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RESUMO 

O mapeamento das mudanças anatômicas cerebrais que ocorrem no cérebro humano ao 

longo do envelhecimento normal é possível hoje em dia através de estudos que utilizam 

imagens de ressonância magnética (RM) estrutural. Nestes estudos, o hipocampo é uma das 

estruturas cerebrais de maior interesse, por sua susceptibilidade particular a processos 

neurodegenerativos. O hipocampo é composto por diversas sub-regiões distintas, que podem 

ter papéis diferentes no desempenho de variadas funções cognitivas. A presença de atrofia 

nestas sub-regiões hipocampais ao longo do envelhecimento saudável foi até hoje muito 

pouco investigada especificamente em grupos de sujeitos acima de 60 anos e preservados 

cognitivamente. O presente projeto avaliou a presença de mudanças volumétricas de sub-

regiões do hipocampo com o avançar da idade durante o envelhecimento saudável usando 

imagens de RM estrutural (3 Tesla) de um banco de dados de voluntários acima dos 60 anos 

(n=52) triados para excluir a presença de demência, comprometimento cognitivo leve (CCL) e 

outros transtornos neurológicos ou psiquiátricos. As imagens foram processadas utilizando a 

metodologia do software Freesurfer (FS) desenvolvida especificamente para a segmentação 

das sub-regiões hipocampais de forma automatizada, em sua versão 6.0. Foram avaliadas a 

presença de correlação linear entre a idade cronológica dos sujeitos das diferentes sub-regiões 

do hipocampo, e realizados testes de regressão linear múltipla levando em conta a influência 

de outras variáveis sobre mudanças volumétricas do hipocampo nos voluntários saudáveis. 

Nas análises de dados demográficos e cognitivos realizadas, observamos que não houve 

diferenças entre as médias de idade, anos de escolaridade ou desempenho cognitivo global, 

medido através do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) entre os sexos masculino e 

feminino. Nas análises de neuroimagem, houve achados estatisticamente significantes 

(p<0,05) envolvendo as sub-regiões CA1, presubículo, camada molecular, giro denteado, 

CA3 e CA4 do hemisfério direito, as quais apresentaram correlação negativa do volume com 

a idade, enquanto que no hemisfério esquerdo obtivemos resultado significante para o 

subículo. Nos testes de regressão linear múltipla, as variáveis sexo e idade foram preditores 

significativos para o volume do giro denteado e do CA4, enquanto que os escores do MEEM 

e sexo resultaram como variáveis preditoras estatisticamente significantes para o volume do 

presubículo (todos os resultados restritos ao hemisfério direito). Os resultados obtidos 

replicam achados prévios da literatura, e reforçam a noção de que avaliações volumétricas do 

hipocampo relacionadas ao envelhecimento devem sempre que possível realizar o 

parcelamento de sub-regiões hipocampais, ao invés de tratar esta estrutura cerebral como uma 

unidade homogênea.  
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ABSTRACT  

The search for changes in brain anatomy in the human brain during healthy aging has become 

possible with the use of structural magnetic resonance imaging (MRI). In MRI studies, the 

hippocampus is one of the brain structures that raises most interest, given its great 

susceptibility to neurodegenerative processes. The hippocampus encompasses several distinct 

sub-regions which are specialized for different cognitive operations. The presence of atrophy 

in such hippocampal sub-regions during healthy aging have been scarcely investigated 

specifically in groups of healthy and cognitively preserved subjects over 60 years of age. The 

present research project aims to assess volumetric changes in hippocampal sub-regions during 

healthy aging using structural MRI datasets from a bank of volunteers over 60 years old 

(n=52) screened to exclude the presence of dementia, mild cognitive impairment and other 

neurological or psychiatric disorders. The images were processed using methods available 

using the Freesurfer (FS) software, which have been developed specifically for the 

segmentation of hippocampal sub-regions in an automated fashion in its 6.0 version. We 

would search for significant correlations between the chronological age of individuals of the 

different hippocampal sub-regions, and performed multiple linear regression tests taking into 

account the influence of other variables on volumetric changes in the hippocampus in healthy 

volunteers. In the analyzes of demographic and cognitive data performed, we observed that 

there were no differences regarding the means between mean age, years of education or global 

cognitive performance measured using the Mini-Mental State Examination (MMSE) between 

males and females sex. In neuroimaging analyses, there were statistically significant findings 

(p<0.05) involving the sub-regions such as CA1, Presubiculum, Molecular Layer, Dentate 

Gyrus, CA3 and CA4 of the right hemisphere resulted in a negative correlation of volume 

with age and in the left hemisphere we obtained only the Subiculum. In the multiple linear 

regression test, the variables sex and age resulted significantly predictor in the Dentate Gyrus 

and CA4, and the MMSE and sex score resulted as statistically significant predictor variables 

for the Presubiculum volume (all results restricted to the right hemisphere). These findings 

obtained replicate previous finding in the literature, and reinforce the notion that aging-relates 

volumetric assessments of the hippocampus should whenever possible carry out the splitting 

of hippocampal sub-regions, rather than treating this brain structure as a homogeneous unit.  

Keywords: Hippocampus; Hippocampal Subfields; Volumetry; Healthy Aging; FreeSurfer.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 A importância de investigações científicas sobre o envelhecimento cerebral saudável 

O envelhecimento da população mundial tem gerado mudanças contínuas no contexto 

demográfico de diferentes países ao redor do mundo. Com isso, o índice de doenças 

associadas ao avanço da idade tem tido aumento expressivo (Lima, 2019). Esse quadro tem 

estimulado a realização de novas pesquisas referentes aos declínios funcionais que surgem 

com o decorrer dos anos, sobretudo visando sua prevenção e tratamento (Lima, 2019). Em 

diversos países há grandes estudos longitudinais de base populacional sobre o envelhecimento 

humano (Costa, 2018), cujos intuitos são investigar os determinantes sociais e biológicos 

desse processo e quais são as consequências das mudanças demográficas populacionais tanto 

para o indivíduo como também para a sociedade.  

Dentre as alterações observadas no processo de envelhecimento, a cognição se 

sobressai, sendo comum em relatos de idosos, queixas quanto ao seu desempenho de memória 

e outras habilidades (Lima, 2019). Embora os déficits cognitivos sejam sutis em idosos livres 

de doenças neurodegenerativas, sua presença é suficiente para afetar o funcionamento geral 

no cotidiano de idosos (Silveira et al., 2012). Os declínios cognitivos notados nessa população 

comprometem funções vinculadas ao processamento executivo, velocidade de processamento, 

atenção e memória, gerando impacto na qualidade de vida do indivíduo (Ferreira et al., 2013).  

É necessário o conhecimento dos processos não-patológicos de envelhecimento de 

estruturas cerebrais, de forma a diferenciá-los das alterações patológicas que caracterizam 

transtornos neurodegenerativos (Goodro et al., 2012). Se nos estudos sobre o processo de 

envelhecimento notam-se grandes esforços para explicar a fisiopatologia da Doença de 

Alzheimer (DA) (a principal causa de demência em idosos), em contrapartida estudos 

voltados a processos não-patológicos de envelhecimento cerebral têm recebido menos atenção 

(Silveira, 2016).  

Dessa forma, o mapeamento das bases neurobiológicas dos déficits cognitivos 

subjacentes ao envelhecimento saudável é prejudicado (Silveira, 2016). Em se tratando do 

campo do envelhecimento saudável, a principal dificuldade é o entendimento dos mecanismos 

cerebrais que podem estar subjacentes às perdas no desempenho cognitivo com o avançar da 

idade ou por que algumas funções são mantidas até a idade avançada (Grady, 2012).  

Doenças neurodegenerativas como a DA e a doença de Parkinson (DP) são transtornos 

que se manifestam de maneira dependente do avançar da idade e podem compartilhar algumas 

características cognitivas com o envelhecimento normal, dificultando a distinção completa 
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entre sinais e sintomas patológicos do envelhecimento normal. É mais comum em idosos 

saudáveis haver comprometimento em tarefas vinculadas a atenção, memória de trabalho e 

episódica (Dumas, 2015). 

O avanço do conhecimento do cérebro no envelhecimento e sobre os déficits 

cognitivos detectáveis em idosos saudáveis pode propiciar pistas importantes para aprofundar 

o conhecimento sobre as bases neurais de transtornos neurodegenerativos associados ao 

envelhecimento (Silveira, 2016).   

