALA 

DE MTA 

 

R: coeficiente de correlação de Spearman; avMTA: avaliação visual da atrofia do lobo temporal medial. 
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5.8 DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO DA MTA 

 

Realizada alocação em dois histogramas da pontuação média do MTA e do 

maior MTA dos casos controle, CCL e DA. Observa-se que há diferenças no padrão 

de distribuição de cada dos grupos avaliados.  

No histograma com a distribuição do pior escore do MTA, o grupo controle 

apresenta centro de distribuição de casos com pontuações baixas do MTA, entre 0 

e 1 ponto, que correspondem a 79,4% de todos os indivíduos avaliados. De todos 

os casos 31,5% (23/73 casos) obtiveram pontuação zero, 47,9% (35/73 casos) a 

pontuação um, 15,0% (11/73 casos) a pontuação dois e 5,8% (4/73 casos) a pontu-

ação três. Nenhum caso pontuou quatro. 

 O grupo CCL apresentou um centro de distribuição com 78% dos casos com 

valores intermediários entre 1 e 2 pontos. Observado 43,2% (19/44) casos com pon-

tuação de um, 31,8% (14/44 casos) com pontuação de dois, 9,1% (4/44 casos) ob-

tiveram tanto a pontuação zero como a pontuação três e 6,8% (3/44 casos) a pon-

tuação de quatro.  

No grupo DA o centro de distribuição apresenta valores entre 1 e 3 pontos 

que correspondem a 81,4%. Observado 3,1% (1/32 casos) com pontuação de zero, 

25,0% (8/32 casos) com pontuação de um, 28,2% (9/32 casos) com pontuação tanto 

de 2 como de 3 pontos e 15,5% (5/32 casos) com pontuação de 4 (GRÁFICO 5). 

O histograma com a distribuição da pontuação da média da avMTA dos casos 

controle, CCL e DA apresentam um padrão semelhante de distribuição conforme 

descrito no GRÁFICO 6. 

 

GRÁFICO 6 DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO DO MTA CONFORME DIAGNÓSTICO 
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5.9 DETERMINAÇÃO DE VALORES DE CORTE PARA DISCRIMINAÇÃO DI-
AGNÓSTICA DO STATUS COGNITIVO 

 

          Para a determinação de valores diagnósticos da Escala de MTA e do volume 

do hipocampo, foi optado por comparar a performance diagnóstica tanto do hipo-

campo com maior grau de atrofia (MTApior e Volumepior) como da média dos hipocam-

pos (MTAmédio e Volumemédio). Analisado o cálculo da área sobre a curva ROC se-

guido da determinação dos valores de sensibilidade e especificidade. Realizada a 

análise para a distinção entre os seguintes diagnósticos DA vs. CCL; DA vs. Controle; 

CCL vs. Controle sem a realização de estratificação etáriae, posteriormente, com a 

estratificação etária usando o corte de 75 anos de idade. Por fim realizado análise de 

significância estatística para cada cenário. 

Após essa análise foi observado como valor de corte da Escala de MTA sem 

estratificação etária com a melhor performance diagnóstica, o MTAmédio ≥2,0 (S:72%, 

E:68%, p =0,004) e o MTApior ≥ 3,0 (S:47% E:82%, p=0,013). Os demais valores 

para as demais distinções diagnósticas podem ser observados na Tabela 17. 

 

TABELA 17 MELHORES VALORES DA ESCALA DE MTA INDEPENDENTE DA IDADE 
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POR MEIO DA ANÁLISE DA CURVA ROC 

 Escala MTA médio Escala do maior MTA 

 
Melhor 
MTA 

AUC 
±I.C. 
95% 

Estima-
tiva 

Valor 
p 

Me-
lhor 
MTA 

AUC 
±I.C. 
95% 

Esti-
mativa 

Valor 
p 

DA x 
CCL 

≥2,0 
0,68 ± 

0,13 

S:72% 

E:68% 0,004 ≥3,0 
0,64 ± 

0,12 

S:47% 

E:82% 0,013 

DA x  
Con-
trole 

≥2,0 
0,85 ± 

0,08 

S:72% 

E:85% <0,001 ≥2,0 
0,83 ± 

0,08 

S:75% 

E:78% <0,001 

CCL x 
Con-
trole 

≥1,5 
0,75 ± 

0,09 

S:78% 

E:64% <0,001 ≥2,0 
0,73 ± 

0,09 

S:78% 

E:64% <0,001 

AUC: área sobre a curva; I.C.: intervalo de confiança; S: sensibilidade; E: especificidade; DA: Do-
ença de Alzheimer; CCL: comprometimento cognitivo leve.  

