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RESUMO 

 

CHIARI-CORREIA, R. D. Diferenças estruturais e funcionais no cérebro de idosos 

deprimidos e não deprimidos com comprometimento cognitivo leve e suas 

relações com a doença de Alzheimer: um estudo por ressonância magnética. 2021. 

Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

A doença de Alzheimer (DA) e a depressão tardia (DT) têm uma relação complexa e 

indeterminada. Nos estágios pré-demência, os pacientes com comprometimento 

cognitivo leve (CCL) apresentam sintomas relacionados à depressão com relativa 

frequência, e essa combinação aumenta a chance de progressão para DA. Trabalhos 

anteriores levantaram a possibilidade de que DT poderia ser um fator de risco para a DA 

ou o CCL deprimido (CCLD) poderia ser até mesmo um estágio prodrômico da DA. Neste 

trabalho, nosso objetivo foi usar a ressonância magnética para explorar as diferenças 

funcionais e estruturais no cérebro de pacientes com CCL com e sem depressão. 

Sessenta e cinco indivíduos foram divididos em quatro grupos: Cognitivamente Normal 

(CN), Comprometimento Cognitivo Leve Não Deprimido (CCLnD), CCLD e DA. Espessura 

cortical, volumes cerebrais e integridade da substância branca foram comparados entre 

os grupos a partir de dados estruturais de ressonância magnética. Também usamos 

dados de imagens de ressonância magnética funcional para avaliar as mudanças na 

conectividade funcional. Na comparação principal considerando os grupos CCLnD e 

CCLD em relação ao grupo CN: 1- Os pacientes com CCLD mostraram atrofia mais 

pronunciada nas estruturas do lobo temporal medial (hipocampo, amígdala e córtex 

entorrinal), e CCLnD apresentou maior perda geral de volume cortical. 2- O grupo CCLD 

apresentou assimetria significativa com maior dano estrutural no hemisfério direito. 3- 

O giro lingual e outras regiões mediais posteriores permaneceram estruturalmente 

preservado no grupo CCLD, porém, o giro lingual apresentou maior conectividade 

funcional com o hipocampo do que outros grupos, inclusive o grupo CN. Nossos 

resultados sugerem que o grupo CCLD mostra mudanças específicas no cérebro que não 

correspondem totalmente ao esperado para um estágio avançado de MCI nem um 

pródromo de AD, mas um subtipo de CCL que pode ser diferenciado usando 

neuroimagem. 

 

Palavras-chave: 1. Comprometimento Cognitivo Leve 2. Doença de Alzheimer. 3. 

Depressão Tardia. 4. Espessura Cortical 5. IRM ponderadas em difusão 6. Conectividade 

Funcional   

 



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

CHIARI-CORREIA, R. D. Structural and functional differences in the brain of elderly 

with depressed MCI and non-depressed MCI and its relationship to Alzheimer's 

disease: a study by magnetic resonance. 2021. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

Alzheimer's disease (AD) and Late-life depression (LLD) have a complex and 

undetermined relationship. In pre-dementia stages, patients with mild cognitive 

impairment have depression-related symptoms with relative frequency, and this 

combination increases the chance of progression to AD. Previous work raised the 

possibility that LLD could be a risk factor for AD or depressed-MCI (DMCI) could even be 

a prodromal stage of AD. In this work, we aimed to use magnetic resonance imaging 

(MRI) to explore functional and structural differences in the brain of patients with MCI 

with and without depression. Sixty-five subjects were divided in four groups: 

Cognitively Normal (CN), Non-Depressed Mild Cognitive Impairment (nDMCI), 

Depressed-MCI, and AD. Cortical thickness, brain volumes and white matter integrity 

were compared among the groups from structural MRI data. We also used functional 

MRI data to assess changes in functional connectivity. In the main comparison 

considering nDMCI and DMCI groups related to CN: 1- DMCI patients showed more 

pronounced atrophy in medial temporal lobe structures (hippocampus, amygdala, and 

entorhinal cortex), and nDMCI showed more overall loss of cortical volume. 2- DMCI 

showed significant asymmetry with higher structural damage right hemisphere. 3- 

Lingual gyrus, and other medial posterior areas, remained structurally preserved in the 

DMCI group, however, the lingual gyrus showed higher functional connectivity with the 

hippocampus than other groups, including CN. Our findings suggest that DMCI shows 

specific changes in the brain that don’t fully match the expected for an advanced stage of 

MCI neither a prodrome of AD, but an MCI subtype that can be differentiated using 

neuroimaging. 

 

Keywords: 1. Mild Cognitive Impairment 2. Alzheimer's Disease. 3. Late-life  Depression. 

4. Cortical Thickness 5. Diffusion-weighted MRI 6. Functional Connectivity 

  



 
 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1 – Interações entre neurônios e células da glia.. ......................................... 27 

Figura 2 - Divisões anatômicas do cérebro humano. ................................................ 28 

Figura 3 – Regiões que compõem o lobo temporal medial....................................... 29 

Figura 4 – Distribuição espacial das redes funcionais mais frequentemente 

estudadas no contexto da Doença de Alzheimer e da Depressão Tardia usando 

contraste BOLD. ........................................................................................................... 31 

Figura 5 – Biomarcadores para DA de acordo com a evolução da doença. .............. 33 

Figura 6 – Modelo de progresso das placas de beta-amiloide e emaranhados 

neurofibrilares na doença de Alzheimer proposto por H. Braak e E. Braak. .............. 34 

Figura 7 – Representação da difusão intravoxel no modelo de DTI ........................ 39 

Figura 8 – Exemplos de conectividade funcional entre regiões do cérebro a partir de 

suas séries temporais adquiridas num experimento de fMRI (contraste BOLD) em 

estado de repouso. ........................................................................................................ 42 

Figura 9 – Segmentações do FreeSurfer. .................................................................. 50 

Figura 10 – Exemplo de reconstrução de 10 tratos de substância branca usando a 

ferramenta TRACULA .................................................................................................. 52 

Figura 11 - Gráfico de barras contendo os valores médios dos volumes cerebrais 

normalizados dos hipocampos e das amígdalas expressos como uma porcentagem do 

volume intracraniano para os grupos CN, CCLnD, CCLD e DA. ................................. 57 

Figura 12 - Gráfico de barras contendo os valores médios dos volumes cerebrais 

normalizados do istmo do giro do cíngulo e do giro lingual expressos como 

porcentagem do volume intracraniano para os grupos CN, CCLnD, CCLD e DA ...... 57 

Figura 13 – Gráfico de barras contendo os valores médios dos volumes cerebrais 

normalizados de 5 sub-regiões de corpo caloso expressos como uma porcentagem do 

volume intracraniano para grupos CN, CCLnD, CCLD e DA. ..................................... 58 

Figura 14 – Associação entre o volume do giro lingual direito e a escala de 

depressão geriátrica (EDG). ......................................................................................... 59 

Figura 15 – Áreas com diminuição significativa (p <0,01) de volume nos grupos de 

pacientes em comparação com o grupo CN usando uma análise baseada em vértices 

da superfície cortical. ................................................................................................... 60 

Figura 16 – Resultados da comparação entre os grupos CCLnD e CCLD na análise 

exploratória das diferenças de volume. ....................................................................... 61 

Figura 17 – Gráficos de barras contendo os valores médios de espessura cortical do 

córtex entorrinal e giro lingual para os grupos CN, CCLnD, CCLD e DA.. ................. 62 



 
 

Figura 18 - Áreas com diminuição significativa (p <0,01) da espessura cortical nos 

grupos de pacientes em comparação com o grupo CN usando uma análise baseada em 

vértices da superfície cortical.. ...................................................................................... 63 

Figura 19 – Resultados da análise DTI-TBSS evidenciando áreas com diminuição 

significativa (p <0,01) de FA (linha superior) e aumento de MD (linha inferior) nos 

tratos de substância branca dos grupos CCLnD, CCL e DA em comparação com CN..

 ....................................................................................................................................... 64 

Figura 20 - Análise DTI-TBSS de comparação entre indivíduos dos grupos CCLnD e 

CCLD avaliando a difusibilidade axial (AxD) usando como limiar de significância p 

<0,05. ............................................................................................................................ 65 

Figura 21 – Regiões com correlação significativa entre os valores da escala de 

depressão geriátrica e os valores da difusibilidade axial usando o TBSS.. .................. 66 

Figura 22 – Gráficos de barras contendo os valores médios de anisotropia 

fracionada (FA) e difusividade radial (RD) dos fascículos uncinados para os grupos 

CN, CCLnD, CCLD e DA. .............................................................................................. 67 

Figura 23 – Gráficos de barras contendo os valores médios de difusividade radial 

(AxD) no fascículo occipito-frontal inferior e difusividade média (MD) dos feixes do 

cíngulo para os grupos CN, CCLnD, CCLD e DA. ......................................................... 67 

Figura 24 – Matriz com elementos que representam conexões entre pares de regiões 

com conectividade funcional (CF) significativamente diferentes (p-FDR <0,05) na 

comparação dos diferentes grupos.. ............................................................................. 69 

 
  



 
 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1 - Principais dados demográficos e clínicos dos quatro grupos estudados . 55 

Tabela 2 - Valores médios de volume percentual de regiões cerebrais com diferenças 

volumétricas entre os grupos (CN, CCLnD, CCLD e DA) detectadas num teste 

ANOVA. ........................................................................................................................ 58 

Tabela 3 – Valores médios (DP) de espessura cortical dos 4 grupos aqui avaliados 

nas regiões cerebrais com reduções significativas (*p <0,05) na espessura cortical 

entre o grupo DA e os restantes grupos avaliados. ...................................................... 62 

Tabela 4 – Valores médios (DP) nos escalares de difusão (FA, MD, RD, AxD) em 

tratos com diferenças entre os grupos CN, CCLnD, CCLD, DA. ................................. 68 

  



 
 

  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 

ACG  Cíngulo Anterior  
AMYG  Amígdala 
ANG  Giro Angular 
ATR  Radiação Talâmica Anterior 
AxD  Difusibilidade Axial  
BOLD  Blood-Oxygen-Level-Dependent 
CAB  Feixe Angular do Cíngulo  
CCG  Giro Cingulado 
CCL   Comprometimento Cognitivo Leve  
CCLD   Comprometimento Cognitivo Leve Deprimido 
CCLnD Comprometimento Cognitivo Leve não Deprimido 
CDR  Clinical Dementia Rating  
CEN   Control Executive Network 
CF  Conectividade Funcional  
CN  Cognitivamente Normal 
CST   Trato Cortico-espinhal  
DA   Doença de Alzheimer  
DMN  Default Mode Network  
DT  Depressão Tardia  
DTI  Diffusion Tensor Imaging 
DWI  Diffusion Weighted Imaging 
EDG  Escala de Depressão Geriátrica 
FA  Anisotropia Fracionada  
FMa  Fórceps Maior 
FMi  Fórceps Menor 
HIP  Hipocampo 
IFOF  Fascículo Fronto-Occipital Inferior   
ILF   Fascículo Longitudinal Inferior  
INS  Ínsula 
IRM  Imagens por Ressonância Magnética 
LING  Giro Lingual 
LTM  Lobo Temporal Medial   
MD  Difusibilidade Média  
MEEM Mini Exame do Estado Mental 
MFG  Giro Frontal Médio 
MTA  Medial Temporal Atrophy 
NAPNA Núcleo de Apoio à Pesquisa em Neurociências Aplicadas 
PCG   Cíngulo Posterior  
PCUN  Precuneus 
PHG  Giro Parahipocampal 
RD   Difusibilidade Radial  
REC  Rectus 
SB  Substância Branca  
SLFP  Fascículo Longitudinal Superior - Parietal 
SLFT  Fascículo Longitudinal Superior - Temporal 
SMG  Giro Supramarginal 
SN   Salience Network 
THA  Tálamo  
TPO  Polo Temporal   
UNC   Fascículo Uncinado  
 



 
 

  



 
 

SUMÁRIO  

 
1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 25 

1.1 O CÉREBRO HUMANO ............................................................................................. 26 

1.1.1 Lobo Temporal Medial .................................................................................................. 28 

1.1.2 Substância Branca ......................................................................................................... 29 

1.1.3 Redes Funcionais ........................................................................................................... 30 

1.2 A DOENÇA DE ALZHEIMER ...................................................................................... 32 

1.2.1 Comprometimento Cognitivo Leve ............................................................................... 35 

1.3 DEPRESSÃO TARDIA .............................................................................................. 36 

1.4 ESTUDOS DO CÉREBRO POR IMAGENS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ............................. 37 

1.4.1 Análise de Substância Branca por IRM ....................................................................... 38 

1.4.2 Conectividade Funcional em Estado de Repouso ........................................................ 40 

1.4.3 Achados frequentes de IRM na doença de Alzheimer ................................................. 42 

1.4.4 Achados de IRM na Depressão Tardia ......................................................................... 44 

1.5 HIPÓTESE E OBJETIVOS ........................................................................................... 45 

2 METODOLOGIA .......................................................................................................... 47 

2.1 CASUÍSTICA E DESENHO DO ESTUDO ........................................................................ 47 

2.2 IMAGENS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ................................................................... 48 

2.3 ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO CÉREBRO ................................................................... 49 

2.4 ANÁLISE DA SUBSTÂNCIA BRANCA ........................................................................... 50 

2.5 ANÁLISE DA CONECTIVIDADE FUNCIONAL ................................................................. 52 

2.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA ............................................................................................ 53 

3 RESULTADOS.............................................................................................................. 55 

3.1 DADOS DEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS .......................................................................... 55 

3.2 ANÁLISE MORFOMÉTRICA ...................................................................................... 56 

3.2.1 Volume ............................................................................................................................ 56 

3.2.2 Espessura Cortical ......................................................................................................... 61 

3.3 AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DA SUBSTÂNCIA BRANCA ............................................... 63 

3.3.1 Análise baseada em Voxel (TBSS) ................................................................................ 63 

3.3.2 Tractografia ................................................................................................................... 66 

3.4 ANÁLISE DE CONECTIVIDADE FUNCIONAL (CF) .......................................................... 68 

4 DISCUSSÃO ................................................................................................................. 71 

5 CONCLUSÃO ............................................................................................................... 77 

6 TRABALHOS SUBMETIDOS OU PUBLICADOS ........................................................... 79 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 83 

APÊNDICE A ................................................................................................................ 102 

APÊNDICE B ................................................................................................................ 104 



 
 

 

 



25 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A doença de Alzheimer (DA) pode ser considerada um dos maiores desafios da 

neurologia moderna. Ela foi descrita pela primeira vez em 1906, pelo psiquiatra Alois 

Alzheimer, e mesmo após mais de um século, ainda não conseguimos elucidar 

completamente suas causas, nem estabelecer um protocolo preventivo ou tratamento 

que amenize de forma definitiva os seus sintomas. Em 2015, aproximadamente 50 

milhões de pessoas no mundo estavam vivendo com algum tipo de demência, e por 

volta de 60% desses casos são da doença de Alzheimer 1.  

 Existem atualmente diversas frentes de estudo sobre possíveis fatores de risco e 

de causas da DA. A complexa e indeterminada relação entre DA e depressão tardia 

(DT) é um exemplo de um problema em aberto no estudo da DA e com grande 

impacto na prática clínica. A depressão tardia é uma forma de depressão maior que 

ocorre em indivíduos com mais de 60 anos e possui alta prevalência, entre 20% e 

50%, em idosos com comprometimento cognitivo2,3. E da mesma forma, o declínio 

cognitivo é uma comorbidade típica em idosos com depressão tardia3.  

Alguns autores consideram a DT um fator de risco para DA4–7, porém outros 

hipotetizam que idosos com comprometimento cognitivo leve (CCL) e sintomas 

depressivos são um pródromo da DA, e que existe um continuum clínico entre as 

duas condições8–13. Um consenso na literatura é que os idosos com DT e CCL 

concomitantemente (CCLD) têm maior probabilidade de se converterem para DA14–

16. Assim, a relação entre DA e DT parece ser mais importante do que apenas o acaso. 

Diagnosticar adequadamente os idosos com transtorno depressivo e 

comprometimento cognitivo concomitantes não é uma tarefa simples. À primeira 

vista, é muito difícil dizer o que está causando os sintomas, principalmente quando os 

sintomas ainda são leves, ou seja, se a depressão está causando o declínio cognitivo 

ou se declínio cognitivo está causando os sintomas depressivos. Neste estágio, a 

correta discriminação entre os quadros é clinicamente desafiadora, entretanto de 

extrema importância para que tratamento mais adequado seja administrado 

precocemente.  

Dentre os métodos com mais potencial de auxiliar no diagnóstico diferencial 

entre as duas doenças estão as técnicas de imageamento. As imagens por ressonância 

magnética (IRM) destacam-se, dentre as neuroimagens, pela sua grande flexibilidade, 

permitindo gerar imagens com diversos mecanismos de contrastes focados em 

diversas estruturas ou funções cerebrais como, por exemplo, na substância branca, na 

morfologia do cérebro, no fluxo sanguíneo ou na integridade dos tecidos, entre 
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outros. A partir dessas imagens podemos ainda, com o auxílio de ferramentas 

computacionais, analisar parâmetros indiretos como a conectividade estrutural e 

funcional que refletem sob aspectos mais complexos da estrutura ou do 

funcionamento do cérebro.  