 

1.2  O uso da ressonância magnética estrutural para avaliação do envelhecimento 

cerebral saudável 

A ressonância magnética (RM) é a propriedade física exibida por núcleos de 

determinados elementos sendo o hidrogênio o principal, pois é o próton mais abundante no 

corpo humano. O hidrogênio, quando submetido a um campo magnético e excitado por 

radiofrequência (RF), emite um sinal que pode ser captado por uma antena e transformado em 

imagem (Hage e Iwasaki, 2009).  Portanto, a aquisição de imagens por RM ocorre através da 

ação do campo magnético com o resultado da medição de sinais de RF emitidos por prótons 

de hidrogênio após aplicação de ondas eletromagnéticas. Essa junção permite a formação da 

imagem. O contraste tecidual depende da densidade de prótons de hidrogênio presente em 

cada voxel da matriz de aquisição de imagens e das propriedades de relaxamento relacionadas 

aos diferentes tecidos (Lerch et al., 2017).  O contraste tecidual depende de dois processos 

independentes que ocorrem concomitantemente, o relaxamento T1 e o T2. Esses contrastes 

descrevem o comportamento do spin de hidrogênio após a aplicação do pulso de RF (Lerch et 

al., 2017). Após pulso de RF de 90º, o tempo de recuperação que o próton necessita para 

recuperar 63,2% do valor original é definido como T1 (Hage e Iwasaki, 2009). A ponderação 

T2 ou relaxação spin-spin ocorre por dois fatos: a interação dos prótons de hidrogênio com os 

campos magnéticos de outros núcleos; e as heterogeneidades inerentes ao campo. Sendo 

assim, a ponderação T2 é considerada como tempo de relaxamento, que é o período durante o 

qual se perde o sinal (Hage e Iwasaki, 2009). Com base em imagens ponderadas em T1 e T2, 

a RM estrutural propicia dados que nos permitem detecção de lesões e realização de 

avaliações morfométricas quantitativas das diferentes estruturas cerebrais, com alto grau de 

resolução anatômica (Silveira, 2016). 

Nos últimos anos houve grande número de estudos utilizando RM do crânio in vivo 

mostrando que há mudanças tanto em volume cerebral como também na espessura cortical no 
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decorrer da vida dos seres humanos saudáveis (Allen et al., 2005; Courchesne et al., 2000; 

Fjell et al., 2009; Fotenos et al., 2005; Mu et al., 1999; Pfefferbaum et al., 2012; Raz et al., 

2005; Sullivan et al., 2005;  Walhovd et al., 2005).  

Em estudos volumétricos de RM, comumente são utilizados métodos para a medição 

do volume de regiões de interesse (RI) localizadas em porções cerebrais específicas 

selecionadas a priori, sendo as mais frequentes a região do hipocampo e os ventrículos 

cerebrais (Du et al., 2006; Goodro et al., 2012; Fraser e Nadeau, 2015).  

Mais recentemente, programas computacionais, como o Freesurfer (FS), têm sido 

utilizados para compartimentar as RIs de forma automatizada, tanto no córtex cerebral como 

em estruturas subcorticais (Long et al., 2012; Fjell et al., 2013; Potvin et al., 2016).  

Uma estratégia comumente usada para as investigações de neuroimagem sobre o 

envelhecimento consiste em realizar exames de RM em voluntários saudáveis com idades 

variáveis e calcular índices de correlação/regressão entre o volume cerebral regional ou 

espessura cortical versus a idade cronológica, considerando variáveis de confusão como sexo, 

nível educacional e condição sócio-econônomica (DeVivo et al., 2019; Jiang et al., 2019; 

Sullivan et al., 2005). Estes estudos de corte transversal têm mostrado que, em indivíduos 

adultos não idosos, há um padrão de relação inversa entre a idade e o volume cerebral tanto 

global quanto de algumas regiões cerebrais específicas como o córtex pré-frontal e outras 

áreas neocorticais (Terribilli et al., 2011; Flores et al., 2015; Han et al., 2016). Já áreas 

cerebrais filogeneticamente mais antigas, tais como o hipocampo e outras regiões corticais 

límbicas e para-límbicas e estruturas subcorticais, tendem a apresentar preservação relativa do 

volume ao longo da vida adulta (Terribilli et al., 2011; Han et al., 2016; Pfefferbaum et al., 

2012). 

Diferentemente do que ocorre em adultos não idosos, alguns estudos de RM estrutural 

sugerem que a partir dos 60 anos, podem ocorrer diminuições volumétricas progressivas nas 

regiões do tálamo, de outras estruturas límbicas e subcorticais e de diferentes porções do 

córtex cerebral (Terribilli et al., 2011; Pereira et al., 2014; Fjell et al., 2010; Long et al., 2012; 

Coffey et al., 1998; DeVivo et al., 2019; Fischl e Dale; 2000; Fjell et al., 2013). 

Essas modificações anatômicas cerebrais que são associadas ao envelhecimento 

normal têm relevância comportamental e clínica, sabendo-se que há correlação com perdas 

cognitivas em idosos saudáveis (nos domínios de memória, atenção, velocidade de 

processamento e planejamento executivo, entre outros) (Ferreira et al., 2013; Fjell et al., 2010; 

Fjell et al., 2013; Goodro et al., 2012; Potvin et al., 2016). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3444666/#R1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3444666/#R9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3444666/#R17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3444666/#R18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3444666/#R35
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3444666/#R44
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3444666/#R44
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3444666/#R55
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3444666/#R55
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3444666/#R61
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3444666/#R55
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3444666/#R55


20 

 

 

1.3 A importância do hipocampo em estudos sobre mudanças cerebrais durante o 

envelhecimento saudável  

Em pesquisas com enfoque nos processos de envelhecimento cerebral, uma das 

estruturas mais proeminentes é o hipocampo, graças ao seu papel crucial em diversos 

processos cognitivos (Flores et al., 2015). O hipocampo está localizado na porção medial do 

lobo temporal, porção do cérebro de grande interesse em estudos sobre envelhecimento, 

memória, transtornos psiquiátricos e doenças neurológicas, entre outras (Giuliano et al., 

2017).  

A formação hipocampal desempenha papel importante na manutenção de 

diferentes aspectos cognitivos durante o envelhecimento saudável, incluindo a memória e a 

orientação espacial, entre outros (Marizzoni et al., 2015). Além disso, o interesse no estudo do 

hipocampo é justificado pela sua suscetibilidade a alterações patológicas nos processos 

neurodegenerativos (Pereira et al., 2014). As alterações estruturais do hipocampo são 

consideradas relevantes para a fisiopatologia de vários transtornos neurológicos e 

psiquiátricos, como DA, epilepsia do lobo temporal, esquizofrenia, transtornos do estresse 

pós-traumático e depressão maior (Flores et al., 2015). 

Há um debate importante sobre a ocorrência de alterações anatômicas no hipocampo 

durante o envelhecimento saudável (Pereira et al., 2014). Em alguns estudos de RM há 

relatos de perda significativa de volume com o avançar da idade (Flores et al., 2015; Fjell et 

al., 2010; Pereira et al., 2014; Zhang et al., 2010) enquanto outros sugerem que o volume do 

hipocampo pode permanecer estável mesmo ao longo do envelhecimento (Pfefferbaum et al., 

2012; Sullivan et al., 2005). Tais divergências entre os estudos de RM podem ser devidas a 

vários fatores, como diferenças nas faixas etárias das amostras utilizadas (Pereira et al., 2014). 

Podemos destacar também a forte heterogeneidade dos protocolos de segmentação do 

hipocampo, e essa variabilidade não se deve apenas às diferenças nos tipos de atlas usados 

como referência, mas também às características técnicas de RM como por exemplo a 

intensidade do campo do scanner, ponderação e resolução da imagem (Flores et al., 2015). 

Além disso, é possível que diferentes sub-regiões do hipocampo apresentem padrões 

distintos de mudança anatômica ao longo do envelhecimento. Embora a maioria dos estudos 

de neuroimagem até hoje tenha avaliado o hipocampo como uma estrutura única, o mesmo 

é composto por sub-regiões distintas, com diferentes funções, padrões de conectividade a 

outras regiões cerebrais, e possivelmente diferentes graus de vulnerabilidade a processos de 
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envelhecimento normal e patológico (Marizzoni et al., 2015; Flores et al., 2015). Essas 

subdivisões do hipocampo serão discutidas no próximo item desta dissertação.  

1.4 Características anatômicas das sub-regiões hipocampais 

O hipocampo é uma estrutura cerebral heterogênea que faz parte do lobo límbico, 

consistindo em sub-regiões distintas e especializadas com participação em funções cognitivas 

diferentes, incluindo a consolidação da informação da memória de curto prazo para a 

memória de longo prazo, navegação, localização espacial e percepção visual, entre outras 

(Pizzi et al., 2016). Sua formação é organizada como um circuito unidirecional composto 

pelas seguintes sub-regiões: o córtex entorrinal, o giro dentado (GD), o subículo que se divide 

em presubículo e parasubículo e por fim os subcampos do corno de Amon (CA) CA1, CA2, 

CA3 e CA4, como ilustra a Figura 1 abaixo (Small et al., 2011).  