 

Para a determinação de valores volumétricos do hipocampo sem estratifica-

ção etária para a distinção entre CCL e DA não foram encontrados valores estatis-

ticamente significativos (p= 0,053). Os demais valores para distinção volumétrica 

entre DA vs. Controle e CCL vs. Controle foram estatisticamente significativos (p 

<0,001) tanto para o Volume médio como para o Volume pior conforme descritos na 

Tabela 18. 

 

TABELA 18  MELHORES VALORES DA VOLUMETRIA DO HIPOCAMPO INDEPENDENTE DA 

IDADE POR MEIO DA ANÁLISE DA CURVA ROC 

Volume médio do hipocampo Volume do pior hipocampo  

 Melhor 
volume 

AUC 
±I.C. 
95% 

Estima-
tiva 

Valor 
p 

Melhor 
vo-

lume 

AUC 
±I.C. 
95% 

Esti-
mativa 

Valor 
p 

DA x 
CCL 

3403 
0,60 ± 

0,13 

S:66% 

E:66% 0,079 3080 
0,61 ± 

0,13 

S:50% 

E:77% 0,053 

DA x  
Con-
trole 

3437 
0,77 ± 

0,02 

S:66% 

E:81% <0,001 3498 
0,78 ± 

0,10 

S:75% 

E:73% <0,001 
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CCL x 
Con-
trole 

3707 
0,70 ± 

0,10 

S:63% 

E:77% <0,001 3563 
0,70 ± 

0,10 

S:69% 

E:75% <0,001 

AUC: área sobre a curva; I.C.: intervalo de confiança; S: sensibilidade; E: especificidade; DA: Do-
ença de Alzheimer; CCL: comprometimento cognitivo leve. 

Na análise de performance diagnóstica conforme a estratificação etária da 

pontuação da média do MTA foi obtido como melhor valor de distinção da DA vs. 

CCL uma pontuação ≥2,0 (S: 61%, E: 85%, p =0,009) naqueles com idade inferior 

a 75 anos e pontuação ≥3,0 (S: 64%, E: 91%, p= 0,007) naqueles com idade igual 

ou superior a 75 anos. Ao considerar o pior escore de MTA, observado pontuação 

≥3,0 (S: 47%, E: 82%, p =0,013) naqueles com menos de 75 anos. Naqueles com 

idade maior ou igual a 75 anos não foi encontrado valor estatisticamente significativo 

(MTAmaior ≥3,0, p=0,051). As demais performances diagnósticas estão na TABELA 

19. 

Ao analisar os valores de diagnóstico por meio da volumetria conforme estra-

tificação etária, não foi encontrado resultado significativamente estatístico para a 

distinção entre DA vs. CCL por meio do volume médio em nenhum dos grupos etá-

rios (Volume<75 anos: 3430mm³, p =0,062 e Volume≥75 anos: 2722mm³, p =0,133). Ainda 

ao tentar discriminar os casos de DA vs. CCL por meio do pior volume do hipocampo 

não foi encontrado resultado estatístico em nenhum dos grupos etários (Volume <75 

anos: 3321mm³, p =0,960 e Volume ≥75 anos: 3080mm³, p =0,084). Os valores encon-

trados para a distinção dentre as outras opções diagnósticas foram significativas em 

ambos os grupos etários estando descritos na TABELA 19.
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TABELA 19 MELHOR VALOR DA PONTUAÇÃO DA AVMTA PARA DISCRIMINAÇÃO CONFORME OS STATUS COGNI-
TIVO POR MEIO DA ANÁLISE DA CURVA ROC 

 Idade < 75 anos Idade ≥ 75 anos 

 
Melhor 
escore 

AUC 
±95% I.C. 

Estimativa 
Valor 

p 
Melhor 
escore 

AUC 
±95% I.C. 