Nas secções a seguir deste capítulo, faremos uma breve introdução sobre o 

cérebro humano, apresentando alguns conceitos básicos associados à composição e 

organização celular, divisões anatômicas, organização da substância branca e redes 

funcionais que serão essenciais para a compreensão do restante do trabalho. Em 

seguida, vamos explorar em mais detalhes a doença de Alzheimer e a Depressão 

Tardia considerando os sintomas, etiologia, diagnóstico e progressão de cada doença. 

Por último, vamos apresentar algumas técnicas de RM para o estudo do cérebro e os 

principais achados de neuroimagens encontrados em indivíduos com DA e/ou DT. 

 

1.1 O cérebro humano 

 

O cérebro humano é provavelmente o objeto mais fascinante e complexo conhecido. 

Este pequeno objeto, com tamanho médio de apenas 1300 cm3 e aproximadamente 

1,5 kg 17, é capaz de processar e interpretar imensas quantidades de informações. 

Basicamente dois tipos de células nervosas são responsáveis pelo funcionamento do 

cérebro, o neurônio e as células da glia. Em uma das estimações mais recentes, o 

cérebro humano possui cerca de 86 bilhões de neurônios e o equivalente em células 

da glia 18. 

Existem três tipos principais de células gliais no sistema nervoso central dos 

adultos: astrócitos, oligodendrócitos e microglial. Uma das funções mais conhecidas 

dessas células é a de manutenção do meio extracelular mantendo um ambiente 

químico apropriado para sinalização neuronal19. Os neurônios são células 

especializadas em comunicação intercelular, essa característica fica notável diante de 

sua acentuada ramificação. Cada neurônio se conecta aos seus vizinhos, sendo que 

alguns neurônios podem ter mais de 100 mil conexões. No total, estima-se que o 

cérebro humano possui mais de 100 trilhões de conexões entre neurônios 20. Essas 

conexões raramente são diretas ou físicas, desta forma, a transmissão de informação 

entre neurônios normalmente ocorre eletroquimicamente por meio de moléculas 

neurotransmissoras num processo conhecido como sinapse química 19.  

Os neurônios são formados por três partes: os dendritos, o corpo celular e o 

axônio. Apesar de sua composição ser quase sempre a mesma, a morfologia pode 

mudar consideravelmente entre os tipos de neurônios. Os dendritos são responsáveis 
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pela recepção dos estímulos vindos dos outros neurônios e podem ter diferentes tipos 

de ramificação dependendo de seu local e função. O corpo celular contém o núcleo da 

célula, sendo o local da síntese de praticamente todas as proteínas e membranas 

neuronais. O axônio, por outro lado, é especializado em transmitir o sinal elétrico 

integrado num determinado neurônio para outra célula nervosa finalizando numa 

fenda sináptica no caso das conexões não diretas, Figura 1. O tamanho de um axônio 

pode variar entre poucos milímetros até vários centímetros, alguns axônios de 

projeção podem ultrapassar 1 metro de comprimento. No cérebro, os neurônios 

possuem axônios relativamente curtos e se conectam principalmente com outros 

neurônios formando circuitos locais 19. A interação desses circuitos é responsável por 

nossas funções cognitivas, sensitivas e motoras, demandando que os impulsos 

elétricos sejam transmitidos rapidamente entre os neurônios. Para que isso seja 

possível, o axônio é revestido por uma estrutura conhecida como bainha de mielina, 

que é composta basicamente por múltiplas camadas de membrana glial, Figura 1. A 

mielina é responsável por aumentar a resistência elétrica transversal do neurônio e, 

assim, a velocidade de transmissão, evitando que o impulso elétrico propagado perca 

intensidade21. 

 

 

Figura 1 – Interações entre neurônios e células da glia. Os Oligodendrócitos constroem a bainha de 
mielina envolta do neurônio que ajudam aumentar a velocidade de transmissão do impulso. Os astrócitos 
se ligam aos vasos sanguíneos capturando as moléculas necessárias para o funcionamento neuronal, 
além disso, ele age como barreira física auxiliando as sinapses. A micróglia é responsável por monitorar o 
neurônio contra infecções ou outros tipos de dano neuronal. Fonte: Adaptado de 22. 

 

A distribuição dos componentes neuronais no cérebro possibilitam uma 

classificação mais geral em dois tipos de tecidos neuronais (Figura 2): a substância 
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cinzenta, composta pela maior parte dos corpos celulares dos neurônios presentes no 

cérebro; e a substância branca, que é constituída por grandes quantidades de axônios 

mielinizados e que conectam regiões do córtex 23.  

O córtex cerebral, camada mais externa do cérebro composto de substância 

cinzenta, é usualmente dividido para facilitar a orientação e para melhor apresentar 

suas especificidades. Essa divisão pode ser feita com base em sua anatomia, função 

ou outro atributo como, por exemplo, densidade neuronal. Uma das maneiras 

anatômicas mais comuns de dividir o cérebro é parcelando em lobos: lobo frontal, 

parietal, temporal e occipital (Figura 2).  

 

 
Figura 2 - Divisões anatômicas do cérebro humano. a) Divisão do córtex em lobos: Lobo frontal se 
posiciona na parte da frente do córtex sendo separado do lobo parietal pelo sulco central e do lobo 
temporal pela fissura lateral. O lobo parietal fica logo atrás do sulco central e acima do lobo temporal. O 
lobo temporal fica na parte lateral do córtex logo abaixo da fissura lateral. O lobo occipital se localiza na 
parte traseira do córtex e faz fronteira com o lobo temporal e parietal. b) Representação dos tipos de 
tecidos no cérebro humano: Substância cinzenta, localizada principalmente na região mais periférica do 
cérebro e a substância branca localizada nas regiões centrais. Fonte: Adaptado de 24 e 23 

 

1.1.1 Lobo Temporal Medial 

 

Em relação ao presente estudo, uma das principais regiões de interesse no cérebro é o 

lobo temporal medial (LTM), composto pelo hipocampo, amidala, córtex 

parahipocampal, córtex entorrinal e córtex perirrinal (Figura 3). Ele é conhecido por 

ser crucial para a codificação, consolidação e a recuperação das memórias episódica e 

espacial25,26. Na doença de Alzheimer, o LTM é reportado na literatura como uma das 

primeiras regiões do cérebro a apresentar placas de beta-amiloide, emaranhados da 

proteína Tau e atrofia27, tornando-a assim uma região com alta sensibilidade para o 

diagnóstico precoce da DA. Na radiologia, algumas escalas baseadas em indicadores 

visuais qualitativos são frequentemente utilizadas no auxílio ao diagnóstico da DA, 

em especial na região do LTM é amplamente usada a MTA (do inglês, Medial 
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Temporal Atrophy). Os valores desta escala variam de 0 a 4, onde o valor 0 

representa ausência de atrofia e o valor 4 indica perda volumétrica severa no LTM. 

  

 
 

Figura 3 – Regiões que compõem o lobo temporal medial: Em verde o hipocampo, em roxo a amigdala, 
em cinza o córtex parahipocampal, em amarelo o córtex perirrinal e em rosa o córtex entorrinal. Fonte: 19 e 
25. 

 

1.1.2 Substância Branca 

 

Durante o desenvolvimento normal do cérebro, os axônios se organizam e se 

agrupam em feixes axonais chamados de tratos e fascículos. Estas estruturas de 

substância branca conectam regiões corticais e sub-corticais especificas do cérebro28. 

Os grandes tratos, ou tratos de longo alcance, são classificados em 3 grupos: fibras de 

projeção, fibras associativas e fibras comensurais. As fibras de projeção são as mais 

longas e conectam regiões corticais com o tronco encefálico, medula espinhal e 

cerebelo. As fibras de associativas conectam regiões corticais dentro do mesmo 

hemisfério e as fibras comensurais conectam regiões dos dois hemisférios. A seguir 

comentamos alguns dos tratos e fascículos mais reportados em estudos de doenças 

neurodegenerativas usando técnicas de imagem: 

‒ Fascículo Arqueado: Conecta regiões frontais e temporais que incluem as 

áreas de Wernicke e de Broca. Ele é conhecido por estar relacionado com 

funções de linguagem29,30.  
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‒ Fascículo Longitudinal Superior: Conecta regiões dos lobos frontal, 

temporal e parietal. É comumente dividido em 3 partes (Dorsal, Médio e 

Ventral) sendo a 4 parte o fascículo arqueado. Além da linguagem, funções 

executivas como a orientação espacial estão relacionadas com esse trato31,32.  

‒ Fascículo Longitudinal Inferior: Conecta regiões do lobo temporal e 

occipital dentro do mesmo hemisfério. Dano estrutural nesse trato está 

relacionado a problemas de memória visual e alucinações33–36. 

‒ Fascículo Fronto-Occipital Inferior: Conecta ipsilateralmente regiões dos 

lobos frontal e occipital passando pelo parietal posterior e lobo temporal. 

Integra os córtex pré-frontal com os córtex visual e auditivo37–39.  

‒ Fascículo Uncinado: Conecta regiões do lobo temporal anterior com a parte 

orbital do lobo frontal. Este fascículo está relacionado com a memória 

declarativa, controle emocional e outras funções cognitivas37,38,40. 

‒ Trato Corticoespinhal: Conecta o córtex motor ao pedúnculo cerebral, 

cerebelo e medula espinhal passando pela capsula interna. Este trato é 

responsável por conectar áreas do controle motor41–43. 

‒ Cíngulo: Trato que conecta o giro do cíngulo ao lobo temporal medial. Ele está 

relacionado com funções como acesso a memória, emoções e controle 

executivo44–47. 

‒ Fornix: Trato que conecta o hipocampo com área septal e hipotálamo. Dano 

nesse trato prejudica a formação de novas memórias o que pode causar amnesia 

anterógrada45,48,49. 

‒ Corpo caloso: Possui o maior número de fibras entre os tratos e conecta 

regiões correspondentes entre os dois hemisférios em todos os lobos cerebrais. 

Sistema sensório-motor, auditivo e funções executivas são afetados por lesões 

nessas fibras50–52.  

 

1.1.3 Redes Funcionais  

 

Na subseção anterior mostramos como as diferentes áreas do cérebro se conectam 

fisicamente por meio de feixes axonais de substância branca. Da mesma forma, 

quando diferentes áreas do cérebro são recrutadas para a realização de uma 

determinada função ou conjunto de funções, mesmo não estando próximas ou 

diretamente conectadas, podemos dizer que essas regiões estão funcionalmente 

conectadas formando uma rede funcional. Há mais de 20 anos, essas redes têm sido 

identificadas usando imagens dinâmicas de RM sem necessidade do indivíduo 
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realizar uma tarefa especifica, isto é, numa condição de repouso53. Algumas redes 

funcionais são frequentemente estudadas no contexto da DA e da DT, a seguir 

comentamos brevemente e ilustramos espacialmente (Figura 4) as três principais: 

 

 
Figura 4 – Distribuição espacial das redes funcionais mais frequentemente estudadas no contexto da 
Doença de Alzheimer e da Depressão Tardia usando contraste BOLD. Adaptado de 54 

 

‒ Rede de modo padrão ou DMN (do inglês, Default Mode Network): O 

cíngulo posterior/precuneus, o córtex pré-frontal medial, e o giro angular são 

importantes nós na DMN. Esta rede está ativa durante períodos introspecção, 

processamento autorreferencial, recuperação de memória autobiográfica ou 

imaginação do futuro. A DMN tem sua atividade reduzida durante o 

desempenho de tarefas cognitivas55–57. 

‒ Rede de Saliência ou SN (do inglês, Salience network): Os principais nós da 

SN são a ínsula anterior, córtex pré-frontal ventrolateral e córtex cingulado 

anterior, que por sua vez têm conexões robustas com várias áreas límbicas e 

estruturas subcorticais, incluindo a amígdala, estriado ventral/núcleo 

accumbens e hipotálamo. A rede de saliência contribui para várias funções 

complexas, incluindo comunicação, comportamento social e consciência por 

meio da integração sensorial, emocional e de informação cognitiva58–60. 

‒ Rede de controle executivo ou CEN (do inglês, Control Executive 

Network): Na CEN o córtex parietal posterior e o córtex pré-frontal dorsolateral 
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são os nós mais ativos. Essa rede é fundamental para a memória de trabalho, 

para a resolução de problemas, e para a tomada de decisões61–64.  

Nesta seção temos apresentado muito brevemente o cérebro humano e algumas 

das suas principais características para a compreensão básica do presente trabalho. É 

importante ressaltar que apesar da grande quantidade conhecimento acumulado 

durante os anos ainda temos muito a aprender sobre o funcionamento do cérebro, ou 

sobre a maioria de suas doenças, seja de ordem fisiológica ou mental. 

 

1.2 A doença de Alzheimer 

 

A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro humano sendo a 

principal causa de demência no mundo1,65. No Brasil mais de um milhão e meio de 

pessoas vivem com algum tipo de demência, sendo aproximadamente 55% com a 

doença de Alzheimer1,66. O declínio cognitivo acelerado é a característica mais 

marcante em pacientes com esta doença e um conjunto de sintomas estão envolvidos 

nesse quadro 65 como, por exemplo: 

‒ Perda de memória recente: Pacientes com DA comumente perguntam por 

uma informação diversas vezes, esquecem datas importantes como o natal ou o 

próprio aniversario, ou até a utilidade de objetos de uso diário.  

‒ Dificuldades com tarefas diárias: Pacientes com DA podem apresentar 

dificuldades em realizar tarefas tidas como corriqueiras anteriormente como 

dirigir, cozinhar ou lidar com dinheiro.  

‒ Confusão em relação ao tempo e espaço: É comum indivíduos com 

Alzheimer não conseguirem voltar para casa após ir sozinhos a lugares 

familiares como, por exemplo, a padaria ou mercado da esquina. Além disso, 

muitas vezes eles não percebem a passagem do tempo ficando sem entender 

como as coisas chegaram aquele ponto.  

‒ Mudanças de humor e personalidade: Alterações de humor são muito 

comuns em pacientes com DA. O início da doença é muitas vezes acompanhado 

com depressão e/ou irritabilidade.  

A etiologia da doença de Alzheimer ainda não é completamente conhecida, 

entretanto, alguns fatores de risco para a doença já têm sido identificados na 

literatura2,67–70. A idade é o principal deles, a grande maioria das pessoas com DA 

possuem 60 anos ou mais1. Outro fator são as características genéticas, alguns genes 

podem aumentar as chances de um sujeito desenvolver DA como, por exemplo, o 

gene APOE, mais especificamente a forma APOE-e4 71. Doenças cardiovasculares, 
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obesidade e traumatismos cranianos também são fatores de riscos conhecidos da DA 

65. Uma das hipóteses mais estudadas e reconhecidamente aceita para a etiologia da 

DA é a da cascata amiloide72–75, que corresponde a um conjunto de eventos que 

começa com um acumulo progressivo do peptídeo beta-amiloide na região onde 

ocorre as sinapses. A evolução desse processo promove a disfunção sináptica, 

inflamação e morte neuronal76. A proteína Tau, associada à estabilidade dos 

microtúbulos celulares, é liberada durante degeneração neuronal criando 

emaranhados neurofibrilares que, assim como as placas de beta-amiloide, são um dos 

principais biomarcadores da DA 65.  

No trabalho de Jack et al 77, os autores propuseram um modelo para estabelecer 

uma ordem temporal do aparecimento e evolução dos sinais de biomarcadores 

relacionados ao estágio clinico da DA (Figura 5).  

 

 
Figura 5 – Biomarcadores para DA de acordo com a evolução da doença. Beta-amiloide é identificado pela 
análise do líquido cefalorraquidiano (LCR) ou de imagens de Positron Emission Tomography (PET) 
amiloide. A proteína Tau é identificado pelo LCR ou fluorodeoxyglucose-PET. A estrutura cerebral é 
medida por IRM. As linhas descontinuas verticais indicam mudança no estágio clínico da doença. CCL: 
Comprometimento Cognitivo Leve. Adaptado de 77. 

 

Neste modelo, os biomarcadores de beta-amilóide saem primeiro do padrão de 

normalidade, enquanto o indivíduo ainda não apresenta sinais de declínio 

cognitivo78,79. Este evento primário é baseado em estudos que indicam que entre 20-

40% dos idosos cognitivamente normais possuem evidências de deposição de placa 

de beta-amiloide80–82. Alguns desses indivíduos progredirão de imediato no processo 

de neurodegeneração, outros poderão ficar inicialmente estáveis cognitivamente, o 

que implica que uma carga de beta-amiloide substancial pode se acumular sem efeito 
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imediato na estrutura cerebral ou cognição77. A anormalidade nos biomarcadores 

para a proteína Tau está associada com a disfunção e degeneração neuronal, além do 

aparecimento dos primeiros sintomas clínicos e é sucedido por sinais de atrofia em 

exames de IRM77,83. Por último, o comprometimento da estrutura cerebral 

evidenciado na IRM está fortemente relacionado com a progressão do declínio 

cognitivo e funcional84,85.  

Placas de beta-amiloide e emaranhados neurofibrilares aparentemente 

progridem no cérebro seguindo um padrão espacial específico sendo o lobo temporal 

medial uma das primeiras regiões a apresentar sinais de ambos os biomarcadores 

(Figura 6).  