 

Figura 2. No eixo transversal do hipocampo, as camadas superficiais do córtex entorrinal se conectam ao giro 

dentado (GD), CA3, CA1 e ao subículo. O circuito trisináptico liga o GD ao CA3, ao CA1 e ao subículo. Através 

de fibras de associação, os neurônios CA3 se interligam com outros neurônios CA3 ao longo do eixo longo. O 

CA1 e principalmente o subículo fornecem a saída principal do hipocampo (mostrada pelas setas tracejadas), de 

volta às camadas profundas do córtex entorrinal e também a uma variedade de locais corticais e subcorticais. 

 

Fonte: Imagem adaptada de (Small et al., 2011). 

 

O córtex entorrinal serve de entrada para a formação do hipocampo e recebe 

aferências monossinápticas de numerosas regiões cerebrais, incluindo o córtex perirrinal, o 

córtex parahipocampal, os córtices auditivos e olfativos e a amídala (Small et al., 2011).  
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Na região do CA, existe grande variedade de inter-neurônios que possuem sinapses 

locais, não necessariamente inibitórias. Axônios dos neurônios piramidais do CA1 constituem 

a via por onde a informação do CA é transferida para o complexo subicular. As células 

piramidais CA1 tendem a ser menores e mais homogêneas do que em CA3 e CA2 proximal 

(Tavares, 2006).  

O conhecimento a respeito da localização e da espessura da distribuição dos neurônios 

piramidais em camadas é também usado para definir as sub-regiões hipocampais: o subículo é 

mais amplo, seguido do CA1, do CA2 e, finalmente, o CA3 que é o mais fino dentre estes 

componentes hipocampais (Wisse et al., 2014). 

 O subículo e o CA1 são as sub-regiões hipocampais que fornecem o fluxo de saída 

dominante do circuito, ambas se conectam com as camadas profundas do córtex entorrinal 

que por sua vez, através do giro parahipocampal se reconecta com as regiões neocorticais que 

possibilitam conexão com o hipocampo. Estudos sobre rastreamento anatômico relatam que a 

saída do subículo e CA1 pode contornar a região do córtex entorrinal e dessa forma 

conectando-se de forma monossinápticas com outras áreas do cérebro, incluindo a amídala, 

córtex pré-frontal medial e orbito frontal, córtex cingulado anterior e posterior e o núcleo 

accumbens (Small et al., 2011). 

 

1.5 Desafios e perspectivas nas investigações de neuroimagem avaliando o volume de 

sub-regiões hipocampais 

A ideia de distinguir sub-regiões do hipocampo a partir dos dados de neuroimagem 

não é nova. Esse interesse nos estudos de morfometria das sub-regiões utilizando dados de 

RM deriva de pelo menos dois fatores. Em primeiro lugar, há evidências que demonstram que 

medidas volumétricas de sub-regiões do hipocampo são mais sensíveis do que o hipocampo 

total na previsão de alterações patológicas (Marizzoni et al., 2015). Em segundo lugar, há 

métodos totalmente automatizados disponíveis para a segmentação das sub-regiões 

hipocampais (Marizzoni et al., 2015). 

Investigações de sub-regiões hipocampais com métodos de RM são desafiadoras do 

ponto de vista metodológico, devido à complexidade interna do hipocampo e também dos 

limites na aquisição das imagens em termos de resolução espacial (Iglesias et al., 2015). No 

entanto, avaliações mais detalhadas das sub-regiões do hipocampo têm sido possíveis mais 

recentemente, com o desenvolvimento de métodos de neuroimagem mais sofisticados e 

surgimento de aparelhos de RM de alto campo que fornecem imagens de resolução espacial 
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mais alta (Flores et al., 2015). Estes novos estudos têm potencial para investigar se diferentes 

sub-regiões hipocampais podem estar envolvidas de forma seletiva, não uniforme e com 

complexa progressão em diferentes tipos de transtornos psiquiátricos e neurológicos (Giuliano 

et al., 2017). 

Em estudos iniciais, a segmentação das sub-regiões do hipocampo foi realizada de 

forma manual, sendo necessárias imagens com alta resolução (Malykhin, Huang, Hrybouski, 

Olsen, 2017; Lajoie et al., 2013). Esse método de delineamento é extremamente trabalhoso, 

levando aproximadamente cinquenta horas por caso (Iglesias et al., 2015), sendo este, 

portanto um fator limitante para o número de casos que podem ser usados em um estudo. 

Essas limitações são superadas com o uso de métodos automatizados para a segmentação 

hipocampal (Iglesias et al., 2015). 

Usando métodos de delineação de RI sobre imagens de RM estrutural, alguns autores 

mediram o volume das sub-regiões do hipocampo ao longo do eixo anterior-posterior, ou seja, 

a cabeça, o corpo e a cauda e exploraram os efeitos diferenciais do envelhecimento ou de 

doenças específicas nessas sub-regiões hipocampais (Driscoll et al., 2009). 

O software mais usado atualmente para o propósito de segmentação automática de 

sub-regiões hipocampais é o FS. Esse software foi desenvolvido para a implementação de um 

conjunto de ferramentas de análise de imagens de RM cerebral automatizadas, de fácil acesso, 

permitindo a segmentação automática de estruturas volumétricas da substância branca (SB), 

substância cinzenta (SC) e líquido cefalorraquidiano (LCR) no cérebro humano e o 

delineamento dos limites entre os diferentes compartimentos cerebrais 

(https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki/FreeSurferMethodsCitation). 

O método de segmentação hipocampal do FS foi implementado na versão 5.3. Este 

algoritmo é baseado em um atlas estatístico da anatomia hipocampal, com imagens de RM 

com resolução de 0,38 X 0,38 X 0,38 mm³, e em um modelo de dados de RM onde o 

parcelamento da imagem observada é realizado como treinamento rotulado (Giuliano et al., 

2017). 

Sucessivamente, em 2015, Iglesias e colaboradores aprimoraram o método de 

segmentação hipocampal incorporado na versão 6.0 do FS, disponível gratuitamente em 

(https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki/HippocampalSubfields) (Giuliano et al., 2017). 

Nessa nova versão 6.0, os autores construíram um novo atlas utilizando imagens de RM de 

alto campo (7T) com resolução espacial de 0,13 X 0,13 X 0,13 mm³ e com uma relação sinal 

ruído fortemente mais alta do que as anteriores (Giuliano et al., 2017). 
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Abaixo, nas Figuras 2 e 3 é possível visualizar o resultado da segmentação das sub-

regiões do hipocampo pelo software FS na versão 6.0, realizada no estudo de Iglesias e 

colaboradores (2015) e no estudo dos pesquisadores Zhao e colaboradores (2019). 

 

 

B 

Fonte: Imagem adaptada de (Iglesias et al., 2015). 

Figura 2. Imagem ilustrando a segmentação automatizada do hipocampo pelo FS versão 6.0.   

  (A) Plano coronal. (B) Plano Sagital. 

A 
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Fonte: Imagem adaptada de (Zhao et al., 2019). 

Figura 3. Segmentação do hipocampo pelo software Freesurfer versão 6.0. Imagens A e B correspondem 

ao parcelamento do hipocampo sendo demonstrado tridimensionalmente.  As imagens C, D e E 

demonstram a segmentação nos 3 planos de corte, (C) Axial; (D) Coronal e (E) Sagital. 
B 

C A B 

C D E 
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1.6 Achados de pesquisas de RM avaliando o volume de sub-regiões hipocampais 

Como dito anteriormente, sub-regiões hipocampais são distintamente afetadas em 

diferentes transtornos neurológicos e psiquiátricos. A esclerose do hipocampo, que consiste na 

lesão etiológica mais comum da epilepsia do lobo temporal medial, por exemplo, é 

caracterizada por perda neuronal e gliose (alteração da SB do cérebro evidenciada na RM) 

especificamente na área CA1. A confirmação de lesões em CA1 nestes casos de epilepsia é 

feita através de análises post mortem de tecidos do hipocampo, removidos em neurocirurgias 

(Crespel et al., 2002). 

Pacientes com DA apresentam envolvimento neurodegenerativo maior na sub-região 

CA1 e no subículo, ao passo que o GD e o CA3 estariam relativamente preservados (Small et 

al., 2011). Estudos mais recentes de RM volumétrica usando a segmentação do FS, no 

entanto, têm fornecido dados sugestivos de que as sub-regiões hipocampais CA2 e CA3 

também sofrem atrofia na DA (Bartel et al., 2017) e no comprometimento cognitivo leve 

(CCL) (Wisse et al., 2014). 