Estimativa 
 

Valor 
p 

Média do escore 

de MTA 

-avaliação do 

neurologista 

DA x CCL ≥2,0 0,71 ± 0,16 S: 61%  E: 85% 0,009 ≥3,0 0,79 ± 0,18 S: 64%  E: 91% 0,007 

DA x 

Controle 
≥1,5 0,85 ± 0,09 S: 67%  E: 89% <0,001 ≥2,5 0,69 ± 0,20 S: 71%  E: 67% 0,268 

CCL x 

Controle 
≥1,5 0,70 ± 0,12 S: 60%  E: 73% 0,001 ≥1,5 0,63 ± 0,22 S: 36%  E:100% 0,123 

Pior escore de 

MTA 

-avaliação do 

neurologista 

DA x CCL ≥3,0 0,64 ± 0,12 S: 47%  E: 82% 0,013 ≥3,0 0,66 ± 0,21 S: 71%  E: 67% 0,051 

DA x 

Controle 
≥2,0 0,83 ± 0,08 S: 75%  E: 78% <0,001 ≥3,0 0,78 ± 0,18 S: 71%  E: 73% 0,009 

CCL x 

Controle 
≥2,0 0,73 ± 0,09 S: 78%  E: 64% <0,001 ≥2,0 0,67 ± 0,21 S: 36%  E: 91% 0,053 

Volume médio 

do hipocampo 

DA x CCL 3430 0,64 ± 0,18 S: 56%  E: 88% 0,062 2722 0,62 ± 0,21 S: 43%  E: 89% 0,133 

DA x 

Controle 
3544 0,74 ± 0,14 S: 61%  E: 81% 0,001 3230 0,80 ± 0,19 S: 79%  E: 82% 0,005 

CCL x 

Controle 
3707 0,63 ± 0,13 S: 66%  E: 65% 0,029 3639 0,73 ± 0,20 S: 55%  E: 94% 0,020 

Menor volume 

do hipocampo 

DA x CCL 3321 0,66 ± 0,18 S: 50%  E: 88% 0,960 3080 0,65 ± 0,21 S: 79%  E: 61% 0,084 

DA x 

Controle 
3475 0,75 ± 0,13 S: 68%  E: 77% 0,001 2956 0,85 ± 0,15 S: 64%  E:100% 0,001 

CCL x 

Controle 
3549 0,63 ± 0,13 S: 71%  E: 62% 0,030 3569 0,73 ± 0,20 S: 55%  E: 94% 0,020 

AUC: área sobre a curva; I.C.: intervalo de confiança; S: sensibilidade; E: especificidade; DA: Doença de Alzheimer; CCL: comprometimento 
cognitivo leve.  
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6 DISCUSSÃO 
 

O objetivo do estudo foi a caracterização das técnicas de mensuração do hi-

pocampo por meio da Escala de MTA e da volumetria automatizada na população 

brasileira uma vez que os principais estudos conduzidos até o momento avaliaram 

populações de países desenvolvidos (CAVALLIN et al., 2012; COTTA RAMUSINO et 

al., 2019; FERREIRA et al., 2015; PEREIRA et al., 2014; RHODIUS-MEESTER et al., 

2017; SCHELTENS et al., 1992; VELICKAITE et al., 2018). Sabendo que as variáveis 

demográficas e socioeconômicas apresentam influência na epidemiologia da demên-

cia (ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL, 2015; KIRSTEN M. FIEST et al., 

2016; SOSA-ORTIZ; ACOSTA-CASTILLO; PRINCE, 2012) torna-se necessário a 

avaliação de valores diagnósticos de corte para a Escala de MTA e do impacto das 

variáveis sociodemográficas no contexto da população do Brasil. A presente autora 

desconhece estudos brasileiros que analisem o comportamento da atrofia hipocam-

pal por meio da Escala de MTA e da volumetria do hipocampo.  

Em concordância com a descrição da literatura observou-se uma correlação 

negativa entre o grau de atrofia da MTA e o desempenho nos testes cognitivos MEEM 

e MDRS (VAN DE POL et al., 2007). Além disso, também houve associação entre o 

escore de MTA com a idade e com o estado funcional cognitivo, corroborando estu-

dos anteriores (CAVALLIN et al., 2012; FERREIRA et al., 2015; PEREIRA et al., 2014; 

RHODIUS-MEESTER et al., 2017; SCHELTENS et al., 1992; VELICKAITE et al., 

2018).  