 

 
Figura 6 – Modelo de progresso das placas de beta-amiloide e emaranhados neurofibrilares na doença de 
Alzheimer proposto por H. Braak e E. Braak27. O espalhamento das alterações neuríticas no neocortex 
começam a partir do lobo temporal medial, sistema límbico e hipocampo. Áreas como o córtex sensório-
motor primário e regiões do lobo occipital são mais resistentes a estas alterações. Fonte: Adaptado de 86. 

 

Algumas regiões mias especificas são mais vulnerais ou mais resistentes à 

progressão da DA. Por exemplo, o locus cueruleus, pequena região localizada no 

tronco encefálico, foi identificado com uma das primeiras regiões a apresentar sinais 

relacionados à doença 87, por outro lado, o córtex motor e visual primários são 

considerados resistentes, sendo uma das últimas regiões a serem afetadas 86. 

Como vimos acima, importantes conhecimentos foram apresentados durante os 

anos, tanto sobre a etiologia quanto sobre a progressão da DA. Entretanto, é 

importante ressaltar que ambas as temáticas ainda são problemas em aberto e que 
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novos achados ainda são necessários. Nesta seção procuramos apresentar um 

panorama geral sobre os principais sintomas e o principal modelo de progressão da 

doença de Alzheimer pela sua relevância neste trabalho. Nesta progressão, o principal 

estágio bem identificado antes do estabelecimento da DA é o comprometimento 

cognitivo leve, estágio que será descrito brevemente a seguir. 

 

1.2.1 Comprometimento Cognitivo Leve 

 

Mesmo existindo notáveis diferenças entre o envelhecimento saudável e a doença de 

Alzheimer, identificar a doença de forma precoce não é uma tarefa trivial, isso ocorre 

principalmente pelo fato de existir um estágio intermediário à DA, e a outras 

demências, conhecido como comprometimento cognitivo leve. Neste estágio, o 

paciente possui um declínio cognitivo acentuado o suficiente para se diferenciar de 

um indivíduo normal, porém leve o suficiente para ainda não ser caracterizado como 

uma forma específica de demência.  

Para diagnosticar o CCL alguns critérios são atualmente utilizados 88 como, por 

exemplo, declínio cognitivo persistente, ou seja, é preciso descartar que o déficit 

cognitivo faça parte de um evento pontual. É necessário também que exista evidência 

de baixo desempenho em um ou mais domínios cognitivos como, por exemplo, 

memória, atenção, linguagem ou funções executivas, quanto maior o número de 

domínios mais acertado é o diagnóstico. O indivíduo precisa ser ainda independente 

para as tarefas do dia a dia, mesmo que demostre insegurança ou lentidão para 

realizar essas tarefas. Por último, o grau do comprometimento precisa ser 

suficientemente leve e não pode ser evidentemente progressivo. 

Segundo o estudo de Roberts et al. 89 de 15 a 20 por cento das pessoas acima de 

65 anos possuem comprometimento cognitivo leve e de acordo com Ward et al.90 

aproximadamente uma a cada três pessoas com CCL irão progredir para DA. 

Para facilitar o diagnóstico diferencial entre CCL e DA, algumas escalas foram 

desenvolvidas, sendo a Clinical Dementia Rating ou CDR uma das mais utilizadas91. 

A CDR é elaborada a partir de um questionário aplicado em pacientes e familiares e 

tem como objetivo analisar seis domínios cognitivos: memória, orientação espacial e 

temporal, resolução de problemas, cuidado pessoal, interação social, atividades 

domesticas e hobbies92. O resultado é expresso em um índice limitado entre 0 e 3, 

sendo normalmente interpretado da seguinte maneira: 0-Individuo cognitivamente 

normal, 0.5-Demência questionável, 1-Demência leve, 2-Demência moderada e 3-

Demência severa. Pacientes diagnosticados com CCL possuem, tipicamente, CDR 
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igual a 0.5; já pacientes considerados portadores de DA apresentam CDR 1 ou maior 

dependendo do estágio da doença.  

Um dos aspectos mais estudados e mais complexos com relação à DA é a 

conversão de CCL para DA. Mais especificamente o porquê alguns indivíduos se 

mantêm estáveis no quadro de CCL ou até regridem e outros evoluem para a 

demência. O CCL nem sempre ocorre por causas degenerativas ou está relacionado 

com o estágio prévio de alguma demência, ele pode também aparecer em decorrência 

de distúrbios mentais, depressão, ou até por efeito colateral de medicações 65. A 

depressão, por exemplo, pode ser considerada um comorbidade comum em pacientes 

com CCL com prevalência em torno de 32%93. Além de frequentes, diversos estudos 

sugerem que os sintomas depressivos também aumentam as chances de indivíduos 

com CCL converterem para a DA14–16. De qualquer forma, entender as causas 

fisiopatológicas da conversão (CCL para DA) e/ou como os biomarcadores para DA e 

outros aspectos clínicos, como a depressão, estão relacionados nessa conversão é um 

dos pontos centrais das pesquisas sobre a DA. 

 

1.3 Depressão Tardia 

 

A depressão tardia é geralmente caracterizada por um episódio depressivo que ocorre 

após os 60 anos de idade. A DT possui uma prevalência significativa entre os idosos, 

principalmente entre as mulheres94. Se considerarmos qualquer sintoma depressivo, 

a prevalência em idosos pode ser em torno de 17%95, podendo chegar a 50% naqueles 

que também apresentam comprometimento cognitivo 2,3. Alguns dos principais 

fatores de risco para a DT são a obesidade, problemas cardiovasculares, baixo estado 

geral de saúde e/ou fatores psicossociais como: baixa escolaridade, problemas 

financeiros e traumas psicológicos.  

 De forma mais geral, para diagnosticar a depressão clínica, ou depressão 

maior, é comumente utilizado na atualidade o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais na sua 5ta edição (DSM-5, sua sigla em inglês)96. No critério do 

DSM-5, o indivíduo deve apresentar cinco ou mais sintomas, da lista a seguir, 

durante no mínimo 2 semanas para ser diagnosticado com um quadro de depressão 

maior. Esses sintomas são: sentir-se deprimido a maior parte do tempo, prazer 

diminuído em atividades que antes eram interessantes, perda ou ganho de peso não 

intencional, falta de sono ou excesso de sonolência, problemas psicomotores, fadiga 

anormal e frequente, falta de concentração, sentimento de culpa e inutilidade 
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frequente, e/ou pensamentos suicidas. Necessariamente um dos sintomas precisa ser 

sentir-se deprimido ou a perda de interesse ou prazer.  

Assim como na doença de Alzheimer, as causas da depressão tardia também não 

são completamente conhecidas. Algumas das principais hipóteses estão relacionadas 

a disfunções vasculares97,98, neuroinflamação99, acumulo de beta-amiloide100,101 e 

desbalanço hormonal102. A DT pode progredir para casos mais severos ou pode ser 

redimida e controlada dependendo principalmente de como cada paciente responde a 

tratamentos, como a psicoterapia e o uso de antidepressivos. Sendo assim, entender 

quais características cerebrais favorecem ou desfavorecem a resposta ao tratamento é 

um ponto de interesse importante para pesquisas relacionadas à depressão tardia103–

105.  

Os pacientes com depressão podem variar na quantidade de sintomas e na 

intensidade que eles se apresentam. Dependendo dessa combinação os casos podem 

ser classificados em leves, moderados e graves. Não existe um consenso em relação ao 

um critério para a avaliação da severidade, o diagnóstico é normalmente auxiliado 

por escalas como, por exemplo, a escala de depressão de Hamilton106 e no caso da 

depressão tardia a Escala de Depressão Geriátrica (EDG). Na versão reduzida da 

EDG, com 15 questões107, os autores afirmam que uma pontuação acima de 5 é 

sugestiva de depressão e uma pontuação igual ou superior a 10 é quase sempre 

indicativo de depressão. Uma outra interpretação comumente usada indica que entre 

0-4 pontos = normal, 5-8 = depressão leve, 9-11 = depressão moderada e 12-15 = 

depressão grave108.  

 Assim como na DA, vários estudos vêm sendo realizados com o intuito de 

mapear as alterações espaciais e temporais no cérebro de idosos com depressão 

usando IRM. Na próxima subseção apresentamos alguns desses achados. 

 

1.4 Estudos do cérebro por imagens de ressonância magnética 

 

A utilização de técnicas de neuroimagens tem sido essencial no avanço dos estudos 

sobre a DA e o CCL, sendo atualmente a principal alternativa para avaliar o cérebro in 

vivo de forma não invasiva. Dentre os vários métodos, o que mais se destaca por seus 

recursos técnicos e flexibilidade, é o que utiliza o fenômeno da Ressonância 

Magnética (RM). As imagens por ressonância magnética (IRM) são umas das formas 

mais recentes de diagnóstico por imagem, isto porque, quando ela começou a ser 

explorada para a finalidade diagnostica modalidades como, por exemplo, os raios-x 

convencionais e a ultrassonografia já possuíam algumas décadas de aplicação. Os 
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primeiros trabalhos científicos que utilizaram IRM em tecidos humanos foram 

realizados na década de 70 e desde então milhões de exames são realizados por ano 

utilizando ressonância magnética 109. Dentre as diversas imagens por RM, as imagens 

ponderadas em T1 é uma das mais utilizadas para análise de estruturas anatômicas 

cerebrais. As características de contraste e brilho dessas imagens são favoráveis para 

delimitar estruturas e realizar medidas geométricas, como por exemplo, estimativas 

de área, comprimento ou volume.  

 

1.4.1 Análise de Substância Branca por IRM 

 

No contexto da neuroradiologia podemos mencionar duas principais maneiras de 

avaliar de forma não invasiva a integridade da substância branca no sistema nervoso 

central usando IRM. A primeira é a análise estrutural feita tradicionalmente por 

radiologistas por meio de avaliação visual em sequências de imagens anatômicas de 

alta resolução espacial. A segunda forma de avaliação é a análise de microestrutura 

baseada em imagens ponderadas em difusão, em inglês DWI (Diffusion Weighted 

Imaging). A intensidade do pixel nas DWI pode ser associada de uma forma indireta 

a informações em escala microscópica, e assim, não acessíveis por simples inspeção 

visual. No nosso trabalho, a análise da substância branca foi feita utilizando o 

segundo método. 

  O processo de difusão pode ser descrito como o movimento térmico de 

moléculas dentro de um meio fluído ou gasoso. Este movimento é mais bem descrito 

em termos estatísticos, ou seja, por uma distribuição de deslocamento médio das 

partículas. O deslocamento da molécula de água, por exemplo, é representado por 

uma distribuição de probabilidade gaussiana em um ambiente sem barreiras. Se a 

difusão ocorre sem uma direção preferencial, ela é chamada de isotrópica. Por outro 

lado, quando alguma barreira física não totalmente simétrica está restringindo o 

movimento das partículas em estudo numa ou várias direções, a difusão é chamada 

de anisotrópica (Figura 7). Na Ressonância Magnética são usadas sequencias de 

pulsos especificas envolvendo a presença de um gradiente de campo magnético que 

realça a perda de intensidade de sinal devido ao processo de difusão na direção desse 

gradiente aplicado. Estas sequencias dão origem às DWI. 

 Alguns modelos podem ser usados para descrever a difusão da água dentro de 

um voxel em imagens ponderadas por difusão. No caso das aplicações clínicas, o mais 

popular deles é o modelo do tensor de difusão (DTI, do inglês Diffusion Tensor 

Imaging). Nesse modelo, a difusão em cada voxel é representada matematicamente 
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por um tensor de difusão que possui uma representação matricial. Quando a difusão 

é completamente isotrópica, a distribuição angular de probabilidades de 

deslocamento médio possui forma esférica. Já quando existe algum tipo de 

anisotropia numa determinada direção, essa distribuição é deformada sendo 

representada por um elipsoide alongado e a difusão é anisotrópica. Uma forma 

comum de representar e interpretar o tensor de difusão é através da diagonalização 

da matriz que representa o tensor. Decorrente da diagonalização, aparecem 3 

autovalores (λ1, λ2 e λ3), que descrevem o tamanho de cada eixo do elipsoide e os 3 

autovetores correspondentes (ϵ1, ϵ2 e ϵ3) que descrevem a orientação dos principais 

eixos do processo difusivo no espaço110 111 (Figura 7). Sendo que λ1>λ2>λ3, assim ϵ1 

indica num determinado voxel a direção com maior probabilidade de difusão. No 

caso de uma simetria axial é assumido que λ2=λ3, assim, nesse caso, a direção de ϵ1 

indica a direção longitudinal e os vetores ϵ2 e ϵ3 definem o plano transversal. 

 

 
Figura 7 – Representação da difusão intravoxel no modelo de DTI em dois casos: difusão isotrópica 
irrestrita (esquerda) e difusão anisotrópica (direta). Adaptado de 112. 

 

A partir dos autovalores e autovetores podemos obter medidas de difusão que 

refletem sobre a integridade da substância branca cerebral. A anisotropia fracionária 

(FA, sigla em inglês para Fractional Anisotropy) é provavelmente a medida mais 

usada e reflete, na substância branca, a restrição direcional ou grau de anisotropia da 

difusão da água ao longo dos axônios. Ela é calculada no voxel usando os diferentes 

autovalores (Equação 1) e varia entre 0 a 1, sendo que quanto mais próximo o valor 

for de 1 mais anisotrópica a difusão nesse voxel. A difusividade média (MD, sigla em 

inglês) representa o valor médio da difusão em todas as direções (Equação 2), e 

geralmente aumenta em regiões da substância branca com lesões, especialmente se as 

barreiras celulares são danificadas (como as bainhas de mielina nos axônios). Para 

simplificar as análises é assumida geralmente uma simetria axial na substância 

branca. Nesse caso, a difusividade axial (AxD, sigla em inglês) é associada a λ1 

(Equação 3) e contem informação da difusão paralela à direção de mínima restrição, 
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isto é, a direção das fibras axonais; enquanto que a difusividade radial (RD, sigla em 

inglês) reflete a difusão perpendicular a essa direção e seu valor é obtido pela média 

aritmética dos menores autovalores (Equação 4)113. AxD e RD têm sido 

correlacionadas a processos de dano axonal e desmielinização, respectivamente 

114,115. Abaixo as equações relacionadas às medidas escalares mencionadas. 

 

 𝐹𝐴 =  √
3
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√(𝜆1 − �̅�)
2
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2
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(Eq. 1) 

 𝑀𝐷 =
𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3

3
= �̅� (Eq. 2) 

 𝐴𝑥𝐷 = 𝜆1 (Eq. 3) 

 𝑅𝐷 =
𝜆2 + 𝜆3

2
 (Eq. 4) 

 

Os mapas de FA podem ser apresentados em cores, mostrando a orientação das 

fibras axonais dominante em cada voxel. Três cores são normalmente usadas para 

codificar as orientações: vermelho (transversal), azul (crâniocaudal) e verde (ântero-

posterior). Os mapas de FA podem ser utilizados ainda para a reconstrução em 3D de 

estruturas macroscópicas como, por exemplo, os grandes tratos de substância branca, 

e para isso utiliza-se uma técnica conhecida como tractografia. Nesta técnica são 

usados recursos computacionais para representar graficamente os feixes axonais. Os 

métodos de tractografia podem ser classificados em dois grandes grupos: 

determinísticos e probabilísticos. De forma simples, a tractografia determinística 

consiste em traçar uma linha seguindo a direção de difusão preferencial até 

completar uma fibra116. Entretanto, devido que as dimensões dos voxels nas 

aquisições atuais de IRM serem muito maiores que os axônios, cada voxel pode 

conter várias fibras passando. Por outro lado, na tractografia probabilística são 

estimadas as orientações de fibra mais prováveis para cada voxel, mas também a 

distribuição que representa a probabilidade de cada outra orientação estar ao longo 

de uma fibra117. Então, fibras são rastreadas várias vezes repetidamente, cada vez 

usando orientações ligeiramente diferentes, de acordo com sua probabilidade.  

 

1.4.2 Conectividade Funcional em Estado de Repouso 
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Os estudos de ressonância magnética funcional (fMRI, sigla em inglês) são baseados 

num mecanismo de contraste onde a intensidade do sinal é dependente do nível de 

oxigenação do voxel, conhecido pelas suas siglas em inglês: BOLD (blood-oxygen-

level-dependent). Quando à oxihemoglonina contida no sangue oxigenado libera o 

oxigênio no tecido neuronal torna-se desoxihemoglobina que, por sua vez, possui 

características paramagnéticas118. O sangue completamente desoxigenado possui 

aproximadamente 20% mais suscetibilidade magnética que o sangue completamente 

oxigenado119, trazendo que a predominância deste último leve a um aumento relativo 

de sinal ao utilizar uma sequência de IRM adequada. O oxigênio, como a glicose, é 

essencial para o metabolismo energético que envolve a ativação neuronal. Desta 

forma, numa região ativada temos um aumento local pela demanda de oxigênio, 

porém após alguns poucos segundos o sistema vascular aumenta localmente o fluxo 

sanguíneo bem acima desta demanda, causando um aumento da proporção local de 

oxihemoglobina/deoxihemoglobina e assim um aumento de sinal119,120. Sendo assim, 

de forma simplificada, o contraste BOLD consegue inferir indiretamente o nível local 

da atividade neuronal.  