O campo de uso de métodos como o FS para avaliação de sub-regiões do hipocampo 

no estudo do envelhecimento saudável é bastante promissor, mas ainda pouco explorado. Na 

revisão de literatura realizada pelos autores Small e colaboradores (2001) relata-se alterações 

isoladas no CA1, CA3 e no GD na avaliação de indivíduos saudáveis, em estudos cujo 

parcelamento do hipocampo foi feito de forma manual (Small, 2011). 

Estudos longitudinais mostraram que, embora a diminuição volumétrica do córtex 

entorrinal possa ser observada em idades avançadas, as sub-regiões hipocampais tem declínio 

volumétrico relacionado com as faixas etárias, acompanhando o declínio da memória 

relacionada à idade. Ao avaliar indivíduos saudáveis, o córtex entorrinal é relativamente 

resistente ao envelhecimento, sendo que há alterações isoladas no GD, CA1 e no CA3 

(Daugherty et al., 2016; Frisoni et al., 2008; Pereira et al., 2014).  

Até onde sabemos, não há até hoje estudos que avaliaram a correlação entre mudanças 

volumétricas das sub-regiões hipocampais com o envelhecimento saudável usando amostras 

contendo somente idosos saudáveis, cujas imagens volumétricas de RM tenham sido 

segmentadas de forma automatica utilizando o FS na versão 6.0. Apesar do uso da versão 

mais recente FS (6.0) trazer avanços metodológicos importantes para a avaliação de sub-

regiões hipocampais (Iglesias et al., 2015), os estudos realizados com este método até hoje 

foram todos focados em achados relativos a transtornos neurológicos e psiquiátricos, tais 

como epilepsia (Sone et al., 2016), demências (Foo et al., 2017; Mueller et al., 2018; Parker et 



27 

 

al., 2019; Low et al., 2019; Zhang et al., 2020) e transtornos relacionados ao estresse (Kida et 

al., 2020). Vários estudos analisam alterações no volume de sub-regiões hipocampais de 

estudos que continham em sua amostra idosos saúdaveis como grupo controle e utilizaram 

outras versões do FS para o parcelamento do hipocampo (Iglesias et al., 2015; Mueller et al., 

2018; Pereira et al., 2014; Uribe et al., 2018; Zhao et al., 2019) ou que utilizaram outros 

métodos para a segmentação e avaliação de mudanças no volume hipocampal (Daugherty et 

al., 2016; Foster et al., 2019; Frisoni et al., 2008; La joie et al., 2010; Madusanka et al., 2019; 

Malykhin et al., 2017; Mueller et al., 2010; Mueller, Weiner, 2009; Raz et al., 2015; Shing et 

al., 2011; Voineskos et al.,  2015; Wolf et al., 2015; Bussy et al., 2021). 

Partindo da revisão da literatura disponível, conclui-se que são necessários mais 

estudos sobre o envelhecimento saudável, uma vez que ainda são escassas as informações 

sobre avaliações de mudanças de volume de sub-regiões hipocampais em indivíduos idosos 

saudáveis conduzidas com métodos contemporâneos para parcelamento acurado do 

hipocampo de forma automatizada.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Usando um desenho de corte transversal e retrospectivo, o presente estudo teve como 

objetivo documentar as mudanças volumétricas de sub-regiões do hipocampo em banco de 

dados contendo indivíduos idosos saudáveis. Para isso, usamos imagens de RM estrutural de 

bancos de dados de dois estudos prévios, as quais foram processadas utilizando a metodologia 

do software FS desenvolvida especificamente para a segmentação das sub-regiões 

hipocampais de forma automatizada. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Como objetivos específicos do presente estudo, listamos: 

1 – Correlacionar a idade cronológica de idosos saudáveis com medidas volumétricas de 

diferentes sub-regiões hipocampais a fim de investigar a existência de relações inversas 

estatisticamente significativas entre esses dois conjuntos de dados. 

2 – Avaliar o papel de outras variáveis clínicas e demográficas citadas na literatura (sexo, 

anos de escolaridade e desempenho cognitivo) como possíveis preditoras de maiores 

diminuições de volume de sub-regiões hipocampais em idosos saudáveis. 
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3 CASUÍSTICA E METÓDOS 

3.1 Casuística 

O estudo foi do tipo transversal e incluiu exames de RM de um banco de dados 

armazenados no Laboratório de Neuroimagem em Psiquiatria (LIM-21) do Instituto de 

Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HC-FMUSP). Os dados são referentes a voluntários saudáveis recrutados para compor 

grupos controles de diferentes estudos de pesquisa conduzidos no HC-FMUSP ao longo dos 

últimos anos. 

 

Foram utilizados dados cognitivos e exames de RM de 52 voluntários saudáveis 

recrutados na cidade de São Paulo, obtidos especificamente a partir de dois projetos prévios 

de pesquisa:  

a) “Funcionamento cerebral em idosos durante recuperação de memória 

autobiográfica: um estudo de ressonância magnética funcional” (Processo 

FAPESP número 10/17083-8), fornecendo imagens de 20 voluntários 

(Ferreira et al., 2016). 

b) “Neurociência translacional da doença de Alzheimer: estudos pré-clínicos e 

clínicos do peptídeo amiloide e outros biomarcadores” (Processo FAPESP 

número 2012/50329-6), fornecendo imagens de 32 voluntários (Coutinho et 

al., 2020; Squarzoni et al., 2020). 

  



30 

 

3.2 Aspectos demográficos 

Para o estudo foram consideradas as seguintes variáveis demográficas gerais: 

a) idade   

b) sexo  

c) anos de escolaridade (número de anos de educação formal) 

 

3.3 Critérios de exclusão 

Foram usadas imagens de RM de indivíduos considerados saudáveis com idade 

superior aos 60 anos, mediante os seguintes critérios de exclusão utilizados nos estudos 

prévios utilizados para compor a amostra do estudo atual: 

a) Presença de contraindicação ao exame de ressonância magnética; 

b) Presença de condição médica geral ou uso de medicação ou substância que 

pudesse interferir no resultado do estudo; 

c) Alteração cerebral encontrada no exame de ressonância magnética estrutural que 

pudesse interferir no resultado do estudo; 

d) História pregressa ou atual de transtorno neurológico ou psiquiátrico maior, 

incluindo quadros demenciais, retardo mental, transtorno de humor, transtornos 

psicóticos ou transtornos relacionados a uso de substâncias; 

e) História de trauma craniano com perda de consciência; 

f) Presença de comprometimento cognitivo clinicamente significativo, identificado 

através da entrevista clinica ou através da avaliação neuropsicológica. O ponto de 

corte na pontuação em qualquer teste foi ser inferior ao esperado para idade em 

percentil menos que 10 ou mais do que 1,5 desvio padrão abaixo da média (de 

forma a também excluir pessoas com comprometimento cognitivo leve) (Albert et 

al., 2011) 

g) Presença de deficiência visual que pudesse interferir no desempenho dos testes 

neuropsicológicos;  

h) Gestação; 

i) Não aderência a todas as etapas do estudo. 
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3.4 Instrumentos de avaliação clínica e cognitiva 

Com o objetivo de coletar os dados sociodemográficos e determinar os antecedentes 

clínicos, neurológicos e psiquiátricos, os participantes foram entrevistados pessoalmente. 

Diagnósticos e antecedentes relevantes foram ativamente investigados durante a entrevista 

presencial. 

A ausência de transtornos psiquiátricos e de abuso de substâncias em ambos os 

projetos que integram o banco de dados do presente estudo foi avaliada pelo Structured 

Clinical Interview for DSM-IV-TR Axis I Disorders – Non-patient Edition (SCID-I/NP) (First, 

et al., 2007). Foi também realizada entrevista geral com o sujeito e/ou familiares a fim de 

excluir a presença de doenças neurológicas ou sistêmicas, e documentar uso de medicamentos 

e antecedentes familiares de transtornos neurológicos e/ou psiquiátricos. Para avaliar o 

desempenho cognitivo global, foi utilizado o Mini-Exame do Estado Mental (Mini-Mental 

State Examination; MMSE) (Folstein et al., 1975). 