O volume do hipocampo dos lados direito e esquerdo dos indivíduos cogniti-

vamente saudáveis apresentam de forma altamente significativa (p < 0,001) a pre-

sença de um menor volume do lado esquerdo sendo a média do Volume direito de 

3893mm³ (I.C. 95%: 3679 – 4133mm³) e a média do Volume esquerdo de 3729mm³ (I.C. 

95%: 3444 - 4019mm³). O impacto dessa diferença é de moderada magnitude (valor 

D de Cohen = 0,73) estando em concordância com outros estudos que demonstraram 

essa assimetria (CAVALLIN et al., 2012; LUCARELLI et al., 2013; THOMPSON et al., 

2009; VELICKAITE et al., 2018; WAHLUND et al., 1999).  

Na análise de uma possível diferença entre o escore de MTA entre os lados 

direito e esquerdo do hipocampo, foi observado em 116/149 (77,85%) casos pre-

sença de simetria entre os dois lados, em 20/149 (13,42%) casos o lado esquerdo 
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teve o maior escore e em 13/149 (8,73%) casos o lado direito teve o maior escore. A 

assimetria dos hipocampos pela avMTA não foi estatisticamente significativa (p = 

0,638). Isso pode sugerir que a Escala de MTA apresente uma menor acurácia para 

detecção de diferenças sutis de atrofia. 

No estudo de VELICKAITE et al., 2018 foi demonstrado uma discreta assime-

tria do escore de MTA entre os lados direito e esquerdo sendo a pontuação do último 

discretamente maior. Possivelmente isso só foi possível porquanto nesse estudo foi 

optado por um critério de seleção que anulou o efeito da idade sobre atrofia do hipo-

campo. Foram selecionados indivíduos saudáveis com exatamente 75 anos, deste 

modo, ao eliminar o efeito de uma das variáveis de maior impacto sobre a Escala de 

MTA, torna-se possível caracterizar com maior precisão o efeito de outras variáveis 

com menor impacto tais como sexo, escolaridade e assimetria pré-mórbida do hipo-

campo. 

Baseado no percentil 95 dos indivíduos cognitivamente saudáveis foi obtido 

como valor de normalidade naqueles com menos de 75 anos o valor de MTA 0-2 e 

naqueles com idade igual ou maior que 75 anos o valor de MTA 0-3. Esses valores 

são semelhantes a aqueles descritos na literatura (CAVALLIN et al., 2012; COTTA 

RAMUSINO et al., 2019).  

Na análise dos diferentes cenários metodológicos para proposição de valores 

de corte para a Escala de MTA por meio da AUC-ROC e da determinação dos valores 

de sensibilidade e especificidade, foi visto que o método com melhor performance 

diagnóstica para a distinção entre DA e CCL se baseia no escore da média dos lados 

direito e esquerdo do hipocampo conforme a estratificação etária. Deste modo suge-

rido a utilização do MTAmédio ≥ 2 (S:61% e E:85%) naqueles com < 75 anos e do 

MTAmédio ≥ 3 (S:64% e E:91%) naqueles com ≥ 75 anos.  

Dos vários estudos propositivos de valores de cortes realizados até o mo-

mento, observam-se pequenas variações entre os melhores valores encontrados.  

Enquanto em VELICKAITE et al., 2018 observaram que o sexo e escolaridade pode-

riam afetar o escore de MTA, em FERREIRA et al., 2015 visto que o polimorfismo da 

ApoE ε4 e a DA de início precoce também podem exercer influência no valor de corte.  

Em PEREIRA et al., 2014, foi sugerido valor do MTA médio ≥1,5 para a popu-

lação em geral e que no grupo com idade ≥ 75 anos fosse utilizada o MTA ≥2,0 devido 
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melhor desempenho diagnóstico, sensibilidade  e especificidade. No estudo de FER-

REIRA et al., 2015, mesmo sendo utilizada a mesma coorte de PEREIRA et al., 2014, 

foram propostos valores de corte diferenciados baseados em variáveis clinicas (DA 

de início precoce e polimorfismo da ApoE ε4). Neste estudo, aqueles que não apre-

sentassem uma destas duas variáveis clínicas deveriam utilizar o escore de MTAmédio 

<75 anos ≥1,5, MTAmédio 75-84anos ≥2,0 e MTA médio ≥85anos ≥2,5 enquanto aqueles com qual-

quer uma de tais variáveis a nota de corte deveria ser de MTAmédio <75 anos ≥2,0 e MTA 

médio ≥75anos ≥3,0. 