 A técnica de ressonância funcional pode ser classificada de forma geral 

segundo o tipo de paradigma usado na aquisição: paradigma baseado em tarefa e 

paradigma no “estado de repouso” ou como conhecido em inglês resting state (rs-

fMRI). Na segunda classificação a análise do sinal é focada nas flutuações 

espontâneas de baixa frequência temporal enquanto o indivíduo, alvo do exame, não 

realiza nenhuma tarefa especifica, ou seja, mantem-se num possível estado de 

repouso53. Na maioria dos casos, o principal objetivo em rs-fMRI é estudar a 

conectividade funcional, onde trata-se de localizar regiões que mesmo estando 

separadas espacialmente possuem oscilações hemodinâmicas síncronas. Mesmo em 

estado de repouso, tem sido mostrado que regiões do cérebro com oscilações 

hemodinâmicas síncronas de baixa frequência (abaixo de 1 Hz) podem ser agrupadas 

pela função predominante nessas áreas corticais, definindo assim as chamadas redes 

funcionais de repouso ou resting state networks, mencionadas anteriormente neste 

capítulo (seção 1.1.3). Para o mapeamento da conectividade funcional e identificação 

dessas redes, o mesmo volume é adquirido no equipamento de ressonância várias 

vezes em um período de tempo, e assim conseguimos medir a variação temporal do 

sinal/contraste BOLD em cada voxel, criando uma série temporal (Figura 8). As 

séries temporais de diferentes regiões/voxels são analisadas para verificar o grau de 
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correlação entre elas, sendo este quantificado por diferentes métricas, embora o 

coeficiente de correlação de Pearson seja o mais utilizado. 

 

 

Figura 8 – Exemplos de conectividade funcional entre regiões do cérebro a partir de suas séries temporais 
adquiridas num experimento de fMRI (contraste BOLD) em estado de repouso 121. Na parte superior, as 
séries temporais provenientes de regiões bilaterais  do córtex motor com uma alta conectividade funcional 
(coeficiente de correlação, r=0,84). Na parte inferior, séries temporais do córtex motor esquerdo e córtex 
visual esquerdo, evidenciando ausência de correlação significativa (r=0,06). Fonte: Adaptado de 121. 

 

1.4.3 Achados frequentes de IRM na doença de Alzheimer  

 

A atrofia hipocampal é provavelmente o achado mais comum quando analisamos o 

progresso da DA por IRM85,122–128. Um dos motivos é que, além de sua relevância 

funcional, o hipocampo, por fazer fronteira com espaços contendo líquido 

cefalorraquidiano, é mais fácil de delimitar em IRM em comparação com outras 

regiões de interesse no lobo temporal medial, como o córtex entorrinal, por exemplo. 

Atrofia no parahipocampo85,129, amígdala85, cíngulo posterior/precuneus125,130 

também são achados frequentes na DA. A atrofia encontrada nos estudos de IRM na 

região do LTM está associada aos biomarcadores de beta-amiloide e Tau (Figura 6), 

reforçando a grande susceptibilidade dessa região para os eventos relacionados à DA. 

 A avaliação regionalizada da atrofia cerebral usado IRM permitiu que os 

pesquisadores identificassem regiões mais susceptíveis e mais resistentes à 

progressão da DA85,131. Em um trabalho recente amplamente citado na literatura, os 

pesquisadores apresentaram um mapa de redução da espessura cortical na DA 

comparado ao esperado para indivíduos saudáveis da mesma faixa etária e um outro 

mapa ilustrando a evolução da atrofia cortical em pacientes em estágio inicial num 

intervalo de 15 meses 131. Em ambos os casos, podemos ver que áreas dos lobos 
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temporal e parietal são as mais susceptíveis aos efeitos da DA. Esse padrão é 

normalmente reconhecido como a “degeneração típica da DA” e apresenta várias 

semelhanças com a distribuição conhecida das proteínas beta-amiloide e Tau no 

cérebro durante a progressão da doença (Figura 6). Um estudo prévio no nosso grupo 

de pesquisa sobre a evolução da doença mostrou que a taxa de atrofia e o padrão de 

degeneração não se modificou significativamente durante toda a doença inclusive nos 

estágios mais severos85. 

Alguns estudos utilizaram imagem por tensor de difusão para avaliar alterações 

na substância branca em sujeitos com DA132–140. Estas alterações puderam ser 

notadas tanto em análises exploratórias do cérebro inteiro, quanto em avaliações de 

integridade de grandes tratos individualmente. Em ambos os casos, o fascículo 

uncinado e o cíngulo132–139, e também o fornix e as fibras do caloso posterior 

(esplênio)132,136–140 apresentam sinais de degeneração avançada na DA em relação a 

idosos cognitivamente saudáveis. Os tratos mencionados acima conectam regiões do 

LTM com outras regiões do cérebro é também estão relacionados com funções 

cognitivas, principalmente o processamento da memória. No trabalho de Nicolas et 

al141, os autores hipotetizam que degeneração desses tratos acontecem como 

consequência da atrofia do LTM.    

De um ponto de vista funcional, um significante número de estudos mostram 

um padrão de mudanças na conectividade funcional (CF) do cérebro de pessoas com 

DA quando comparados com indivíduos cognitivamente saudáveis. Nestes pacientes, 

a rede de modo padrão diminui a sua conectividade intrínseca, entre os nós da rede, e 

extrínseca, da rede com outras redes ou regiões142–151, enquanto a rede de saliência 

age inversamente aumentando sua conectividade 142,144,145. Na literatura, alterações 

na CF nas redes funcionais relacionadas a DA foram identificadas desde antes dos 

biomarcadores para beta-amiloide se tornarem anormais152,153 até nos estágios finais 

da doença154,155. Alguns autores investigam a ideia de que grande parte dos sintomas 

cognitivos não são devidos à degeneração ou atrofia de uma área especifica, e sim, 

estão relacionados à desconexão nas redes funcionais que essas regiões ou tratos 

atrofiados causam, em um fenômeno denominado síndrome de desconexão143,156,157.  

 Com a ausência de um critério clínico definido que caracterize pacientes que 

irão converter de CCL para DA, alguns pesquisadores têm criado modelos que tentem 

predizer quais indivíduos são mais susceptíveis a essa conversão. Por exemplo, 

Peterson et al158 e Russo et al159 utilizaram uma grande quantidade de dados, 

fundamentalmente, dados clínicos, de neuroimagens (IRM e PET) e genéticos para 

criar modelos com até 90% de acurácia para prever essa conversão. Nesse sentido, 
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uma das abordagens mais promissoras é caracterizar os indivíduos com CCL em 

subgrupos menores e mais específicos aumentando o poder preditivo do 

modelo159,160.  

 

1.4.4 Achados de IRM na Depressão Tardia 

 

No caso de pacientes com DT é também reportado na literatura uma significativa 

atrofia do hipocampo em relação a idosos saudáveis161,162, mas em menor intensidade 

que na DA163. Outras regiões do LTM como o parahipocampo129,161,164 e a 

amigdala161,165 também apresentam diminuição de volume em pacientes com DT. 

Alterações morfológicas em áreas do lobo frontal também são achados frequentes: 

região funcional do córtex pré-frontal dorsolateral 166 e regiões anatômicas do giro 

frontal superior e medio167,168 e cíngulo anterior169. Em estudos utilizando DTI, 

alguns tratos como o fascículo uncinado 170–172, o cíngulo anterior 169,173, e também as 

fibras que atravessam a parte anterior do corpo caloso 174 apresentaram alterações 

nas medidas escalares de difusão em indivíduos com DT. As alterações no fascículo 

uncinado e cíngulo foram associadas com a atrofia no LTM e com os déficits no 

processamento de memória em paciente com DT171,172. Já as alterações nas fibras da 

parte anterior do corpo caloso e cíngulo anterior foram associadas a deficiência no 

controle emocional e outras funções executivas174. 

Outras alterações na substância branca, como o aumento das anormalidades de 

sinal na substância branca (WMSA, do inglês White Matter Signal Abnormalities), 

também aparentam estar associadas com a DT 175–177. As WMSA são manifestações 

vistas nas IRM ligadas a doenças de pequenos vasos ou outras alterações vasculares 

que são achados muito comuns em idosos178. 

Em relação às alterações de conectividade funcional, o aumento na CF na rede 

DMN5,179 e a diminuição da CF nas redes de Saliência180 e de Rede de Controle 

Executivo 179,181 em relação a indivíduos saudáveis são alguns achados em estudos 

sobre a DT utilizando ressonância magnética funcional. Da mesma forma, alguns dos 

nós pertencentes a essas redes como as regiões anterior do cíngulo181, dorsolateral do 

córtex pré-frontal179–181 e posterior do cíngulo/precuneus5,182, além do hipocampo182 

também apresentam evidências de CF alteradas na DT. Estudos anteriores apontam 

que aumento de conectividade da DMN pode estar relacionado com pensamentos 

auto referenciais e ruminação em pacientes com DT179,183,184. Por outro lado, a 

diminuição da CF na CEN pode estar relacionado com baixo desempenho em tarefas 

cognitivas complexas185–187.  
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Alguns trabalhos também investigaram a possibilidade do acúmulo patológico 

da proteína beta-amiloide em pacientes com DT. Em estudos utilizando a técnica de 

tomografia por emissão de pósitrons encontramos resultados conflitantes. Alguns 

trabalhos mostraram associações entre os sintomas depressivos e a deposição de 

beta-amiloide67,188, e em outro estudo os resultados apontam para o oposto, ou seja, 

que não existe relação entre os dois eventos189.  

 

1.5 Hipótese e Objetivos 

 

Nas seções anteriores mostramos que a doença de Alzheimer e Depressão Tardia têm 

sintomas e sinais específicos no cérebro que diferenciam as duas doenças, bem como 

alguns que as conectam. Entretanto, não conseguimos encontrar na literatura estudos 

com uma comparação abrangente e direta em relação à estrutura e funcionalidade do 

cérebro de pacientes com CCL com e sem depressão usando neuroimagens. Esse tipo 

de conhecimento é essencial para entender a interação da depressão com o 

comprometimento cognitivo leve como com o estágio inicial da DA. A caracterização 

dos grupos CCL e CCLD conjuntamente com indivíduos saudáveis e pacientes de DA 

em termos de neuroimagens deve ajudar a responder se a condição CCLD é uma 

outra etapa na progressão para a DA.  

O quadro de comprometimento cognitivo leve em idosos é muito abrangente e 

complexo, com diferentes prognósticos e com diversas causas possíveis, sendo a 

depressão tardia uma delas65. Entretanto, as recentes evidências14–16 de que a 

concomitância entre CCL e DT aumentam o risco de conversão para DA nos sugere 

que esses indivíduos possam ter alterações mais consistentes a nível funcional e de 

estrutura do cérebro. Sendo assim, nossa hipótese principal é de que o cérebro dos 

indivíduos com, simultaneamente, comprometimento cognitivo leve e depressão 

tardia possui características estruturais e funcionais específicas que podem ser 

identificadas por técnicas de neuroimagens, e que essas características os posicionam 

como um grupo independente dentro da classe CCL. Por consequência, o principal 

objetivo do trabalho é testar a validade de nossa hipótese principal. Uma hipótese 

complementar é de que essas especificidades não estejam necessariamente 

relacionadas com a progressão de CCL para a DA. Baseados na nossa hipótese, 

surgem as seguintes questões que definem os objetivos específicos da presente tese: 

Com base em achados de neuroimagem, é possível separar os indivíduos com CCL 

não depressivos (CCLnD) daqueles que têm CCL e sintomas depressivos (CCLD)? Se 

possível, essas diferenças entre CCLnD e CCLD têm semelhanças com alterações 
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cerebrais já conhecidas na DA? Os indivíduos com CCLD têm suas alterações 

cerebrais mais semelhantes à DA do que àquelas encontradas nos indivíduos com 

CCL sem depressão? Pode ser considerado o grupo CCLD um estágio intermediário 

entre o CCL e o DA ou mesmo um pródromo de DA? 

Nesse contexto, e para tentar responder as questões acima, nós utilizamos neste 

trabalho técnicas de imagens por ressonância magnética para analisar as alterações 

estruturais e funcionais no cérebro de pacientes com CCLnD e CCLD. Também, na 

possível procura de um espectro contínuo comparamos esses dois grupos com idosos 

cognitivamente normais (CN) e pacientes com doença de Alzheimer. 
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2 METODOLOGIA 
 

Neste capítulo apresentaremos a metodologia seguida para a execução deste trabalho, 

descrevendo o conjunto de dados e os métodos de processamento de imagem e 

estatísticos usados para obter os resultados apresentados no capítulo seguinte. 

Falaremos inicialmente sobre o conjunto de participantes e o desenho do estudo, 

envolvendo 4 grupos de indivíduos: indivíduos cognitivamente normais (CN), 

pacientes com declínio cognitivo leve não depressivos (CCLnD), pacientes com 

declínio cognitivo leve com depressão (CCLD) e pacientes com doença de Alzheimer 

(DA). Em seguida, uma descrição suscinta das características das imagens por 

Ressonância Magnética adquiridas retrospectivamente é mostrada. A seguir 

apresentaremos os métodos de análise estrutural do cérebro aqui empregados, mais 

especificamente nas análises: volumétrica, de espessura cortical e microestrutural da 

substância branca. Posteriormente, falaremos sobre a avaliação da conectividade 

funcional em estado de repouso. Por último, detalhes sobre a análise estatística dos 

dados são apresentados, tendo como principal objetivo a comparação dos grupos de 

indivíduos considerando os parâmetros extraídos nas análises anteriores.  

As siglas das redes funcionais e tratos foram mantidas em inglês para facilitar 

a identificação por serem mais comumente utilizadas assim literatura.   

 

2.1 Casuística e Desenho do Estudo 

 

Oitenta e dois indivíduos divididos em quatro grupos (CN, CCLnD, CCLD e DA) 

foram incluídos inicialmente neste estudo retrospectivo por meio do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) e como 

parte do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Neurociências Aplicadas (NAPNA) da USP. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do HCFMRP-USP sob o registro CAAE: 

84429318.1.0000.5440, com número de parecer 2.576.537. Todos os participantes 

forneceram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 Os pacientes com CCL e DA foram diagnosticados de acordo com os critérios do 

NIA-AA (National Institute on Aging / Alzheimer’s Association)190,191. A severidade 

da depressão foi avaliada pela Escala de Depressão Geriátrica 107. O grau do 

comprometimento cognitivo pela Classificação Clínica de Demência (CDR)92 e pelo 

Mini Exame do Estado Mental (MEEM)192. A avaliação clínica e neuropsicológica foi 

realizada pela equipe do Prof. Vitor Tumas no ambulatório de neurologia 

comportamental do HCFMRP-USP 
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Para todos os grupos, os critérios de exclusão foram os seguintes: menos de 

quatro anos de escolaridade, idade abaixo de 60 ou acima de 90 anos, escala de 

Hachinski acima de 3, presença de outras doenças sistêmicas associadas ao declínio 

cognitivo e lesões cerebrais moderadas ou graves detectadas acidentalmente na 

ressonância magnética. A inclusão desses critérios teve como objetivo tratar alguns 

dos vieses mais comuns para esse tipo de estudo. Por exemplo, a baixa escolaridade, 

incluindo o analfabetismo, tem um impacto importante nos testes cognitivos como o 

MEEM. Por outro lado, a idade foi restringida para diminuir a influência do declínio 

cognitivo inerente ao envelhecimento. E por último, a escala Hachinski e a inspeção 

visual dos exames de IRM foram incluídos para impedir a presença de outras 

comorbidades com efeito no cérebro.  

Os pacientes com CCL foram divididos em dois grupos, com depressão (CCLD) e 

sem depressão (CCLnD), considerando os critérios a seguir. Os integrantes do grupo 

CCLnD foram indivíduos sem histórico de depressão ou que tiveram casos leves ou 

moderados redimidos por psicoterapia e/ou antidepressivos e EDG<5 no período de 

pelo menos 1 ano antes do exame de RM. Já os indivíduos do grupo CCLD tinham 

histórico de depressão moderado ou grave que não foram completamente redimidos 

com antidepressivos e EDG>5 em exames anteriores ao exame de RM. O limiar de 

EDG=5 foi escolhido baseado em Yesavage et al107. A tabela com os dados utilizados 

na separação dos grupos está no Apêndice B. 

 Esta pesquisa foi projetada e desenvolvida seguindo o modelo transversal 

retrospectivo. Utilizamos a base de dados clínicos do núcleo do projeto NAPNA de 

Ribeirão Preto em conjunto com o banco de imagens do Centro de Ciências das 

Imagens e Física Médica, ambos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, para 

construir nossa base dados para o estudo. Além dessas bases, utilizamos o sistema de 

prontuário eletrônico do HCFMRP para revisar os prontuários e completar 

informações faltantes que fossem necessárias para a pesquisa.  

 

2.2 Imagens de Ressonância Magnética 

 

Neste trabalho, todas as imagens foram adquiridas usando um scanner de MRI de 3T 

modelo Achieva (Philips Medical Systems) e uma bobina de cabeça de oito canais. 

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

usando uma sequência do tipo MPRAGE (do inglês, Magnetization Prepared RApid 

Gradient Echo) com os seguintes parâmetros: TR/TE = 2500/3.2 ms, 7.0 ms 

espaçamento do tempo de eco, 900 ms tempo de inversão, tamanho do voxel=1x1x1 
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mm3, ângulo de giro = 8°, Campo de visão = 240x240mm2, e 160 cortes. Estas 

imagens ponderadas no tempo de relaxação longitudinal (T1w, do inglês T1 

weighted) foram utilizadas para segmentar diversas regiões anatômicas de cada 

paciente.  