A exclusão de déficits cognitivos clinicamente significativos foi feita em ambos os 

estudos através da aplicação de bateria neuropsicológica extensa contendo testes avaliando: 

vocabulário, memória episódica verbal e não-verbal, habilidades visuoconstrutivas, memória 

semântica, atenção, velocidade de processamento e funcionamento executivo. Houve 

diferenças entre os dois estudos em termos da escolha dos testes específicos usados para 

avaliar cada domínio cognitivo (Squarzoni et al., 2020; Ferreira et al, 2016). Entretanto, em 

ambos os estudos foram utilizados critérios semelhantes para excluir déficits cognitivos 

clinicamente significativos na amostra de controles saudáveis. O estudo de Squarzoni et al 

(2020) excluiu os sujeitos que tiveram pontuações de 1,5 desvio-padrão abaixo da média 

esperada para as normas estratificadas quanto a idade e educação em algum dos testes da 

bateria cognitiva ou de 1,0 desvio-padrão abaixo das normas em dois ou mais. Já o estudo de 

Ferreira et al. (2016) excluiu sujeitos que tiveram pontuações de 1,5 desvio-padrão abaixo da 

média esperada para as normas estratificadas quanto a idade e educação, ou desempenho 

abaixo do percentil 10 em qualquer domínio cognitivo, ou ainda escore abaixo de 26 no 

MEEM.  

3.5 Protocolo de aquisição das imagens de RM estrutural 

Os dados de RM estrutural foram adquiridos no Setor de Ressonância Magnética do 

Instituto de Radiologia do HC-FMUSP utilizando os seguintes protocolos:  

a) Aparelho Philips Achieva, 3 Tesla, sequência T1 volumétrica com TE = 3,2 mseg, TR 

= 7,0 mseg, ângulo flip = 8°, FOV = 240 mm, espessura de corte sagital = 1,5 mm, 
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matriz = 240×240 pixels (Funcionamento cerebral em idosos durante recuperação de 

memória autobiográfica: um estudo de ressonância magnética funcional).  

b) Aparelho Philips Achieva, 3 Tesla, sequência T1 volumétrica com TE = 4,0 mseg, TR 

= 9,7 mseg, ângulo flip = 12°; FOV = 256 mm; espessura de corte sagital = 1 mm; 

matriz = 256×256 pixels (Neurociência translacional da doença de Alzheimer: 

estudos pré-clínicos e clínicos do peptídeo amiloide e outros biomarcadores). 

 

3.6 Aspectos Éticos 

Os dois estudos que geraram o banco de dados para o presente projeto foram 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HC-FMUSP. Todos os participantes 

assinaram termo de consentimento após terem sido adequadamente informados sobre o 

estudo. 

 

3.7 Pré processamento das imagens 

3.7.1 Conversão das imagens DICOM para NIfTI 

A imagem adquirida durante o exame de RM inicialmente está em formato de 

comunicação de imagens digitais em medicina (Digital Imaging and Communication in 

Medicine; DICOM). Este formato é o mais difundido, pois possui interface compatível com 

diversos softwares de visualização de imagem médica. Entretanto, para o pré-processamento 

no FS a imagem com padrão DICOM deve ser convertida para o formato de Iniciativa em 

Tecnologia de Informática em Neuroimagem (Neuroimaging Informatics Technology 

Initiative; NIfTI).  

Para a conversão entre os formatos, DICOM e NIfTI, utilizamos o software dcm2nii 

(https://people.cas.sc.edu/rorden/mricron/dcm2nii.html). Uma característica importante sobre 

o formato NIfTI é que ele preserva informações sobre orientação espacial, o que reduz a 

incidência de erros de lateralidade. 

 

3.7.2 Processamento do FS 

Todas as imagens ponderadas em T1 foram processadas na mesma estação de trabalho 

com o software de análise de imagens FS versão 5.3 (http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/) 

visando a reconstrução automática cortical e segmentação volumétrica subcortical (protocolo 

recon-all). Resumidamente, o processamento inclui a correção de movimento (Reuter et al., 
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2010) e a remoção de tecido não cerebral através de um procedimento misto que utiliza tanto 

a intensidade de sinal e a conectividade de SB quanto a geometria da superfície a partir de sua 

deformação (Segonne et al., 2004), seguido pelo registro espacial automatizado. Em seguida, 

realiza-se automaticamente a segmentação das estruturas volumétricas da SB, SC e LCR 

(Fischl et al., 2002; Fischl et al., 2004), a normalização da intensidade (Sled et al., 1998) e o 

delineamento (tessellation) dos limites entre SC e SB, permitindo o desenho das superfícies 

pial e de SB. Ainda, realiza-se a correção automática da topologia (erros do delineamento das 

superfícies de pia e de SB) (Fischl et al., 2001; Segonne et al., 2007), assegurando que a 

superfície tenha as propriedades topológicas de uma esfera, e a deformação de superfície 

seguindo gradientes de intensidade para idealmente estabelecer as fronteiras entre SC/SB e 

SC/LCR nos locais onde o maior gradiente de intensidade define a transição para a outra 

classe de tecido (Fischl e Dale, 2000). 

Uma vez que os modelos corticais estão completos, um certo número de 

procedimentos deformáveis pode ser realizado para mais processamento de dados e análises, 

entre eles a criação de uma grande variedade de dados baseados na superfície incluindo mapas 

área e espessura corticais com valores para cada vértice em ambos os hemisférios. Os mapas 

são criados usando gradientes espaciais de intensidade entre classes de tecidos e, portanto, não 

levam em conta somente o sinal absoluto de intensidade (Rosas et al., 2002). 

Abaixo, no Quadro 1, são mostradas as etapas do pré-processamento das imagens T1 

volumétricas que correspondem ao processamento recon-all efetuado no software FS, 

explicado anteriormente. 
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Quadro 1. Etapas do pré-processamento recon-all realizado nas imagens T1 

volumétricas, para posteriormente serem segmentadas para as sub-regiões hipocampais. 

Etapa Descrição 

 

 

Autorecon1 

Correção de movimento e conformidade 

Normalização da intensidade não uniforme 

Transformação computacional em Tailarach 

Normalização de intensidade 1 

 Skull Strip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorecon2 

Registro volumétrico linear 

Normalização de intensidade  

Registro volumétrico não linear 

Remoção de pescoço 1 

Remoção de pescoço 2 - registro 

Parcelamento volumétrico e estatística 

Ponto de controle 1 - Normalização de intensidade 2 

Segmentação SB 

Ponto de controle 2 - edição de SB 

Preenchimento 

Tecelamento cortical 

Suavização 1 

Inflamento cortical 1 

Ajuste topológico automatizado (Qsphere) 1 

Ajuste topológico automatizado (Qsphere) 2 

Estágio final das superfícies (pial, branca, espessura e curvatura) 

Ponto de controle 3 - superfícies 

Suavização 2  

Inflamento cortical 2 

 

 

 

Autorecon3 

Mapeamento esférico 

Registro esférico 

Registro esférico, hemisfério contralateral 

Mapear curvatura média do sujeito 

Parcelamento cortical - Desikan_Killiany e Christophe (marcação) 

Estatística do parcelamento cortical 

Mascara cortical (limite cortical) 

Mapeamento do parcelamento cortical para Aseg" 

Fonte: Freesurfer, https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki/HippocampalSubfields, 2017. 

Tal processamento automatizado morfométrico do FS tem demonstrado boa 

confiabilidade teste-reteste entre diferentes marcas de equipamento e diferentes intensidades 

de campo (Reuter et al., 2012). 

Em seguida, o parcelamento das sub-regiões do hipocampo foi realizado na versão 6.0 

do software Freesurfer de forma automatizada, usando um atlas computacional da formação 

do hipocampo que utilizou dados de RM para sua construção (Iglesias et al., 2015). Este atlas 

foi construído utilizando quinze amostras de autopsias com alta resolução espacial (resolução 

isotrópica 0.13 mm) usando hardware personalizado, com as imagens resultantes sendo 

segmentadas manualmente em 13 sub-regiões diferentes do hipocampo. Este atlas foi usado 

como base para segmentar as imagens do banco de dados do presente projeto, empregando um 

algoritmo que pode analisar dados multimodais e adaptar variações de contraste da RM 
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devido às diferenças na aquisição (Iglesias et al., 2015). A Figura 4 abaixo mostra o resultado 

da segmentação. 

 

 

 

 

 

 

Especificamente a distinção entre os limites das sub-regiões CA1, CA2, CA3 e 

subículo exibe grau adicional de dificuldade em função da falta de contraste entre elas. 

Porém, através do algoritmo que foi utilizado neste projeto usa-se informações sobre a 

espessura e a intensidade da camada piramidal, combinadas à localização dessas subáreas para 

alcançar boa distinção entre elas. 

O Fluxograma 1 abaixo mostra as etapas realizadas para permitir o parcelamento das 

sub-regiões hipocampais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imagens demonstrativas do delineamento das sub-regiões hipocampais. (A) Imagem T1 usada como 

Input. (B) Imagem parcelada pela versão 5.3 (C) Imagem parcelada pela versão 6.0. 