O estudo de VELICKAITE et al., 2018 demonstrou que mulheres com alta es-

colaridade apresentam nota de corte do MTA médio superior que as mulheres de 

baixa escolaridade (♀ baixa escolaridade: MTAmédio ≥2 /♀ alta escolaridade MTA médio 

≥2,5) possivelmente devido a maior reserva cognitiva. Acredita-se que a presença de 

uma rede neural com maior eficiência naqueles com alta escolaridade permite con-

trabalancear os efeitos deletérios do processo neuropatológico da DA por um maior 

período, de modo que, no momento do diagnóstico da doença, existe um maior grau 

de atrofia do hipocampo, ou seja, um maior escore de MTA.  

Sabe-se que as condições socioeconômicas brasileiras estão associadas à 

menor acessibilidade a saúde e ao menor nível socioeconômico e educacional que 

nos países desenvolvidos. Considerando os achados do estudo de VELICKAITE et 

al., 2018  e a menor reserva cognitiva esperada na população brasileira, esperava-

se um menor período pré-clínico da DA, ou seja, que a DA se manifestaria clinica-

mente com uma menor intensidade de alterações neuropatológicas e, consequente-

mente, haveria um menor grau de atrofia do hipocampo e um menor valor no escore 

da DA inicial no Brasil.   

Apesar disso, contrariando as expectativas, os valores de corte observados no 

Brasil foram discretamente superiores ao descrito na literatura. Dentre as possíveis 

explicações para isso podemos considerar que apesar da baixa escolaridade da po-

pulação pode haver na população brasileira uma maior influência de variáveis relaci-

onadas a um maior grau de atrofia do hipocampo tais como exemplo a presença do 

alelo ε4 e o diagnóstico de DA de início precoce conforme descrito em FERREIRA et 

al., 2015.  

Outra possibilidade seria a presença de diferenças metodológicas entre os es-

tudos. A determinação dos valores de corte para a distinção dos indivíduos com DA 
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daqueles sem demência pode ser realizada utilizando dois diferentes critérios para o 

grupo controle. O grupo considerado como não demente pode incluir apenas os indi-

víduos com CCL ou pode incluir tanto os indivíduos com CCL como os cognitivamente 

saudáveis. No cenário em que foi incluído apenas o grupo CCL para determinação 

dos valores, como no atual estudo, haverá um maior escore da MTA. 

O coeficiente de Spearman indicou uma correlação maior entre a volumetria 

hipocampal e a pontuação da Escala avMTA do que o descrito nos estudos. Enquanto 

o presente estudo observou moderada correlação (rs direito= -0,438, p <0,001 /rs es-

querdo= -0,508, p < 0,001) na literatura havia sido descrito apenas correlação de fraca 

magnitude(rs direito= −0,26, p < 0,001/ rs esquerdo = −0,32, p < 0,001) (CAVALLIN et al., 

2012; WAHLUND et al., 1999).  

Apesar da correlação moderada entre as técnicas de avaliação do hipocampo 

existe uma ampla variabilidade ntre os volumes do hipocampo para uma única pon-

tuação atribuída a MTA. Exemplificando isso, no atual estudo foi observado nos casos 

pontuados com MTA de 0 uma variabilidade do volume aferido entre 2096 mm³ até 

5053 mm³, com o MTA de 2 uma variabilidade do volume entre 2105 mm³ até 4838 

mm³ e o MTA de 4 apresentou volumetria desde 1580 mm³ até 4297 mm³. 

Como uma possível explicação de como uma mesma pontuação da Escala de 

MTA pode apresentar uma ampla variabilidade nas medidas volumétricas, temos a 

possibilidade do processo de atrofia ocorrer de forma assimétrica ao longo de toda 

formação hipocampal. Deste modo, um método de mensuração bidimensional como 

a Escala de MTA detecta a presença de atrofia em um segmento limitado da formação 

hipocampal enquanto um método de análise tridimensional como a Volumetria de-

tecta a presença de atrofia em toda a formação hipocampal. 