As imagens ponderadas em difusão foram obtidas usando os seguintes 

parâmetros: TR/TE = 9300/54 ms, tamanho do voxel = 2x2x2 mm3, fator EPI = 67, 

Campo de visão = 256x256 mm2, matriz de aquisição = 128x128 pixels, 60 cortes, 33 

volumes, 32 com gradientes de difusão (b=1000 s/mm2) e um com b=0, e 

overplus=no. 

Nossas imagens de rs-fMRI foram adquiridas usando uma sequência do tipo 

Echo Planar imaging com os seguintes parâmetros: TR/TE = 2000/30 ms, Campo de 

visão =240 × 240 mm, 3 × 3 mm tamanho do voxel no plano, 4.0 mm espessura do 

corte, 0.5 mm espaçamento entre fatias, 32 cortes, 80° ângulo de giro, 200 volumes, 

25.2 Hz bandwidth per pixel. O voluntário permaneceu em repouso durante a 

aquisição, com a orientação de não manter um pensamento específico e com os olhos 

abertos sem fixação. 

 

2.3 Análise Morfométrica do Cérebro  

 

Para as estimativas morfométricas utilizamos o software de segmentação automática 

FreeSurfer127 pelo seu amplo uso na literatura e com seus resultados e procedimentos 

validados por análise histológica193 e medições manuais194. Este software na sua 

rotina completa de processamento, aqui utilizada, inclui: correção de movimento195, 

remoção de tecido não cerebral usando um procedimento híbrido de deformação de 

divisória/superfície196, normalização da intensidade197, tesselação do limite entre 

substância branca e substância cinzenta, correção de topologia automatizada198, 

deformação de superfície seguindo gradientes de intensidade199,200 e segmentação de 

estruturas subcorticais incluindo hipocampo, amígdala, caudado, putâmen, tálamo, 

globo pálido, núcleo accumbens e tronco cerebral (Figura 9). O software realiza o 

parcelamento baseado em um atlas especifico do córtex cerebral em unidades 

relacionadas à estrutura dos giros e dos sulcos127, no nosso caso escolhemos o atlas 

Desikan-Killiany que contém 18 regiões subcorticais e 68 regiões corticais201 (Figura 

9). Este Atlas foi escolhido por conter claramente definidas estruturas anatômicas de 

interesse para o processo fisiológico em estudo e adicionalmente por ser utilizado em 

uma grande quantidade de trabalhos em neuroimagens, tornando nosso estudo 

comparável com a literatura. O volume foi estimado para todas as regiões deste Atlas 
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e a espessura para as regiões corticais. Os valores dos volumes foram normalizados 

pela divisão pelo volume intracraniano total para reduzir o efeito do tamanho da 

cabeça de cada indivíduo. Desta forma, estes valores foram expressos em 

porcentagem do volume intracraniano total. 

 

 
Figura 9 – Segmentações do FreeSurfer. À esquerda, a representação vista pelo corte sagital médio de 
um exemplo de segmentação subcortical no FreeSurfer(Adaptado de 202). À direita, a representação das 
regiões corticais do Atlas Desikan-Killiany (hemisfério esquerdo). Adaptado de 201,203. 

 

Devido a sua importância em relação a DA e a DT, a região dos hipocampos 

também foi segmentada por outro software, o HippoDeep204. Este software recente é 

de processamento mais rápido e dedicado exclusivamente para a segmentação do 

hipocampo usando a tecnologia de aprendizado profundo (do inglês, Deep Learning). 

Ele se baseia em uma rede neural convolucional pré-treinada em grandes bancos de 

imagens, portanto, é bastante robusto para variações etárias, de contraste ou 

equipamento de RM. Com o resultado dessas segmentações quantificamos 

bilateralmente o volume do hipocampo de cada indivíduo que também foi 

normalizado considerando o volume intracraniano total.  

Os módulos mri_glmfit e qdec do software Freesurfer foram utilizados na 

análise exploratória do cérebro todo ao nível de voxel, comparando mudanças de 

volume ou na espessura cortical nos grupos CCLnD, CCLD e DA em relação ao grupo 

de indivíduos saudáveis e também na comparação direta entre os grupos CCLnD e 

CCLD. 

 

2.4 Análise da Substância Branca 
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O pré-processamento das imagens ponderadas em difusão foi realizado no software 

FSL, seguindo o protocolo de processamento sugerido no FMRIB Software Library 

(https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/). As imagens foram corrigidas para as possíveis 

distorções devido às correntes de redemoinho (eddy currents, em inglês) e os 

movimentos da cabeça. A caixa craneana foi removida usando a ferramenta de 

extração de cérebro (BET do inglês Brain Extraction Tool)205. As métricas de difusão, 

anisotropia fracionária, difusividade média, difusividade axial e difusividade radial 

foram calculadas e organizadas em mapas pelo software DTIFit.  

O software TBSS206 foi usado numa análise exploratória de todo o cérebro para 

comparar as mudanças nos parâmetros FA e MD em cada voxel nos grupos CCLnD, 

CCLD e DA em relação ao grupo de indivíduos cognitivamente normais, e também 

para criar um mapa com os efeitos gerais de cada comparação e suas sobreposições. 

 Para a segmentação dos maiores tratos utilizamos neste trabalho uma outra 

ferramenta do software FreeSurfer: TRACULA (do inglês, TRActs Constrained by 

UnderLying Anatomy) 207. O TRACULA usa tractografia probabilística combinada 

com um atlas especifico de substância branca e segmentações estruturais realizadas 

no FreeSurfer para obter dez tratos, dois contidos no Corpo Caloso - Fórceps 

Maior/Menor (FMi/FMa) e oito bilaterais: Corticospinal (CST), Fascículo 

Longitudinal Inferior (ILF), Fascículo Uncinado (UNC), Radiação Talâmica Anterior 

(ATR), Cíngulo (CCG), Feixe Angular do Cíngulo (CAB), Fascículo Longitudinal 

Superior - Parietal (SLFP), Fascículo Longitudinal Superior - Temporal (SLFT) 

(Figura 10). 

Dois outros feixes axonais importantes para o presente estudo, o fascículo 

inferior fronto-occipital (IFOF) e o fornix não são segmentados no TRACULA. Eles 

foram obtidos usando os dados de difusão pré-processados no software FSL e na 

ferramenta Diffusion Toolkit do software TrackVis208. O algoritmo FACT foi aplicado 

na realização da tractografia determinística usando como limiares: ângulo de 35 ° e 

valor de FA de 0.2. A escolha dos parâmetros para a tractografia foi baseada em 

trabalhos anteriores do nosso grupo209,210 e de nossa experiência empírica, no intuito 

de diminuir ruído e de maximizar o número de fibras. A segmentação e visualização 

foi realizado no software TrackVis208. Um conjunto padrão de regiões de interesse 

(ROIs, sigla em inglês) foi criado para cada trato (Fornix e IFOF) no espaço MNI 

(siglas do Montreal Neurological Institute). Essas ROIs foram inseridas baseadas em 

um estudo prévio209,211 e revisadas por neuroradiologistas da equipe do Prof. Antonio 

Carlos dos Santos do HCFMRP. Para cada trato selecionado neste estudo foram 

quantificadas as métricas de difusão: FA, MD, AxD e RD. 
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Figura 10 – Exemplo de reconstrução de 10 (2 no corpo caloso e 8 bilaterais) tratos de substância branca 
usando a ferramenta TRACULA: Fonte 212 

 

 

2.5 Análise da Conectividade Funcional  

 

As imagens de rs-fMRI foram pré-processadas e analisadas usando o software 

CONN213. O protocolo completo de pré-processamento definido neste software foi 

executado, incluindo: correção de movimento, realinhamento temporal, identificação 

de outlier (aquisições com deslocamento do tipo “framewise displacement” acima de 

0,9 mm e alterações no sinal BOLD global acima de 5 desvios padrão foram 

sinalizadas como possíveis outliers) e suavização espacial usando filtro gaussiano de 

6mm. Foi realizada uma análise ROI-to-ROI considerando o atlas AAL214 para definir 

as ROIs, que além de ser largamente utilizado em trabalhos de rs-fMRI é 

anatomicamente orientado, facilitando a correspondência com os resultados da 

análise estrutural. Para cada ROI, uma série temporal média foi obtida a partir da 

média espacial nos voxels contido na ROI. Para definir a matriz de conectividade, o 

coeficiente de correlação de Pearson foi estimado para cada par de ROIs.  
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2.6 Análise Estatística 

 

O teste estatístico ANOVA one-way foi utilizado para verificar possíveis diferenças 

entre quatro os grupos de indivíduos em relação aos dados demográficos, como 

idade, MEEM, EDG e anos de escolaridade. Especificamente o teste de Tukey-Kramer 

foi usado para considerar o efeito do tamanho amostral de cada grupo. Da mesma 

forma, o ANOVA one-way foi utilizado na comparação entre os grupos considerando 

os valores de volume e espessura cortical das diferentes estruturas corticais e 

subcorticais. Analogamente, o mesmo teste foi aplicado nas métricas de 

difusibilidade (FA, MD, AxD e RD) em cada um dos tratos previamente segmentados. 

Em todos os casos acima, usamos o software SPSS215 e um limiar de significância 

estatística de p <0,05. Para os casos onde a distribuição dos dados dentro de um 

grupo não seguia o critério de normalidade foi utilizado o teste não paramétrico 

Kruskal-Wallis com o método pairwise de múltiplas comparações. 

Nas análises exploratórias do cérebro todo baseada em voxel, no caso da difusão 

(usando o software TBSS) e baseada em superfície no caso da análise morfométrica, 

foi realizado o teste t para cada voxel/vértice usando como limiar (p <0,01).  

No caso das matrizes de conectividade, foi utilizada estatística t para a 

comparação entre pares de grupos. O limiar estatístico escolhido foi p <0,05, sendo 

corrigido para o efeito de múltiplas comparações com o método FDR (False 

Discovery Rate). 

Análises de correlação foram feitas entre volume (cortical e subcortical), 

espessura cortical e escalares de difusão (FA, MD, AxD e RD) e os valores de EDG 

para avaliar possíveis associações entre os achados de neuroimagem e a gravidade da 

depressão. Foi utilizado a correlação de Pearson considerando p <0,05. 
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3 RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresentaremos os resultados deste trabalho, focando nas análises 

comparativas baseadas em imagens dos quatro grupos de indivíduos selecionados: 

cognitivamente normal, comprometimento cognitivo leve não deprimido, 

comprometimento cognitivo leve deprimido e Doença de Alzheimer. Procurando uma 

melhor organização dos achados, agrupamos os resultados em 4 subseções: dados 

demográficos e clínicos, análise morfométrica de estruturas corticais e subcorticais 

baseada nas imagens ponderadas em T1, avaliação da integridade da substância 

branca baseadas nas imagens ponderadas em difusão e análise da conectividade 

funcional a partir de series dinâmicas de imagens com contraste BOLD.  

 

3.1 Dados demográficos e clínicos  

 

Dos 82 indivíduos selecionados por possuírem todas as etapas do protocolo do 

NAPNA, oito foram excluídos do nosso estudo por baixa escolaridade (menor que 4 

anos), três por terem sido diagnosticados com DA não inicial (CDR2) e seis por terem 

sido diagnosticados com outros tipos de demência (demência mista ou 

frontotemporal). A amostra final do estudo foi composta então por 65 indivíduos 

separados em quatro grupos (CN, CCLnD, CCLD e DA) com 19, 17, 15 e 14 

indivíduos, respectivamente, em cada grupo. As principais informações demográficas 

e clínicas dos participantes e de interesse neste trabalho são apresentadas na Tabela 

1. A tabela completa com diversos dados clínicos pode ser encontrada no Apêndice A. 

 

Tabela 1 - Principais dados demográficos e clínicos dos quatro grupos estudados 
 CN (n=19) CCLnD (n=17) CCLD (n=15) DA (n=14) 

Idade (Anos) 70,5(6,9) 74,2(6,8) 73,7(6,6) 75,2(8,6) 

Escolaridade (Anos) 9,9(5,0) 7,7(5,4) 8,9(6,2) 6,1(2,7) 

MEEM 27,7(1,9)  25,6(2,5)  26,0(3,7)  20,8(2,7) * 

EDG 2,4(2,3)  2,2(1,5)  7,5(1,6) * 2,6(1,6)  

Sexo 13M/6H 12M/5H 10M/5H 10M/4H 

Nota.― Ao lado da sigla de cada grupo é indicado o número de integrantes do grupo. Os dados são 
apresentados na forma de valor médio (desvio padrão). CN = cognitivamente normais. CCLnD = 
comprometimento cognitivo leve não deprimido. CCLD = comprometimento cognitivo leve deprimido. 
DA = doença de Alzheimer. MEEM = mini exame do estado mental. EDG = escala de depressão 
geriátrica. 
* Representa diferença significativa entre os grupos (p <0,001) com base no teste ANOVA com Método 
de Tukey. 

 

Não houve diferenças significativas entre os grupos em relação a idade e os anos 

de escolaridade. Como esperado, o grupo DA apresentou o valor médio mais baixo no 
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MMSE (F = 18,59, p <0,0001) e o EDG foi significativamente maior (F = 27,33, p 

<0,0001) nos indivíduos do grupo CCLD. Embora os grupos não sejam simétricos em 

relação ao número de homens e mulheres, eles foram pareados sendo o número de 

mulheres entre duas vezes e duas vezes e meia o número de homens em todos os 

grupos. 

 

3.2 Análise Morfométrica 

 

Nessa subseção apresentamos os resultados em tabelas onde as diferenças 

estatisticamente significativas, da análise morfométrica baseada em atlas, ficaram 

restritas à comparação entre os grupos CN e DA. Nas figuras colocamos as regiões 

onde os testes estatísticos nos permitiu diferenciar de alguma forma os grupos 

CCLnD e CCLD. 

 

3.2.1 Volume 

 

O hipocampo e a amígdala mostraram diminuição do volume em ambos os 

hemisférios no grupo DA em comparação com o grupo CN. No hipocampo direito, o 

grupo CCLD também apresentou um volume menor do que o grupo CN. O 

hipocampo bilateralmente e amígdala direita também apresentaram volumes 

significativamente menores no grupo DA em comparação com o grupo CCLnD 

(Figura 11). 

O volume do istmo do giro do cíngulo esquerdo e do giro lingual direito foram 

menores no grupo DA quando comparados aos grupos CCLD e CN (Figura 12). 

Devido a sua complexidade o corpo caloso foi subdividido em 5 regiões: 

anterior, média-anterior, central, média-posterior e posterior. O volume do corpo 

caloso nas porções anterior, média-anterior, central e média-posterior foi maior no 

grupo CN em comparação com todos os outros grupos. O volume na porção posterior 

foi também maior no grupo CN, mas somente em relação ao grupo DA (Figura 13). 

 Os grupos de pacientes não mostraram diferenças significativas entre si na 

volumetria de nenhuma das regiões avaliadas do corpo caloso.  
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Figura 11 - Gráfico de barras contendo os valores médios dos volumes cerebrais normalizados dos 
hipocampos e das amígdalas expressos como uma porcentagem do volume intracraniano para os grupos 
CN, CCLnD, CCLD e DA. Alteração significativa de volume (p <0,05) é marcada como * para CN > Grupo e 
** CN e CCLnD > Grupo. Os desvios padrão são adicionalmente representados nos gráficos. 

 

 
Figura 12 - Gráfico de barras contendo os valores médios dos volumes cerebrais normalizados do istmo 
do giro do cíngulo e do giro lingual expressos como uma porcentagem do volume intracraniano para os 
grupos CN, CCLnD, CCLD e DA. Alteração significativa de volume (p <0,05) é marcada como * para CN e 
CCLD > DA. Os desvios padrão são adicionalmente representados nos gráficos. 
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Figura 13 – Gráfico de barras contendo os valores médios dos volumes cerebrais normalizados de 5 sub-
regiões de corpo caloso expressos como uma porcentagem do volume intracraniano para grupos CN, 
CCLnD, CCLD e DA. Redução significativa de volume (p <0,05) em relação ao grupo CN é marcada como 
* para cada grupo. Os desvios padrão são adicionalmente representados nos gráficos. 

 

Outras alterações volumétricas foram encontradas na comparação entre os 

grupos. No grupo DA, o volume do Accumbens foi menor e o volume das 

hiperintensidades da substância branca foi maior em ambos os hemisférios em 

relação ao grupo CN (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Valores médios de volume percentual de regiões cerebrais com diferenças volumétricas 
entre os grupos (CN, CCLnD, CCLD e DA) detectadas num teste ANOVA. 

Região Hemisfério CN CCLnD CCLD DA p 

Accumbens 
Esquerdo 0,034 (0,008) 0,030 (0,009) 0,027 (0,007) 0,023 (0,007) * 0,003 

Direito 0,037 (0,008) 0,034 (0,008) 0,032 (0,007) 0,027 (0,006) * 0,012 

Hiperintensidades-SB Bilateral 0,734 (0,794) 1,122 (0,781) 0,936 (0,527) 1,410 (0,723) * 0,008 
Nota.― As alterações significativas (p <0,05) foram marcadas como * para CN > Grupo. Entre 
parêntesis é indicado o desvio padrão (DP) do volume da região indicada considerando os 
participantes de cada grupo. 