A B C 

Fonte: Imagem adaptada https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki/HippocampalSubfields, 2017. 
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Etapa 1. Segmentação 
das sub-regiões 

hipocampais

Etapa 2. Coleta dos 
volumes das sub-

regiões

Etapa 3. Detecção de 
outliers

Etapa 4. Histogramas

Etapa 5. Controle de 
qualidade

Etapa 6.  Exclusão de 
segmentações 

incorretas 

Duração de 30 minutos por caso. 
Os resultados são gravados na 

subpasta mri já existente. 

 

Script que coleta todos os volumes sub-

regionais e o Volume intracraniano em um 

arquivo chamado hippo_subfields.csv  

Gera  um arquivo denominado 

outliers.log que informa os 

outliers em cada sub-região.  

Imagens T1 com a sobreposição 

das sub-regiões hipocampais são 

avaliadas  

 Com as etapas 3, 4 e 5 pode 

auxiliar na identificação de casos 

com segmentações ruins.  

Mostra uma distribuição 

normal aproximada 

Fluxograma 1. Etapas realizadas no processo de segmentação das sub-regiões do 

hipocampo no software FS versão 6.0. 
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3.7.3 Controle de Qualidade 

O algoritmo de segmentação hipocampal na versão 6.0 do FS é totalmente 

automatizado e as correções manuais podem ser utilizadas, mas não designadas. A despeito da 

correção de erros topológicos e da confiabilidade do método descrito acima, recomenda-se 

que um controle de qualidade seja executado em cada imagem. Para este projeto, realizamos a 

inspeção visual de todos os cortes de todas as imagens no pacote FS, conforme orientado 

pelos seus desenvolvedores (https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki).  O pacote de 

ferramentas do FS permite a sobreposição da imagem resultante da segmentação hipocampal 

em uma imagem de fundo para a realização da inspeção visual na etapa do controle de 

qualidade (Sämman et al., 2020). 

O controle de qualidade ocorreu por meio de visualização dos mapas das sub-regiões 

hipocampais produzidas pelo FS após os processamentos descritos acima, para todos os 

sujeitos. Assim, os mapas das sub-regiões hipocampais de cada sujeito foram sobrepostos às 

imagens ponderadas em T1 e avaliados pela pesquisadora do atual estudo. 

O protocolo de controle de qualidade utilizado foi desenvolvido pelo consórcio 

ENIGMA: The Enhancing Neuro Imaging Genetics Through Meta-Analysis) 

(http://enigma.usc.edu/), empreendimento internacional de neuroimagem com o qual o LIM-

21 mantém parceria profícua (Sämman et al., 2020). O protocolo desenvolvido ocorre através 

de um conjunto de scripts padronizados utilizando os programas Matlab, Shell Linux e R para 

essa etapa. São viabilizadas várias funções, incluindo as segmentações das sub-regiões, 

seguido por uma tabela de leitura padronizada dos volumes das sub-regiões e volumes globais 

da segmentação, assim como uma lista de casos que devem ser inspecionados individualmente 

e uma linguagem de marcação navegável que permite realizar esta etapa visual em amostras 

maiores (Sämman et al., 2020).  Os procedimentos são executados sobre a base do software 

Shell (http://www.tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/), utilizando o MatLab 

(www.mathworks.com/products/matlab/) para a produção das figuras e o R (https://www.r-

project.org/) para determinação de quais sub-regiões hipocampais de quais sujeitos são 

outliers, sendo que as imagens são inspecionadas em navegador padrão.  

Seguindo os princípios do consórcio ENIGMA, foi executado um conjunto 

padronizado de scripts para o controle de qualidade dos processamentos. As etapas para o 

controle de qualidade realizado em todos os sujeitos foram as seguintes:  

 Averiguação do bom posicionamento da máscara do hipocampo como um todo 

e da fissura dentro do hipocampo; 

https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki
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 A fissura do hipocampo é gerada pelo algoritmo de segmentação, mas não 

representa uma sub-região. Sendo assim, deve-se avaliar a sua localização 

caso-a-caso, permitindo que as demais sub-regiões hipocampais sejam 

avaliadas; 

 Reinspeção das sub-regiões consideradas como outliers; 

 Exclusão dos casos nos quais houver uma ou mais sub-regiões consideradas 

mal delineadas. 
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A B C 

D  F 

Fonte: Imagens adaptadas do processo de controle de qualidade realizado no estudo atual. 

Figura 5. Imagens do parcelamento das sub-regiões hipocampais para realização do controle de 

qualidade. (A) Plano axial, (B) Plano sagital e (C) plano coronal, todas as imagens correspondem ao 

hemisfério esquerdo. (D) Plano axial, (E) Plano sagital e (E) Plano coronal. Todas as imagens 

correspondem ao hemisfério direito. 

E 
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3.8 Análise estatística 

As análises foram realizadas por meio do programa Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) para Windows em sua versão 22.0. Adotamos um nível de significância 

estatística de 5% (p<0,05), portanto criando um intervalo de confiança de 95%. Nesse sentido, 

rejeitamos as hipóteses nulas enunciadas a seguir se, e somente se, p < 0,05. 

Iniciamos a realização das análises dos dados demográficos e clínicos dos 52 idosos 

saudáveis com a análise descritiva do banco de dados, seguida dos testes de Levene e Teste-T 

comparando a média entre os grupos feminino (n=36) e masculino (n=16).  O teste de Levene 

avaliou a homogeneidade dos dados. Nossa hipótese é, portanto, a seguinte: 

 

H0: As variâncias são homogêneas. 

  H1: As variâncias não são homogêneas. 

 

O Teste-T por sua vez comparou as médias de idade, anos de escolaridade e MEEM 

dos grupos feminino e masculino. Enunciamos analogamente a seguinte hipótese: 

 

H0: Média do grupo feminino = Média do grupo masculino 

 H1: Média do grupo feminino ≠ Média do grupo masculino 

 

Partindo para as análises das sub-regiões hipocampais, iniciamos a descrição dos 

dados separados por hemisférios. Realizamos o teste de Kolmogorov-Smirnov (teste K-S) 

para investigar se a amostra apresentava uma distribuição Gaussiana. 

O teste K-S foi escolhido para comparar os escores da amostra total com uma 

distribuição normal modelo, em função do tamanho da amostra em estudo. Assim, todos os 

testes consideraram 52 graus de liberdade como referência e avaliou as hipóteses: 

 

H0: Os dados seguem uma distribuição normal. 

  H1: Os dados não seguem uma distribuição normal. 

 

Para as análises dos valores volumétricos das sub-regiões hipocampais, realizamos a 

normalização dos dados. Para isso, utilizamos o valor do volume intracraniano de cada 

indivíduo, obtendo assim uma relação proporcional entre cada sub-região e o volume total 

intracraniano de cada paciente em estudo, definida por: 

 

𝑠𝑟ℎ𝑖 =
 𝑎𝑖

 𝑣𝑇𝑖
                 Para     𝑖 = 1, 2, … … , 𝑛 ,  
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onde: 

 𝑠𝑟ℎ𝑖 =  𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑒𝑔𝑖ã𝑜 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜 𝑖, 

𝑎𝑖 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑒𝑔𝑖ã𝑜 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜 𝑖,   

𝑣𝑇𝑖 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑟𝑎𝑛𝑖𝑎𝑛𝑎𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜 𝑖, 

  

Finalmente, para estabelecer a correlação entre o volume das sub-regiões hipocampais 

com a idade, usamos o teste de Correlação de Pearson de forma a testar hipótese unidirecional 

e gráficos de dispersão. 

Por fim, Quatro variáveis (sexo, anos de escolaridade, MEEM e idade) foram 

utilizadas em análise de regressão linear múltipla, de forma a verificar sua capacidade de 

previsão dos valores volumétricos das sub-regiões hipocampais. Diferentemente do teste de 

correlação de Pearson que não nos informa sobre o poder preditivo das variáveis, com a 

regressão podemos ajustar um modelo preditivo do banco de dados para os valores da variável 

dependente (volume das sub-regiões hipocampais) a partir de uma ou mais variáveis 

independentes. Para cada variável preditora, um coeficiente é adicionado à fórmula da 

regressão; a variável de saída é prevista a partir de uma combinação de todas as variáveis 

multiplicadas pelos seus respectivos coeficientes, como escrevemos genericamente abaixo: 

 

 𝑌𝑖 = b0 + b1X1 + b2X2 + … + bnXn + εi 

Em que: 

 𝑌𝑖 =  𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎í𝑑𝑎 (𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜) 

𝑏𝑛 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟   

𝑋𝑛 =  𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟  

εi =  diferença entre o valor previsto e o observado de Y   
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4 RESULTADOS 

4.1 Dados demográficos e clínicos 

A Tabela 1 fornece os dados demográficos e clínicos da amostra total contendo 52 

sujeitos, e das sub amostras separadas por sexo.  