Na análise dos 72 casos com discrepância inter-observador da totalidade de 

226 hipocampos analisados foi constado que a maior discrepância foi de forma ma-

joritariamente de apenas um ponto e que a maior discrepância foi de 2 pontos. Esses 

dados foram semelhantes aos observado no estudo de Scheltens (SCHELTENS et 

al., 1995).  

Durante a análise da reprodutibilidade da Escala MTA os resultados foram 

condizentes com o da literatura. Na análise inter-observador considerando como cri-

tério a pontuação do MTA 0, 1, 2, 3 e 4, o atual estudo apontou moderada concor-

dância (Kappa = 0,578) enquanto que na literatura foram observado valores de kappa 
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oscilando entre 0,26 a 0,63 (SCHELTENS et al., 1995). Ainda neste estudo de 

SCHELTENS et al., 1995, foi utilizada avaliação dicotomizada da Escala ( presença 

vs. ausência de atrofia) de modo a melhorar a reprodutibilidade deste obtendo um 

valor de Kappa ponderado de 0,59 (95% CI=0,51-0,67) ou 0,62 (95% CI=0,48-0,75) 

a depender da técnica de aquisição de imagem utilizada.  

Como limitações observadas no atual estudo podemos citar que o diagnóstico 

da DA provável leve foi realizado sem auxílio de biomarcadores moleculares o que 

reduziria o risco de inclusão inadvertida de casos não associados a DA. 

A composição dos grupos controle, CCL e DA em que ocorreu distribuição he-

terogênea da idade e da escolaridade média dos integrantes sendo aqueles do grupo 

controle com menor idade e maior escolaridade que os grupos CCL e DA de forma 

significativamente estatística. Além disso embora não haja diferença estatística entre 

os grupos existe um predomínio de integrantes do sexo feminino em todos os sub-

grupos estudados.  

Na análise do grupo controle com estratificação pela faixa etária para a deter-

minação de valores de normalidade para a atrofia do hipocampo foi recrutado um 

número limitado de indivíduos com idade superior a 75 anos além de ter ocorrido 

predomínio de integrantes do sexo feminino.   

Em ambos as coortes do estudo os integrantes foram selecionados majoritari-

amente dos ambulatórios ANCP e GEAD do HCFMRP-USP, que fazem parte do Sis-

tema de Saúde Única, de modo a apresentarem predominantemente um menor nível 

socioeconômico e educacional que podem não equivaler de forma exata a amostra 

da população brasileira como um todo. Esse viés de seleção limitou a quantidade de 

integrantes com maior nível educacional limitando a análise dos impactos dessa pos-

sível variável.  

 

7 CONCLUSÃO 

 
O estudo indicou que a escala de MTA apresentou correlação modera com o 

diagnóstico do status cognitivo dos indivíduos. Os valores de corte da população bra-

sileira para o maior grau de atrofia da avMTA e para a média dos lados do hipocampo 

da avMTA foram discretamente maiores do que os valores descritos na literatura 

sendo necessário novos estudos com maior amostragem para confirmar tais achados 
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e avaliar quais seriam as possíveis variáveis relacionadas a isso.  

O escore de MTA da média dos hipocampos segundo a estratificação etária 

(idade menor que 75 anos e idade maior ou igual a 75 anos) apresentou melhor per-

formance diagnóstica do que as outras metodologias analisadas para a Escala de 

MTA neste estudo. 

A volumetria do hipocampo, seja pela média de ambos os lados ou pelo lado 

com maior grau de atrofia, não obteve valores de corte estatisticamente significativos 

para distinção entre os indivíduos com DA daqueles com CCL.  

Observado que os valores de normalidade baseada na população cognitiva-

mente saudável para a Escala de MTA são semelhantes aos valores descritos na 

literatura.  

Na análise de correlação entre a escala de MTA e a volumetria foi observado 

correlação moderada negativa e significativa enquanto na literatura até então haviam 

sido observado correlação fraca negativa e significativa.   
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