 

Na análise de correlação envolvendo os indivíduos com comprometimento 

cognitivo leve (CCLnD e CCLD), o valor do volume do giro lingual foi positivamente 

correlacionado (r=0,472 e p=0,018) com os valores da EDG (Figura 14). Quando 

consideramos todos os 65 participantes da pesquisa a correlação entre o índice da 
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EDG e o volume do giro lingual foi menos evidente não apresentando significância 

estatística (r=0,133 e p=0,304). 

 

 
Figura 14 – Associação entre o volume do giro lingual direito e a escala de depressão geriátrica (EDG). A 
linha preta continua representa a regressão linear entre os dados, sendo indicados o valor de correlação de 
Pearson e o p-valor desta associação. 

 

A distribuição espacial das principais reduções volumétricas nos grupos de 

pacientes em relação ao grupo CN estão apresentadas na figura 15. O grupo DA foi o 

grupo que apresentou perda volumétrica mais extensas em regiões exclusivas, ou 

seja, em regiões onde só esse grupo teve diminuição volumétrica em relação ao grupo 

CN (28%, cor rosa na figura 15). Estas alterações foram maiores no lobo temporal, 

parietal e frontal. O grupo CCLD, por outro lado, foi o grupo com menor extensão nas 

reduções volumétricas exclusivas (2%, cor rosa escuro na figura 15).  

Entre os efeitos encontrados, o de maior extensão foi em áreas onde os grupos 

CCLnD e DA compartilharam o decréscimo de volume, com 39% de todas as regiões 

afetadas por alterações volumétricas nos pacientes em relação ao grupo de indivíduos 

saudáveis (cor roxa na figura 15). Estas alterações comuns a esses dois grupos 

abrangeram principalmente o lobo occipital e o lobo parietal. Foram observadas 

poucas áreas com alterações compartilhadas com o grupo CCLD, seja com o grupo 

CCLnD (1%, cor roxo escuro na figura 15) ou com os pacientes portadores de Doença 

de Alzheimer (4%, cor vermelho escuro na figura 15). Já a região do giro do cíngulo e 

do lóbulo parietal inferior concentrou a maioria dos voxels onde todos os grupos 

(CCLnD, CCLD e DA) tiveram redução volumétrica em relação ao grupo CN (9%, cor 

vermelho na figura 15).  
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Figura 15 – Áreas com diminuição significativa (p <0,01) de volume nos grupos de pacientes em 
comparação com o grupo CN usando uma análise baseada em vértices da superfície cortical. As cores em 
tons de rosa, roxo, lilás, vinho e vermelho representam as áreas de cada efeito de um grupo e suas 
interseções. O número de voxels (a porcentagem relativa) com efeitos significativos em cada comparação 
é indicado em cada barra colorida. NS = Sem significância estatística. 

 

Na comparação direta entre CCLnD e CCLD não houve diferenças em relação ao 

volume envolvendo extensas áreas. Unicamente uma redução de volume no grupo 

CCLnD em relação ao grupo CCLD foi encontrada na área do istmo do giro do cíngulo 

e do giro lingual do hemisfério direito (Figura 16). 
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Figura 16 – Resultados da comparação entre os grupos CCLnD e CCLD na análise exploratória das 
diferenças de volume. Imagem representa o corte sagital media do hemisfério direito. O espectro vermelho-
amarelo significa volume na condição CClnD > CCLD e o espectro azul escuro-claro na condição CCLD > 
CCLnD. A significância está apresentada em escala logarítmica -lg(p). 

 

3.2.2 Espessura Cortical 

 

No córtex entorrinal, a espessura cortical foi menor no grupo DA em comparação 

com os grupos CN e CCLD no hemisfério esquerdo e com os grupos CN e CCLnD no 

hemisfério direito. No giro lingual, os grupos AD e CCLnD apresentaram espessura 

cortical menor do que o grupo CN no hemisfério esquerdo, mas somente o grupo DA 

evidenciou semelhante redução no hemisfério direito (Figura 17).  

As regiões corticais do precuneus, istmo do giro do cíngulo, giro 

parahipocampal e giro supramarginal apresentaram menor espessura cortical 

bilateralmente nos pacientes com DA em comparação com o grupo CN. Já no giro 

parietal inferior esta mesma redução foi somente significativa no hemisfério esquerdo 

(Tabela 3). 

 



62 
 

 
Figura 17 – Gráficos de barras contendo os valores médios de espessura cortical do córtex entorrinal e do 
giro lingual para os grupos CN, CCLnD, CCLD e DA. A alteração significativa do volume (p <0,05) é 
marcada como * para CN > Grupo, ** CN e CCLnD > Grupo, *** CN, CCLnD e CCLD > Grupo. Os desvios 
padrão são adicionalmente representados nos gráficos. 

 

Tabela 3 – Valores médios (DP) de espessura cortical dos 4 grupos aqui avaliados nas regiões 
cerebrais com reduções significativas (*p <0,05) na espessura cortical entre o grupo DA e os restantes 
grupos avaliados. 

Região Hemisfério CN CCLnD CCLD DA p 

Istmo do Cíngulo 

Esquerdo 

2,392 (0,202) 2,219 (0,198) 2,244 (0,286) 2,069 (0,227)* 0,002 
Precuneus 2,302 (0,149) 2,176 (0,173) 2,212 (0,130) 2,128 (0,162)* 0,014 
Parahipocampal 2,769 (0,303) 2,722 (0,285) 2,666 (0,295) 2,450 (0,344)* 0,029 
Supramarginal 2,340 (0,142) 2,257 (0,172) 2,258 (0,132) 2,184 (0,127)* 0,032 

Istmo do Cíngulo 

Direito 

2,365 (0,191) 2,187 (0,193) 2,223 (0,247) 2,087 (0,216)* 0,004 
Precuneus 2,247 (0,142) 2,165 (0,131) 2,170 (0,108) 2,087 (0,163)* 0,017 
Parahippocampal 2,726 (0,239) 2,577 (0,233) 2,592 (0,299) 2,449 (0,327)* 0,047 
Supramarginal 2,270 (0,131) 2,206 (0,133) 2,229 (0,125) 2,143 (0,147)* 0,068 
Nota.― As duas últimas colunas referem-se aos valores de estatística F e significância (p valor) do teste 
ANOVA utilizado. 

 

O grupo DA apresentou a maior extensão de regiões com redução na espessura 

cortical em comparação ao grupo CN, com 28% em áreas exclusivas e 52% em áreas 

compartilhadas com um ou os outros dois grupos de pacientes (Figura 18). Esse 

efeito foi maior nos lobos temporal, parietal e frontal. O grupo CCLD mostrou maior 

extensão de redução de espessura cortical exclusiva (10%, cor rosa escuro na figura 

18) do que o grupo CCLnD (5%, cor rosa claro na figura 18). O grupo CCLD mostrou 

uma diminuição mais extensa na espessura cortical no hemisfério direito. Os 3 
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grupos de pacientes compartilharam 28% (cor vermelha na figura 18) de todas as 

regiões com redução na espessura cortical em relação ao grupo CN e o lobo parietal 

concentrou a maior parte do efeito. Em 18% (cor vinho na figura 18) das regiões com 

alterações significativas os grupos CCLD e DA compartilharam o efeito de redução de 

espessura cortical e em 10 % (cor lilás escura na figura 18) das regiões no caso dos 

grupos CCLnD e DA.  

 

 
Figura 18 - Áreas com diminuição significativa (p <0,01) da espessura cortical nos grupos de pacientes em 
comparação com o grupo CN usando uma análise baseada em vértices da superfície cortical. As cores em 
tons de rosa, roxo, lilás, vinho e vermelho representam as áreas de cada efeito de um grupo e suas 
interseções. O número de voxels (a porcentagem relativa) com efeitos significativos em cada comparação 
é indicado em cada barra colorida. NS = Sem significância estatística. 

 

3.3 Avaliação da microestrutura da substância branca por DTI 

 

3.3.1 Análise espacial global por TBSS 

 

O grupo DA apresentou a maior extensão de alterações nos valores de Anisotropia 

Fracionada (FA) e difusibilidade média (MD) em relação ao grupo CN em regiões 

exclusivas, ou seja, em regiões onde só esse grupo teve diminuição de FA ou aumento 

de MD em relação ao grupo CN (56% para FA e 76% para MD entre todas as 
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alterações). Estas regiões estiveram espalhadas em todos os lobos cerebrais, cor rosa 

na figura 19. Os grupos CCLnD e CCLD mostraram diferenças muito menos extensas 

(7-15% entre todas as alterações) em FA em relação ao grupo CN, sendo bem 

localizadas na parte anterior do corpo caloso (figura 19, cores rosa claro e escuro). 

 

 
Figura 19 – Resultados da análise DTI-TBSS evidenciando áreas com diminuição significativa (p <0,01) de 
FA (linha superior) e aumento de MD (linha inferior) nos tratos de substância branca dos grupos CCLnD, 
CCL e DA em comparação com CN. As imagens estatísticas foram sobrepostas para visualização a um 
esqueleto médio de FA (verde) e a uma imagem ponderada em T1 no espaço padrão do Atlas MNI152 
(escala de cinza). As cores em tons de rosa, roxo, lilás, vinho e vermelho representam as áreas de cada 
efeito de um grupo e suas interseções. O número de voxels (a porcentagem relativa) com efeitos 
significativos em cada comparação é indicado em cada barra colorida. NS = Sem significância estatística. 

 

Em relação às áreas comuns entre todos os grupos com diminuição de FA ou 

aumento de MD em relação ao grupo CN (figura 19, cor vermelha), elas foram bem 

reduzidas (4% para FA e <1% para MD) e não coincidentes considerando o 

parâmetro em análise. As reduções de FA foram detectadas na coroa radiada anterior 

e posterior do hemisfério direito. Já as diferenças no MD foram localizadas no 

mesmo hemisfério, mas na região do estrato sagital. 

Foram observadas alterações nos valores de FA e MD, em relação ao grupo CN, 

comuns aos grupos CCLD e DA, sendo localizadas no corpo caloso anterior (cor 

vermelho escuro, figura 19). Por outro lado, os indivíduos dos grupos CCLnD e DA 

mostraram menores valores de FA em relação ao grupo CN nas áreas de fórceps-
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maior, porém MD mais elevados nos voxels pertencentes aos tratos ILF e IFOF 

esquerdos (cor lilás escuro Figura 19). 

As diminuições de FA foram consideravelmente mais extensas quando 

comparadas aos aumentos de MD, seja na totalidade dos efeitos em relação ao grupo 

CN (59 341 vs 29 079 voxels), quanto em cada efeito individual como pode ser 

observado nas barras coloridas da figura 18. 

Na comparação direta entre os grupos CCLnD e CCLD encontramos algumas 

sutis diferenças ao usar o valor de p < 0,05 nos escalares de difusão em voxels da 

região do cerebelo e lobo temporal direito, com o grupo CCLnD apresentando maior 

integridade na substância branca. Na difusibilidade axial (AxD) essas diferenças 

tornan-se mais significantes, ficando concentradas majoritariamente no lobo frontal 

direito (Figura 20). 

 

 
Figura 20 - Análise DTI-TBSS de comparação entre indivíduos dos grupos CCLnD e CCLD avaliando a 
difusibilidade axial (AxD) usando como limiar de significância p <0,05. As imagens estatísticas foram 
sobrepostas para visualização a um esqueleto médio de FA (verde) e a uma imagem ponderada em T1 no 
espaço padrão do Atlas MNI152 (escala de cinza. Os focos em vermelho-amarelo apresentam valores 
maiores de AxD no grupo CCLD em relação ao grupo CCLnD. 

 

Ao analisar o efeito dos sintomas depressivos na integridade da substância 

banca nos indivíduos com declínio cognitivo leve, observamos uma correlação 

positiva entre o EDG e os valores da AxD em fibras do lobo frontal direito incluindo a 

parte anterior do corpo caloso, assim como, alguns pequenos focos no lobo parietal 

esquerdo (Figura 21).  
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Figura 21 – Regiões com correlação significativa entre os valores da escala de depressão geriátrica e os 
valores da difusibilidade axial usando o TBSS. Os focos em vermelho-amarelho representam locais com 
correlação positiva significativa (p<0,01), ou seja, regiões onde maiores valores de AxD estão associados 
com maiores valores na EDG do indivíduo e vice-versa. As imagens estatísticas foram sobrepostas a um 
esqueleto médio de FA (verde) e ao standard MNI152 (escala de cinza) para visualização. 

 

3.3.2 Tractografia 

 

Assim como na análise morfométrica (seção 3.2), apresentamos os resultados que 

obtiveram somente diferenças estaticamente significativas entre os grupos CN e AD 

em tabelas. Nas figuras colocamos resultados onde os testes estatísticos 

possibilitaram diferenciar de alguma forma os grupos CCLnD e CCLD em relação aos 

escalares de difusão nos tratos de substância branca. Nos desconsideramos utilizar os 

resultados obtidos na região do Fornix devido as dificuldades de segmentação e a alta 

variabilidade dos resultados em pacientes com a DA.   

Os valores de FA foram mais baixos bilateralmente no fascículo uncinado (UNC) 

(Figura 22) e no fórceps menor no grupo DA em comparação com o grupo CN. No 

UNC esquerdo, o valor de FA médio do grupo CCLD também foi menor do que no 

grupo CN (Figura 22). O UNC apresentou maior RD bilateralmente no grupo DA do 

que no grupo CN (Figura 22). O grupo CCLD, no hemisfério direito, e o grupo 

CCLnD, no hemisfério esquerdo, também apresentaram maior média de RD no UNC 

em comparação ao grupo CN (Figura 22). 
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Figura 22 – Gráficos de barras contendo os valores médios de anisotropia fracionada (FA) e difusividade 
radial (RD) dos fascículos uncinados para os grupos CN, CCLnD, CCLD e DA. Alteração significativa (p 
<0,05) é marcada como * CN > Grupo em FA e CN < Grupo em RD. Os desvios padrão são adicionalmente 
representados nos gráficos. 

 

No feixe angular do cíngulo direito, o valor médio de MD foi maior no grupo DA 

em comparação aos grupos CN e CCLnD (Figura 23).  

 

 
Figura 23 – Gráficos de barras contendo os valores médios de difusividade radial (AxD) no fascículo 
occipito-frontal inferior e difusividade média (MD) dos feixes do cíngulo para os grupos CN, CCLnD, CCLD 
e DA. Alteração significativa (p <0,05) é marcada como * CN e CCLnD < Grupo. Os desvios padrão são 
adicionalmente representados nos gráficos. 
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O grupo CN apresentou um valor médio maior que o grupo DA na difusibilidade 

média no ILF direito, no IFOF esquerdo e no UNC bilateral, na difusibilidade axial no 

SLFT e SLFP, ambos no hemisfério direito, e na difusibilidade radial no CAB e ILF 

direito (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Valores médios (DP) nos escalares de difusão (FA, MD, RD, AxD) em tratos com 
diferenças entre os grupos CN, CCLnD, CCLD, DA. 

Trato EscalarD Hemisfério CN CCLnD CCLD DA P 

FMi FA Bilateral 0,445 (0,046) 0,413 (0,066) 0,423 (0,038) 0,387 (0,058)* 0,002 

IFOF MD [10-3 mm2/s] 
Esquerdo 

0,852 (0,049) 0,868 (0,039) 0,870 (0,043) 0,905 (0,065)* 0,05 

UNC MD [10-3 mm2/s] 0,811 (0,043) 0,844 (0,046) 0,836 (0,051) 0,858 (0,040)* 0,037 

UNC MD [10-3 mm2/s] 

Direito 

0,824 (0,033) 0,848 (0,040) 0,856 (0,056) 0,876 (0,046)* 0,015 

ILF MD [10-3 mm2/s] 0,811 (0,038) 0,839 (0,042) 0,824 (0,037) 0,850 (0,036)* 0,042 

ILF RD [10-3 mm2/s] 0,587 (0,044) 0,619 (0,042) 0,607 (0,035) 0,631 (0,039)* 0,023 

CAB RD [10-3 mm2/s] 0,667 (0,047) 0,667 (0,030) 0,671 (0,066) 0,713 (0,043)* 0,034 

SFLP AxD [10-3 mm2/s] 1,102 (0,042) 1,122 (0,051) 1,120 (0,047) 1,151 (0,051)* 0,055 

SFLT AxD [10-3 mm2/s] 1,125 (0,049) 1,148 (0,060) 1,152 (0,045) 1,183(0,063)* 0,042 

Nota.― As alterações significativas (p <0,05) foram marcadas como * para CN > Grupo. As duas 
últimas colunas referem-se aos valores de estatística F e significância (p valor) do teste ANOVA 
utilizado. As siglas dos tratos são indicados na primeira coluna.  

 

Não houve correlação entre os valores de EDG e o valores dos escalares de 

difusão (FA, MD, AxD e RD) nos tratos avaliados.  

 

3.4 Análise de conectividade funcional (CF) 

 

A conectividade funcional entre pares de regiões das ROIs analisadas no grupo CN 

não teve alterações estatisticamente significativas em comparação com os grupos 

CCLnD e CCLD. Por outro lado, vinte conexões apresentaram uma redução da CF no 

grupo DA em relação ao grupo CN (cor de rosa na diagonal inferior da Figura 24). Por 

este motivo, a forma de comparação e visualização foi invertida em relação às análises 

anteriores de morfometria e integridade de substância branca. As comparações foram 

feitas em relação ao grupo de DA (escala de cores superior na figura 23). Nesta forma 

de comparação o grupo CN foi o grupo que apresentou maior quantidade de conexões 

exclusivas com diferenças entre os grupos, ou seja, em 13 conexões somente esse 

grupo teve aumento da CF em relação ao grupo DA (46%, cor azul clara na figura 24). 