 

Tabela 1. Dados demográficos e clínicos da amostra total de 52 sujeitos separados por sexo. 

  Feminino 

(n=36) 

Masculino 

(n=16) 

Total 

(n=52) 

Média idade (DP) 70 (5,5) 69 (4,0) 70 (5,0) 

Média Anos de escolaridade (DP) 14 (4,8) 15 (4,1) 14 (4,6) 

Média MEEM (DP) 28 (1,3) 28 (1,9) 28 (1,5) 

 Valores médios com DP = Desvio Padrão (entre parênteses). MEEM = escore do Mini 

Exame do Estado Mental. 

Na tabela 2 são mostrados os resultados do teste de Levene para igualdade de 

variâncias e o Teste-T para igualdade de médias entre os grupos feminino e masculino. No 

teste de Levene as variáveis idade e anos de escolaridade tiveram variâncias não homogêneas 

entre os grupos feminino e masculino. O Teste-T independente não mostrou diferença 

estatisticamente significativa (p>0,05) entre os subgrupos feminino e masculino no que diz 

respeito a idade (p=0,52), escores do MEEM (p=0,50) ou anos de escolaridade (p=0,74). 

 

Tabela 2. Teste de Levene e Teste-T independente entre o subgrupo feminino (N=36) e o 

subgrupo masculino (N=16) das variáveis demográficas e clínica. 

  Teste de Levene 

para igualdade de 

variâncias 

Teste-T para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df Sig.  

(2-tailed) 

Diferença 

média 

Erro 

padrão 

de 

diferença 

95% Intervalo de 

Confiança da 

Diferença 

Inferior Superior 

Idade A 2,091 0,154 0,652 52 0,518 1,0069 1,545 -2,0963 4,1102 

Anos de 

Escolaridade 

A 0,822 0,369 -0,700 52 0,490 -0,9792 1,4078 -3,8068 1,8485 

MEEM B 4,510 0,039 0,335 21,577 0,741 0,1806 0,5398 -0,9401 1,3012 

A: Variâncias iguais assumidas. B: Variâncias iguais não assumidas. 
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4.2 Dados das sub -regiões hipocampais 

O Apêndice A fornece os resultados das análises estatísticas descritivas dos valores de 

volume de sub-regiões hipocampais dos 52 sujeitos da amostra. 

No teste K-S, somente as sub-regiões subículo e CA3 apresentaram distribuição 

significativamente diferente de uma distribuição normal (p<0,005). As informações para estas 

e também as demais sub-regiões constam no Apêndice B. 

São apresentados no Apêndice C os gráficos de dispersão dos volumes das sub-regiões 

hipocampais correlacionados com a idade de forma separada por hemisférios. 

A Tabela 3 mostra os resultados do índice de correlação de Pearson das sub-regiões 

que obtiveram correlação estatisticamente significante com a variável idade. Observamos no 

hemisfério direito as seguintes sub-regiões que apresentaram uma correlação negativa 

significante entre o seu volume com a idade: CA1 presubículo, camada molecular, giro 

denteado, CA3 e CA4. No hemisfério esquerdo somente o subículo apresentou correlação 

significante com a idade. Os demais valores da correlação para as outras sub-regiões 

hipocampais são fornecidos na tabela suplementar no Apêndice D. 

 

Tabela 3. Resultados significantes da análise de correlação linear entre volume 

normalizado de sub-regiões hipocampais e idade cronológica (n=52). 

Hemisfério Direito Índice de 

correlação de 

Pearson  

Significância 

estatística 

CA1 -0,244 0,040 

Presubículo -0,255 0,034 

Camada Molecular -0,295 0,017 

Giro denteado -0,308 0,013 

CA3 -0,254 0,035 

CA4 -0,300 0,015 

Hemisfério Esquerdo    

Subículo -0,240 0,043 
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4.3 Regressões lineares múltiplas 

A Tabela 4 abaixo mostra o resultado das regressões lineares múltiplas com resultado 

estatisticamente significante. As sub-regiões hipocampais para as quais houve valor 

estatisticamente significante foram o presubículo, giro denteado e o CA4 (todas no hemisfério 

direito) (p < 0,05).  

As variáveis preditoras relacionadas de forma significante com o volume das sub-

regiões citadas acima foram sexo e MEEM para o presubículo, e idade e sexo para o giro 

denteado e o CA4 (Tabela 4). Os resultados estatisticamente significantes da regressão foram 

todos negativos; portanto quanto menor o volume dessas sub-regiões, maior o valor da 

variável preditora. A análise do resultado em relação ao sexo como variável preditora indica 

que quanto maior o volume da sub-região, menor a quantidade de mulheres. 

 

Tabela 4. Resultados das regressões lineares múltiplas investigando variáveis preditoras do 

volume de sub-regiões hipocampais. 

Sub-região Hipocampal 

Hemisfério Direito 

Variável Preditora Coeficientes Erro padrão valor-

P 

Presubículo Sexo -0,0205 0,0081 0,0148 

MEEM -0,0055 0,0027 0,0423 

Giro denteado Idade -0,0022 0,0009 0,0159 

Sexo -0,0227 0,0096 0,0217 

CA4 Idade -0,0018 0,0007 0,0188 

Sexo -0,0182 0,0080 0,0282 

MEEM = escore do Mini Exame do Estado Mental. 
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5 DISCUSSÃO 

No presente estudo, usamos o processamento automático do software FS sobre 

imagens T1 de RM estrutural para avaliar a correlação entre medidas volumétricas de sub-

regiões hipocampais com a idade cronológica de indivíduos idosos que compunham um banco 

de dados retrospectivo oriundo de dois estudos anteriores. Além disso, aferimos o impacto de 

outras variáveis (sexo, anos de escolaridade e escore no MEEM) sobre o volume de sub-

regiões hipocampais nestes sujeitos. O volume intracraniano de cada sujeito foi obtido no pré-

processamento automatizado dos dados e foi utilizado para normalizar os volumes das sub-

regiões hipocampais. Até onde sabemos, este é o primeiro estudo com amostra de idosos 

saudáveis para análise de correlação da idade cronológica com o volume das sub-regiões do 

hipocampo quantificado utilizando a versão 6.0 do FS, que tem sabidamente mais acurácia 

para esta finalidade. 

Antes de realizar as análises relacionando volumes hipocampais com as variáveis 

citadas acima, avaliamos se havia diferenças significantes entre os sujeitos ao serem 

separados por sexo. Observamos que entre os grupos feminino e masculino, as médias de 

idade, anos de escolaridade e o escore do MEEM não apresentaram valores significativamente 

diferente. Esta confirmação foi importante, pois caso a comparação entre os grupos 

demonstrasse diferença entre homens e mulheres, não poderíamos tratar a amostra como única 

e teríamos que dicotomizá-la nos testes posteriores. Concluímos que o quesito sexo não foi 

uma variável confundidora das outras variáveis a serem relacionadas com volumes 

hipocampais; dessa forma, as análises seguintes puderam ser realizadas com a amostra total, 

sem separação por sexo.  

 

5.1 Considerações gerais sobre mudanças volumétricas nas sub-regiões do hipocampo 

associadas à idade 

Estudos iniciais de RM que avaliaram os volumes cerebrais durante a senescência, 

como os de Raz et al., (2010), Pfefferbaum et al., (2012)– ESTA REFERÊNCIA É DE 

TRANSTORNO BIPOLAR E NÃO TEM NADA A VER COM ESTA FRASE relataram que 

há declínio volumétrico no hipocampo com o avançar da idade. Mais recentemente, há 

estudos que reportaram diminuições volumétricas de determinadas sub-regiões hipocampais 

com o avanço da idade em seres humanos (Allen et al., 2005; Fjell et al., 2009; Raz et al., 

2004; Lajoie et al., 2010; Flores et al., 2015).  
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Postula-se que, em indivíduos com idade até os 60 anos, os volumes hipocampais, 

principalmente de CA1, CA3 e GD permanecem relativamente estáveis (Flores et al., 2015). 

Após a idade dos 60 anos, vários estudos demonstraram uma aceleração da atrofia hipocampal 

(Pfefferbaum et al., 2012; Raz et al., 2010; Wolf, Fischer, Flores, Chételat, Fellgiebel, 2015). 

Entre estes estudos, aqueles que usaram desenho longitudinal (Raz et al., 2010; Pfefferbaum 

et al., 2012) relatam que há alterações volumétricas regionais do cérebro durante o 

envelhecimento e indicam que o hipocampo mostra um declínio volumétrico acelerado 

especialmente em indivíduos com idades mais avançadas.  