Três conexões apresentaram concomitantemente maior CF em CN, CCLnD e CCLD 

em comparação ao grupo DA (L_HIP - R_PHG; R_HIP - L_THA; L_REC - L_TPO, 

cor verde oliva na figura 24). Além disso, o grupo CN compartilhou um aumento de 

CF com CCLnD na conexão R_ANG - L_REC (cor azul petróleo na figura 24) e com 
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CCLD na conexão L_MFG - L_SMG em relação ao DA (cor verde escuro na figura 

24). Aumentos de CF em relação ao grupo DA e exclusivos dos pacientes com declínio 

cognitivo leve foram: CCLnD (cor amarela na figura 24) e CCLD (cor verde claro na 

figura 24). 

 

 
Figura 24 – Matriz com elementos que representam conexões entre pares de regiões com conectividade 
funcional (CF) significativamente diferentes (p-FDR <0,05) na comparação dos diferentes grupos. 
Elementos na diagonal inferior mostra conexões com maior CF no grupo CN em comparação com os 
grupos CCLnD, CCLD e DA. Os elementos acima da diagonal mostram conexões com maior CF nos 
grupos CN, CCL e CCLD em comparação com o grupo DA. As cores representam as conexões de cada 
efeito de um grupo e suas interseções. O número de conexões (a porcentagem relativa) com efeitos 
significativos em cada comparação é indicado em cada barra colorida. Regiões: 1-2 Giro Frontal Médio E/D 
(MFG), 3-4 Rectus E/D (REC), 5-6 Ínsula E/D (INS), 7-8 Cíngulo Anterior E/D (ACG), 9 -10 Cíngulo 
posterior E/D (PCG), 11-12 Hipocampo E/D (HIP), 13-14 Giro Parahipocampal E/D (PHG), 15-16 Amígdala 
E/D (AMYG), 17-18 Giro Lingual L/D (LING), 19-20 Supramarginal E/D (SMG), 21-22 Angular E/D (ANG), 
23 -24 Precuneus E/D (PCUN), 25-26 Thalamus E/D (THA) e 27-28 Polo Temporal E/D (TPO). NS = Sem 
significância estatística. 
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Na comparação direta entre os grupos CCLnD e CCLD, somente, o MFG_R 

apresentou maior conectividade com o PCG_E (T = 3,83; pFDR = 0,0086) no grupo 

CCLnD do que no grupo CCLD. Ao flexibilizar o critério de significância estatística 

usando um p <0,01 sem correção para múltiplas comparações, o MFG_R também 

apresentou maior conectividade com PCG_D (T = 2,80; p = 0,0069) e o HIP_R 

apresentou maior CF com o TPO_R (T = 2,86; p = 0,0059) no grupo CCLnD. 
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4 DISCUSSÃO 

 

O lobo temporal medial é uma região chave tanto para a doença de Alzheimer27,85,216 

quanto para a depressão tardia102,161,217. Como vimos anteriormente na Subseção 1.2, 

essa região cerebral é uma das primeiras afetadas e uma das que mais sofrem o efeito 

da DA. Nossos resultados apontam que no hipocampo o grupo CCL deprimido 

apresentou maior redução volumétrica que o grupo CCL não deprimido, mas ainda 

em menor intensidade do que nos pacientes com DA inicial. Essa diminuição mais 

acentuada no volume no hipocampo em idosos deprimidos segue os achados de 

outros trabalhos, tanto no caso de idosos sem problemas cognitivos162 quanto em 

idosos com CCL218. Estes achados em estudos anteriores indicam que os mecanismos 

fisiopatológicos relacionados DT estão relacionados diretamente com as causas dessa 

atrofia extra no hipocampo e ainda, podemos concordar com outros estudos 14–16 que 

a concomitância de ambos os fatores pode ser um sinal de alerta para o risco de 

demência. No entanto, essa atrofia mais proeminente do hipocampo de pacientes 

com CCLD pode não estar necessariamente relacionada a mecanismos 

tradicionalmente ligados à doença de DA, como a patologia amilóide219. 

Assim como o hipocampo, outras regiões do LTM com grande relevância para a 

DA, como a amígdala (Figura 11) e o córtex entorrinal (Figura 17), também 

apresentaram atrofia mais pronunciada no CCLD do que no grupo CCLnD, com 

exceção do córtex entorrinal esquerdo, onde o grupo CCLD obteve valores médios de 

volume e espessura cortical muito próximos do grupo de indivíduos cognitivamente 

normais.  

Assim como no córtex entorrinal, o grupo CCLD apresentou notável assimetria 

com maior dano estrutural localizado no hemisfério direito (Figura 18, 22 e 23). Essa 

assimetria na depressão maior tem sido amplamente discutida na literatura, com 

alguns resultados não conclusivos. Por exemplo, no nível estrutural, um estudo 

recente 220 com um grande conjunto de dados mostra um pequeno efeito da 

assimetria nas causas da depressão maior, por outro lado, outros autores mostraram 

atrofia maior no hemisfério direito em pacientes com DT167,168,221. Essas assimetrias 

foram encontradas principalmente nos lobos frontal, temporal e parietal, 168 assim 

como em nosso caso com as análises de espessura cortical (figura 18). No nível 

funcional, a literatura também apresenta evidências desse desequilíbrio entre as 

áreas frontais esquerda e direita222.  

A comparação global das alterações de volume e espessura cortical (Figuras 15 e 

18), dos grupos de pacientes em relação ao grupo controle, nos permitiu observar que 
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o grupo CCLnD possui maior atrofia cortical em áreas posteriores (lobos parietal e 

occipital) principalmente em áreas mais mediais destes lobos como, por exemplo, o 

precuneus, o cuneus, istmo do giro do cíngulo e giro lingual. Por outro lado, o grupo 

CCLD apresentou uma extensão maior de reduções de volume e espessura corticais 

no lobo temporal e frontal do hemisfério direito. O padrão de alterações estruturais 

para CCLnD foi semelhante ao encontrado na literatura para a DA (subseções 1.4.3), 

com uma atrofia mais contundente na região medial parietal. Do mesmo modo, o 

grupo CCLD apresentou um padrão semelhante ao encontrado na depressão tardia 

(subseções 1.4.4) com alterações no lobo temporal medial e também com atrofia 

frontal.  

O corpo caloso foi uma das regiões mais sensíveis para identificar atrofia 

cerebral nos diferentes grupos de pacientes (CCLnD, CCLD e DA) em relação ao 

grupo CN. Essa característica do corpo caloso em relação a DA é bem conhecida na 

literatura, principalmente as regiões mais posteriores como a região do esplênio 

223,224. Em geral, com exceção da porção posterior do corpo caloso, os grupos CCLnD, 

CCLD e DA apresentaram apenas uma pequena variação de volume entre eles, mas 

uma grande diminuição em relação ao grupo CN. O grupo CCLD, assim como o DA, 

apresentou volume reduzido na porção médio-anterior do corpo caloso (Figura 13). 

Parte das fibras que cruzam a área médio-anterior do corpo caloso são direcionadas 

ao córtex frontal superior, que também apresentou redução da espessura cortical no 

CCLD. O córtex frontal superior foi identificado como parte essencial da rede 

relacionada às funções executivas como a memória de trabalho225, bem como regiões 

parietais que também apresentavam redução na espessura cortical no CCLD (Figura 

18). As redes de controle executivo têm sido relatadas como um dos domínios 

cognitivos mais afetados durante a depressão maior e também estão relacionadas à 

baixa resposta aos antidepressivos179,181. 

Uma das principais diferenças estruturais entre CCLnD e CCLD está no giro 

lingual, que assim como o istmo do giro do cíngulo, ambos bilateralmente, quase não 

apresentaram alterações de volume no grupo CCLD comparado ao grupo normal, ao 

contrário do grupo CCLnD (Figura 12). A espessura cortical do giro lingual também 

diminuiu significativamente, em comparação com o CN, nos grupos CCLnD e DA, 

diferentemente do grupo CCLD (Figura 12 e 17). O giro lingual direito foi uma das 

poucas regiões onde foi identificada alterações de volume na comparação direta entre 

CCLnD e CCLD (Figura 16) mostrando pouco efeito neurodegenerativo nessa região 

em pacientes com CCLD. Esta região ainda apresentou uma associação positiva com 

os valores da escala geriátrica de depressão (Figura 14). Esta correlação sugere que a 
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preservação do volume do giro lingual, assim como a atrofia maior no LTM, pode ser 

associada a sintomas depressivos em idosos com comprometimento cognitivo leve. 

Nossos achados indicam que o giro lingual pode ser uma área do cérebro que também 

apresenta uma acentuada atrofia em estágios iniciais da DA, assim como regiões 

vizinhas na direção do lobo temporal (Figura 12), entretanto esse achado não foi 

encontrado na literatura revisada. Acreditamos que essa diferença possa ser 

explicada porque na grande maioria dos outros trabalhos não existe especial atenção 

para indivíduos deprimidos na conformação dos grupos CCL e DA. Sendo assim, 

esses indivíduos por terem o giro lingual preservado aumentam a média do volume 

do grupo impedindo que a redução volumétrica seja detectada. O giro lingual é uma 

região do lobo occipital geralmente associada à memória visual e ao reconhecimento 

facial e espacial226, funções sabidamente prejudicadas com o avanço da doença de 

Alzheimer. Alterações estruturais do giro lingual também tem sido associadas em 

outros trabalhos144,227 ao baixo desempenho em testes neurocognitivos e à resposta a 

antidepressivos em pacientes com depressão maior.  

Na análise global pelo TBSS (Figura 19), considerando a comparação em relação 

ao grupo CN, os grupos CCLnD e CCLD tiveram uma extensão semelhante de 

alterações em FA e MD com apenas pequenas variações locais no cérebro. A 

diminuição de integridade na substância branca em geral convergiu em todos os 

grupos principalmente nas fibras que cruzam as porções anteriores do corpo caloso e 

parte superior do lobo temporal, mas se diferenciando na extensão das alterações em 

cada grupo. Apesar de os grupos CCLD e CCLnD não possuírem grandes diferenças 

em relação a extensão das alterações de integridade da substância branca, eles 

apresentam diferenças em relação a localização das alterações. Assim como os 

resultados de volume e espessura cortical, no grupo CCLnD as alterações são maiores 

em regiões posteriores, lobo parietal e occipital, por outro lado, no grupo CCLD as 

alterações são maiores em regiões anteriores, principalmente no hemisfério direito. A 

diminuição da integridade da SB em regiões frontais de pacientes com depressão são 

achados frequentes na literatura169,173,174, sendo que no nosso trabalho foram 

coincidentes espacialmente com regiões que apresentaram perda volumétrica e 

diminuição de espessura cortical.  

A avaliação da microestrutura da substância branca a nível de tratos mostrou 

que o fascículo uncinado, que une regiões dos lobos temporal e frontal, apresentava 

maior deterioração no hemisfério direito do que no esquerdo (Figura 22). No UNC 

direito os valores médios de FA e RD no grupo DA foram mais próximos ao grupo 

CCLD, já no lado esquerdo foram mais próximos do grupo CCLnD. Esse mesmo efeito 
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também aconteceu na MD dos feixes do cíngulo angular anterior (Figura 23) O UNC e 

CAB direitos conectam algumas das regiões que apresentaram maior atrofia no CCLD 

na análise morfométrica, reforçando a ideia de assimetria no sentido esquerda-direita 

nessas regiões. A relação entre a integridade diminuída da substância branca no UNC 

e a depressão tardia é frequentemente relatada na literatura228, assim como na DA132–

139.  

Quando comparamos globalmente a substância branca entre os grupos CCLnD e 

CCLD identificamos maiores valores na AxD no hemisfério direito em regiões do 

cíngulo anterior e em fibras da região frontal superior no grupo CCLD (Figura 20). 

Como mencionado anteriormente, a diminuição da integridade da SB em regiões 

frontais é um achado frequente, principalmente no hemisfério direito173,174,221. 

Entretanto, não encontramos estudos onde essas alterações foram maiores em 

relação a AxD. Ainda, alguns focos nessas mesmas regiões frontais e na região do 

precuneus apresentaram correlação positiva com os valores medidos pela escala EDG 

(Figura 21). Aumento no valores de AxD são associadas com lesões axonais e atrofia 

da substância branca229, indicando assim, um fator degenerativo mais acentuado na 

substância branca do lobo frontal direito de pacientes do grupo CCLD. Essas 

alterações podem estar correlacionadas com a severidade do quadro depressivo e com 

a desconexão de redes funcionais como a de modo padrão e a de controle executivo 

que possuem nós nessas regiões.  

Na análise funcional, as alterações da conectividade entre os grupos DA e CN 

foram principalmente entre regiões do LTM como, por exemplo, hipocampo, 

amigdala e giro parahipocampal (Figura 24). Apesar de ser um achado comum na 

literatura ao serem avaliados pacientes com DA146,230,231, era também esperado 

alterações mais evidentes nas grandes redes, principalmente, nada rede de modo 

padrão. Entretanto, a região parietal medial (nó da DMN) apresentou uma 

diminuição na conectividade no grupo DA não suficientemente intensa para ficar 

dentro da significância estatística.  

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas dos grupos 

CCLnD e CCLD para os controles normais na análise de conectividade funcional. A 

conservação de CF nesses dois grupos sugere que as mudanças estruturais do cérebro 

são detectáveis primeiro e, dessa forma, são mais sensíveis para serem utilizados 

como recurso para a avaliação clínica. Isso não necessariamente significa, no entanto, 

que as alterações ocorrem primeiro estruturalmente e em seguida funcionalmente, 

pois a detectibilidade de cada alterações está também relacionada com a 

sensibilidade de cada método.  
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No grupo CCLD, as regiões do hipocampo e do para-hipocampo tiveram a CF 

maior com o giro lingual do que o grupo DA. O giro lingual mostra naturalmente um 

CF positiva alta com o hipocampo232, mas no grupo CCLD, vimos uma 

hiperconectidade nessas conexões, uma vez que o CN não apresentou aumento de CF 

nos mesmos locais em relação ao DA. Por estar estruturalmente preservado e 

altamente conectado ao hipocampo, o giro lingual poderia ser usado em um processo 

neuronal compensatório para minimizar a perda funcional devido à atrofia do 

hipocampo no CCLD. 

Na comparação direta entre a conectividade funcional dos grupos CCLnD e 

CCLD a principal diferença foi encontrada na CF entre o córtex frontal médio direito 

com o cíngulo posterior bilateral, com o grupo CCLD apresentando menor CF. O 

córtex frontal médio é um dos nós mais ativos da rede de controle executivo e o 

mesmo para cíngulo posterior no caso da rede DMN. A redução na CF em nós dessas 

redes pode representar um deficiência maior nos pacientes com CCLD para alternar 

entre essas redes, achado esse já reportado anteriormente em outros trabalhos em 

pacientes com depressão233,234. Nossos resultados apontam ainda que além de perda 

volumétrica e de integridade da substância branca também ocorre uma desconexão 

funcional entre os nós da rede de controle executivo, com maior efeito no hemisfério 

direito.  

Em todas as análises, grupo DA apresentou, como esperado, as mais extensas e 

severas alterações em relação ao grupo CN. Isso ocorreu tanto estruturalmente em 

relação às reduções de volume subcortical (figura 11 e tabela 2), volume e espessura 

corticais (figuras 12, 15, 17, 18 e tabela 3) e a integridade da substância branca 

(figura 19, 22, 23 e tabela 4), quanto às alterações na conectividade funcional (figura 

24). Esses achados indicam que biomarcadores para doença de Alzheimer, utilizando 

neuroimagens de RM, não ficam restritos à atrofia cortical e subcortical, mas também 

para sinais de desconexão a nível estrutural e funcional.  

Com base em nossos achados de neuroimagens, as principais diferenças 

estruturais e funcionais nos cérebros de pacientes com CCLD em relação aos com 

CCLnD são: 1-maior atrofia no LTM (bilateralmente). 2-assimetria entre os 

hemisférios nas regiões frontal, temporal e parietal, com maiores sinais de 

degeneração no lado direito. 3- Preservação estrutural de regiões medial posteriores, 

incluindo o istmo do giro do cíngulo e do giro lingual com a consequente 

hiperconetividade desta segunda região com o hipocampo. Esse padrão de CCLD 

pode ser considerado alarmante, uma vez que esse grupo tem maior probabilidade de 
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se converter em DA e reforça a ideia de que a DA pode ocorrer de forma heterogênea 

com alguns subtipos e padrões distintos de degeneração216. 

Algumas limitações metodológicas e experimentais podem ser identificadas em 

nosso estudo. Maior quantidade de indivíduos em cada grupo e um modelo de estudo 

longitudinal podem melhorar nossa capacidade de responder às nossas perguntas 

principais. Disfunção vascular evidente foi usada como critério de exclusão, no 

entanto, doenças vasculares têm sido intimamente relacionadas à DA e DT177 e a 

ausência desses pacientes pode ocultar efeitos importantes na diferenciação entre as 

doenças. No entanto, comparamos a quantidade de lesões de substância branca em 

cada grupo, essas lesões se originam na maioria das vezes de doenças de pequenos 

vasos e outras disfunções vasculares e não encontramos diferenças entre os grupos 

CCLnD e CCLD.  

Para trabalhos futuros, seria de grande relevância a consideração de outros 

testes cognitivos, de preferência com separação por domínios (Ex: memória, atenção, 

funções executivas e linguagem) e/ou de aspectos relacionados a depressão (Ex: 

resposta a antidepressivos e tempo dos sintomas) na análise ou até no desenho dos 

subgrupos de CCL. Essa informação adicional ajudaria refinar os resultados ou até 

isolar possível fatores de confusão. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Pelo nosso conhecimento atual, este é o primeiro estudo a realizar uma comparação 

direta em termos de análise estrutural e funcional usando neuroimagens entre 

indivíduos com CCL não deprimido e CCL deprimido. Nossos achados contribuem 

para um melhor entendimento das alterações cerebrais relacionadas ao quadro de 

CCL e à progressão para demência em concomitância com sintomas depressivos.  

Um dos principais objetivos desse trabalho foi verificar se pacientes com CCL 

com e sem depressão possuíam diferenças estruturais e funcionais consistentes 

possíveis de serem identificadas por neuroimagens. Com base nos nossos resultados, 

pudemos confirmar estas diferenças, sendo elas detectáveis principalmente quando 

comparamos os dois grupos com sujeitos cognitivamente saudáveis.  

Além disso, tínhamos como objetivo analisar se as diferenças encontradas no 

grupo de pacientes com CCL e depressão tinham relações com o padrão encontrado 

na DA, e ainda, se estas alterações do tipo DA eram intensas o suficiente para 

corroborar a ideia de um pródromo de DA. A atrofia mais acentuada do lobo 

temporal medial, típico da DA, que identificamos em pacientes com 

comprometimento cognitivo leve e depressão tardia poderia apontar nesse sentido ou 

para um quadro avançado do CCL. No entanto, as especificidades do grupo CCLD, em 

sua maioria divergentes do padrão de DA, nos levam a reforçar nossa hipótese de que 

não há um continuum definido entre CCLD e DA ou maior degeneração global 

evidente que justifique o status de um estágio avançado de CCL nem de um pródromo 

de DA, mas sim um subtipo de CCL que pode ser diferenciado por neuroimagem. 
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6 TRABALHOS SUBMETIDOS OU PUBLICADOS 

 

Título: Structural and functional differences in the brain of elderly with depressed 

MCI and non-depressed MCI: Do neuroimaging findings in depressed MCI point to a 

prodromal Alzheimer's disease stage? 

 

Observação: Artigo com os  principais resultados do doutorado 

Participação: Primeiro Autor  

Status: Submetido 

Periódico: Psychiatry and Clinical Neurosciences 

 

A doença de Alzheimer (DA) e a depressão tardia (DT) têm uma relação complexa e 

indeterminada. Nos estágios de pré-demência, os pacientes com comprometimento 

cognitivo leve (CCL) apresentam sintomas relacionados à depressão com relativa 

frequência, e essa combinação aumenta a chance de progressão para DA. Assim, 

trabalhos anteriores levantaram a possibilidade de que a DT poderia ser um fator de 

risco para DA ou CCL deprimido (CCLD) poderia ser até mesmo um estágio 

prodrômico da DA. Neste trabalho, nosso objetivo foi usar a ressonância magnética 

para explorar as diferenças funcionais e estruturais no cérebro de pacientes com CCL 

com e sem depressão. Sessenta e cinco indivíduos foram divididos em quatro grupos: 

Cognitivamente Normal (CN), Comprometimento Cognitivo Leve Não Deprimido 

(CCLnD), CCLD e DA. Espessura cortical, volumes cerebrais e integridade da 

substância branca foram comparados entre os grupos. Também usamos dados de 

fMRI para avaliar as mudanças na conectividade funcional. Na comparação principal 

considerando os grupos CCLnD e CCLD relacionados ao CN: 1- Os pacientes com 

CCLD mostraram atrofia mais pronunciada nas estruturas do lobo temporal medial 

(hipocampo, amígdala e córtex entorrinal). 2- O CCLD apresentou assimetria 

significativa com maior dano estrutural do hemisfério direito. 3- O giro lingual e 

outras áreas posteriores permaneceram estruturalmente preservadas no grupo CCLD, 

ainda assim, o giro lingual apresentou maior conectividade funcional com o 

hipocampo do que outros grupos, inclusive CN. Nossos resultados sugerem que 

CCLD mostra mudanças específicas no cérebro que não correspondem totalmente ao 

esperado para um estágio avançado de CCL nem um pródromo de DA, mas um 

subtipo de CCL que pode ser diferenciado usando neuroimagem. 
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Título: Mapping Spatial Specificity of White Matter Lesion Tract Damage with 

Diffusion Tractography 

 

Observação: Artigo com os resultados obtidos no doutorado sanduiche 

Participação: Primeiro Autor (compartilhado) 

Status: Submetido (Em revisão) 

Periódico: Brain Connectivity Journal 

 

As anormalidades do sinal da substância branca (WMSA, sigla em inglês) são 

comumente observadas no envelhecimento, muitas vezes quantificadas simplesmente 

como o volume total do tecido afetado. No entanto, a extensão e a especificidade com 

que as lesões da substância branca seletivamente interrompem os tratos da 

substância branca em uma base individual ainda não foram totalmente elucidadas. 

Para superar esses problemas, implementamos um procedimento de mapeamento de 

lesão de substância branca baseado em tractografia para definir a extensão da 

conectividade estrutural interrompida devido a lesões de substância branca em uma 

amostra de 15 idosos cognitivamente saudáveis (ICN) e 16 indivíduos com 

comprometimento cognitivo leve (CCL). Este procedimento transforma mapas de 

lesões WMSA de adultos mais velhos no espaço de difusão nativo de adultos jovens 

cognitivamente saudáveis (JCN) para servir como um grupo de referência normativo 

de tractografia de substância branca. Como esperado, aqueles com CCL tiveram carga 

WMSA significativamente maior e maior alteração nas propriedades microestruturais 

dentro dos tratos danificados do que ICN. O aumento da carga de WMSA foi 

relacionado a uma maior probabilidade de tratos afetados por WMSA nas regiões 

posteriores da substância branca em ambos os grupos. Embora a anatomia dos tratos 

afetados fosse espacialmente semelhante entre os grupos CCL e ICN, existia variação 

entre os indivíduos. Esses dados demonstram a utilidade do mapeamento de 

tractografia de tecido lesionado para determinar sistemas vulneráveis e a utilidade 

potencial de integrar tais métodos em pesquisas sobre deficiência cognitiva e 

demência. 
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Título: Hematopoietic stem cell transplantation reverses white matter injury 

measured by diffusion-tensor imaging (DTI) in sickle cell disease patients 

 

Participação: Primeiro Autor (compartilhado) 

Status: Publicado 

Periódico: Bone Marrow Transplantation 

DOI: 10.1038/s41409-021-01365-z  

 

A lesão cerebral na doença de anemia falciforme (DAF) compreende um amplo 

espectro de danos neurológicos. Déficits neurocognitivos foram descritos mesmo sem 

lesões neurológicas estabelecidas. DTI é um método rápido, não invasivo e sem 

contraste que permite a detecção de lesões de substância branca de aparência normal 

não detectadas por imagem de ressonância magnética convencional (IRM). O 

objetivo do estudo foi avaliar se o transplante de células-tronco pode reverter as 

lesões da substância branca em pacientes com DAF. Vinte e oito pacientes com DAF 

foram avaliados com ressonância magnética e DTI antes e após o transplante de 

células-tronco hematopoiéticas alogênico (TCTH, sigla em inglês), em comparação 

com 26 controles saudáveis (CN). As métricas de DTI incluíram anisotropia 

fracionada (FA), difusividade média (MD), radial (RD) e axial (AD), eficiência global, 

comprimento do caminho e coeficientes de agrupamento. Em comparação com CN, 

os pacientes com AF apresentaram menor FA (p = 0,0086) antes do TCTH. Após o 

TCTH, a FA aumentou e não foi diferente de controles saudáveis (p = 0,1769). As 

médias de MD, RD e AD diminuíram após o TCTH (p = 0,0049; p = 0,0029; p = 

0,0408, respectivamente). Confirmamos os dados anteriores de lesões da substância 

branca na DAF e apresentamos evidências de que o TCTH promove a recuperação da 

lesão cerebral com potencial melhora da conectividade estrutural do cérebro. 
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Título: Profiles of cognitive impairment in the continuum from normal cognition to 

Alzheimer's clinical syndrome: Contributions of the short-term memory binding tests 

 

Participação: Co-Autor 

Status: Publicado 

Periódico: International Journal of Geriatric Psychiatry  

DOI: 10.1002/gps.5370 

 

Os testes do tipo binding de memória de curto prazo (BMCP) avaliam a capacidade 

dos participantes de lembrar a integração de características, como formas (ou 

objetos) e cores, formando uma representação única na memória. Neste trabalho, foi 

investigado dois paradigmas do BMCP: detecção de mudanças (DM) e evocação livre 

(EL). O objetivo do trabalho foi investigar o perfil cognitivo nas tarefas de DM e EL 

de três grupos diagnósticos: cognitivamente normal (CN), comprometimento 

cognitivo leve (CCL) e síndrome clínica de Alzheimer (SCA). Além disso, foi 

comparado e calculado a precisão das tarefas DM e EL para identificar participantes 

dos grupos CCL e SCDA. Os participantes foram 24 CN, 24 CCL e 37 SCA. Os escores 

cognitivos dos grupos clínicos foram comparados por meio de análise de variância 

(ANOVA) e análises ROC foram realizadas para verificar a precisão das tarefas de 

BMCP. Na tarefa DM, CN era diferente de CCL e DA (CN> CCL = SCA), enquanto na 

tarefa EL todos os grupos eram diferentes (CN> CCL> SCDA). As análises ROC 

mostraram uma área sob a curva (AUC) de 0,855 comparando CN com CCL para a 

tarefa DM e 0,975 para o EL. A AUC comparando CN e DA foi de 0,924 para o CD e 

0,973 para a tarefa de FR. A tarefa FR mostrou melhor acurácia para identificar 

pacientes com CCL e a mesma acurácia para detectar SCA. Os presentes achados 

indicam que deficiências em CD e FR de representações ligadas são características 

dos perfis cognitivos de pacientes com CCL e SCA. 
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APÊNDICE A 

 

Informações Demográficas e Clínicas 

ID Diagnóstico CDR MEEM Idade Educação (Anos) EDG Hachinski Sexo 

RP001 CN CDR 0 29 74,2 8 5 0 F 

RP002 CN CDR 0 29 61,2 16 0 1 F 

RP003 CN CDR 0 30 78,3 20 0 1 F 

RP004 CN CDR 0 30 65,5 16 4 1 F 

RP005 CN CDR 0 29 66,9 11 2 1 F 

RP006 CN CDR 0 29 71,4 5 7 1 F 

RP007 CN CDR 0 25 79,2 4 2 3 F 

RP008 CN CDR 0 28 64,5 6 3 2 M 

RP009 CN CDR 0 28 63,6 13 0 1 M 

RP010 CN CDR 0 25 83,3 11 4 0 M 

RP011 CN CDR 0 26 73,9 8 0 1 M 

RP012 CN CDR 0 28 70,4 5 5 3 F 

RP013 CN CDR 0 24 73,6 4 0 0 F 

RP014 CN CDR 0 29 82,8 13 0 0 M 

RP015 CN CDR 0 27 63,7 11 5 2 F 

RP016 CN CDR 0 28 68,2 15 5 1 F 

RP017 CN CDR 0 30 63,6 15 2 1 F 

RP018 CN CDR 0 25 72,4 4 2 2 F 

RP019 CN CDR 0 28 62,4 4 0 0 M 

RP020 CCLnD CDR 0,5 28 79,7 14 2 1 F 

RP021 CCLnD CDR 0,5 24 72,9 15 0 1 F 

RP022 CCLnD CDR 0,5 28 76,6 4 3 2 M 

RP023 CCLnD CDR 0,5 25 81,7 4 3 1 F 

RP024 CCLnD CDR 0,5 23 69,4 5 4 1 F 

RP025 CCLnD CDR 0,5 22 83,0 4 4 3 F 

RP026 CCLnD CDR 0,5 29 80,9 23 0 0 M 

RP027 CCLnD CDR 0,5 24 80,3 4 0 2 M 

RP028 CCLnD CDR 0,5 25 62,2 11 1 2 F 

RP029 CCLnD CDR 0,5 26 68,3 4 4 2 F 

RP030 CCLnD CDR 0,5 27 71,0 4 2 2 M 

RP031 CCLnD CDR 0,5 20 79,8 4 1 3 M 

RP032 CCLnD CDR 0,5 26 61,2 5 2 1 F 

RP033 CCLnD CDR 0,5 26 66,3 11 0 2 F 

RP034 CCLnD CDR 0,5 29 76,1 7 4 1 F 

RP035 CCLnD CDR 0,5 28 76,8 8 3 1 F 

RP036 CCLnD CDR 0,5 26 76,1 5 3 2 F 

RP037 CCLD CDR 0,5 24 73,4 18 6 3 F 

RP038 CCLD CDR 0,5 27 71,6 22 8 0 F 

RP039 CCLD CDR 0,5 20 64,3 4 7 0 F 
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RP040 CCLD CDR 0,5 29 63,3 16 8 1 M 

RP041 CCLD CDR 0,5 28 73,1 4 6 3 M 

RP042 CCLD CDR 0,5 27 63,3 4 5 2 F 

RP043 CCLD CDR 0,5 25 82,6 4 8 2 F 

RP044 CCLD CDR 0,5 17 72,8 4 9 1 F 

RP045 CCLD CDR 0,5 30 78,3 8 9 1 F 

RP046 CCLD CDR 0,5 29 72,5 4 10 3 F 

RP047 CCLD CDR 0,5 28 70,8 15 10 2 M 

RP048 CCLD CDR 0,5 28 81,6 4 6 0 F 

RP049 CCLD CDR 0,5 26 79,5 5 5 2 M 

RP050 CCLD CDR 0,5 24 74,7 11 7 2 M 

RP051 CCLD CDR 0,5 28 83,7 11 8 1 F 

RP052 DA CDR 1 21 76,7 4 1 3 F 

RP053 DA CDR 1 22 60,8 8 1 3 F 

RP054 DA CDR 1 21 82,1 4 5 2 F 

RP055 DA CDR 1 24 81,7 11 6 1 F 

RP056 DA CDR 1 15 65,9 11 3 2 F 

RP057 DA CDR 1 25 88,4 9 2 2 M 

RP058 DA CDR 1 17 87,9 4 2 0 F 

RP059 DA CDR1 19 64,3 8 2 2 F 

RP060 DA CDR 1 21 67,4 4 3 1 F 

RP061 DA CDR 1 22 74,2 5 1 3 M 

RP062 DA CDR 1 20 79,0 4 1 3 M 

RP063 DA CDR 1 21 69,2 4 3 1 F 

RP064 DA CDR 1 19 78,1 5 5 2 F 

RP065 DA CDR 1 24 76,4 4 2 2 M 
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APÊNDICE B 

 

Comprometimento Cognitivo Leve 

ID Diagnóstico 
Histórico 
Recente 

DT 
Medicação EDG pré-RM* EDG pós-RM* 

RP020 MCInD Não Não 2 NC 

RP021 MCInD Sim Sertralina 0 NC 

RP022 MCInD Sim Sertralina 3 3 

RP023 MCInD Não Não 3 NC 

RP024 MCInD Sim Sertralina 4 2 

RP025 MCInD Não Não 4 NC 

RP026 MCInD Não Não 0 NC 

RP027 MCInD Sim Mirtazapina 0 2 

RP028 MCInD Não Não 1 NC 

RP029 MCInD Não Imipramina 4 NC 

RP030 MCInD Sim Mirtazapina 2 2 

RP031 MCInD Não Sertralina 1 NC 

RP032 MCInD Sim Fluoxetina/Clonazepan 2 3 

RP033 MCInD Sim Sertralina 0 NC 

RP034 MCInD Sim Citalopram 4 NC 

RP035 MCInD Não Não 3 NC 

RP036 MCInD Não Não 3 NC 

RP037 MCID Sim Escitalopran 6 NC 

RP038 MCID Sim Sertralina 8 6 

RP039 MCID Sim Clonazepan/Sertralina 7 NC 

RP040 MCID Sim Sertralina 8 7 

RP041 MCID Sim Sertralina 6 9 

RP042 MCID Sim Sertralina 5 NC 

RP043 MCID Sim Sertralina/Lorazepam 8 NC 

RP044 MCID Sim Lorazepam/Sertralina 9 7 

RP045 MCID Sim Sertralina/Trazodona 9 14 

RP046 MCID Sim Sertralina/Clonazepan 10 NC 

RP047 MCID Sim Cymbalta 10 NC 

RP048 MCID Sim Post - Trazodona 6 12 

RP049 MCID Sim Não 5 NC 

RP050 MCID Sim Sertralina 7 NC 

RP051 MCID Sim Velija 8 6 

Nota.― * Até um 1 ano. NC = Não Consta. 

 