Em concordância com estes achados da literatura anterior, o estudo atual mostrou que 

há correlação negativa significante entre os volumes hipocampais e a idade cronológica de 

sujeitos acima dos 60 anos de idade. Em diversas das sub-regiões hipocampais avaliadas no 

presente estudo, foi observada correlação negativa entre volume e idade cronológica dos 

sujeitos. A intensidade da correlação entre as variáveis foi modesta no presente estudo, porém 

significante e consistente com os achados abordados na literatura anterior. 

Estudos recentes usando métodos avançados e imparciais para contagem de células 

desafiaram a crença de que a atrofia hipocampal relacionada à idade sempre envolve perda 

neuronal. Ao invés disso, a atrofia hipocampal durante o envelhecimento pode refletir o 

encolhimento de elementos neuronais, como os dendritos (Miller e O’Callaghan, 2005; Wolf, 

Fischer, Flores, Chételat, Fellgiebel, 2015). 

 

5.2 Seletividade das correlações significantes entre volume e idade para algumas sub-

regiões hipocampais 

Nossos resultados indicam que múltiplas sub-regiões hipocampais são afetadas pelos 

processos de envelhecimento não-patológico. Isto poderia sugerir a existência de processos 

difusos de diminuição volumétrica no hipocampo. Num estudo anterior de RM estrutural em 

voluntários saudáveis de ampla faixa etária, Voineskos et al., (2015) relata que todas as sub-

regiões hipocampais tiveram relações significativas inversas com a idade, embora modestas.  

Entretanto, deve-se ressaltar que correlações negativas significantes entre idade e 

volume no nosso estudo não foram observadas em todas as sub-regiões hipocampais 

investigadas. Este é um achado potencialmente importante, visto que há controvérsias na 

literatura nesta área se diminuições volumétricas hipocampais com a idade ocorrem de 

maneira uniforme (Csernansky et al., 2000; Voineskos et al., 2015) ou afetando mais 

intensamente algumas sub-regiões (Flores et al., 2015; Malykhin et al., 2017).  
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Na análise de correlação entre as sub-regiões hipocampais e a idade cronológica dos 

sujeitos idosos no presente estudo, observamos correlação negativa nas seguintes sub-regiões: 

CA1, subículo, presubículo, camada molecular, GD, CA3 e CA4. É interessante notar que há 

convergência deste padrão de localização com padrões de seletividade em estudos anteriores 

de RM estrutural, os quais tem implicado sub-regiões hipocampais similares (Flores et al., 

2015; Lajoie et al.,2013;  Mueller e Weiner, 2009; Malykhin et al., 2017).  

No levantamento de estudos anteriores que abordaram achados nas sub-regiões 

hipocampais em idosos saudáveis ou em amostras de faixas etárias mais amplas, observamos 

metodologias diversificadas. Dentre elas, alguns artigos utilizaram o parcelamento manual das 

sub-regiões do hipocampo e foi observado que indivíduos com idade superior a 60 anos 

apresentaram diminuição volumétrica principalmente do CA1 e subículo, apresentando 

correlação negativa com a idade (Daugherty et al., 2016; Frisoni et al., 2008; Madusanka et 

al., 2019; Malykhin et al., 2017; Mueller et al., 2007; Mueller e Weiner, 2009; Raz et al., 

2015; Shing et al., 2011, Bussy et al., 2021). Os autores Lajoie et al., (2010) e Wolf et al., 

(2015) utilizaram o método automatizado Voxel-based Morphometry (VBM), contendo em 

suas amostras idosos saudáveis, e também relataram correlação negativa entre o subículo e a 

idade em ambos hemisférios; além disso, o CA1 também apresentou diminuição volumétrica 

com o avançar da idade nestas pesquisas.  

Em alguns estudos (Pereira et al., 2014; Uribe et al., 2018; Haukvik et al., 2015; 

Dounavi et al., 2020; Zimmerman et al., 2016; Zhao et al., 2019), imagens de RM de idosos 

saudáveis foram processadas utilizando o FS para obter o parcelamento do hipocampo, o 

mesmo método usado no presente estudo. Os achados descritos nestas investigações 

anteriores foram diminuição volumétrica de múltiplas sub-regiões incluindo CA1, CA2, CA3, 

CA4, giro denteado, subículo, pré subículo, camada molecular e fimbria; dentre essas sub-

regiões o CA1 e subículo foram citadas com maior frequência nestes estudos anteriores que 

usaram o FS para o parcelamento hipocampal. Comparando os resultados destas investigações 

anteriores com o estudo atual, podemos reafirmar os nossos achados como sendo condizentes 

com a literatura, pois utilizamos o mesmo software para o parcelamento hipocampal.  

Em estudos anteriores na literatura, foi demonstrado que o subículo apresenta 

diminuição volumétrica linearmente a partir dos 20 anos de idade, enquanto o volume de CA1 

diminui de forma não linear ao longo da vida, com uma redução progressiva a partir dos 50 

anos (Flores et al., 2015). Dada a faixa etária de nossa amostra (maior que 60 anos), era 

esperada uma associação linear entre a idade e o volume do CA1 e do subículo.  
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Em síntese, os presentes achados tomados em conjunto com as informações de estudos 

anteriores que relatam as alterações em sub-regiões hipocampais reforçam a necessidade de se 

estudar o hipocampo por suas sub-regiões e não como uma estrutura única, pois fica 

comprovado que o comportamento e a composição das sub-regiões hipocampais diferem 

umas das outras.  

 

5.3 Implicações dos resultados para o conhecimento sobre distinções entre 

envelhecimento cerebral normal e patológico afetando o hipocampo  

Na DA, há evidências de que reduções de volume hipocampal ao longo da doença não 

são uniformes, afetando mais precocemente o CA1, o presubículo e o subículo (Braak & 

Braak, 1991). Estudos neuropatológicos postmortem também indicam que alterações 

características da DA (como emaranhados neurofibrilares e deposição de placas amiloides) 

ocorrem mais cedo e com maior intensidade no subículo e no CA1 (Braak & Braak, 1991), o 

mesmo sendo observado em estudos in vivo usando RM estrutural (Frisoni et al., 2008; 

Mueller et al., 2010; Kerchner et al., 2012; Pluta et al., 2012).  

Usando a mesma metodologia aplicada nesta dissertação, o nosso grupo mostrou 

recentemente que sujeitos com sinais de deposição amiloide e neurodegeneração (dentro do 

continuum da DA, independentemente do grau de perda cognitiva) apresentam diminuições de 

volume do subículo, presubículo e da camada molecular em comparação com sujeitos que 

estão fora do continuum da DA (Busatto et al., 2020). Esta confluência de localização sugere 

que processos de envelhecimento saudável podem afetar algumas das mesmas sub-regiões 

hipocampais que sofrem precocemente com os processos patológicos característicos da DA 

(Frisoni et al., 2008; Mueller et al., 2007).  

Estima-se que outras sub-regiões hipocampais, como o CA4 e o GD, não sofrem 

alteração pelos efeitos do processo de envelhecimento patológico, pelo menos nas fases 

iniciais da DA. Diversos autores tem sugerido que alterações estruturais e funcionais em 

algumas sub-regiões hipocampais (como o CA3 e o GD) poderiam estar diretamente 

relacionadas a déficits cognitivos durante o envelhecimento normal (Yassa et al., 2011), de 

forma distinta dos processos patológicos associados à DA (Pereira et al., 2014). Há também 

achados consistentes demonstrado que estas sub-regiões apresentam diminuições 

volumétricas no envelhecimento saudável (Mueller e Weiner, 2009; Small et al., 2011). 

Também é interessante notar que o GD é considerado como o único local no cérebro humano 

adulto onde ocorre neurogênese (Boldrini et al., 2018). Por fim, vale lembrar que variáveis 
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relacionadas a estimulo de vida promotoras de neurogênese e plasticidade (como exercício 

aeróbico) estão relacionadas a aumento de volumes do CA4 e o GD em idosos (Frodl et al., 

2019).  

 

5.4 Lateralização de achados de correlação entre volumes de sub-regiões hipocampais e 

idade 

Além do fato de que nem todas as sub-regiões hipocampais apresentaram correlação 

significativa com idade no presente estudo, houve também um padrão de assimetria nos 

achados, já que a maior parte dos resultados significantes foram detectados no hipocampo 

direito.  

O cérebro humano apresenta claros padrões de assimetria regional, os quais tem 

importância para o bom desempenho em diferentes operações cognitivas (Kong et al., 2018). 

Apesar de haver inconsistências na literatura de RM estrutural a respeito de assimetrias de 

volume da região hipocampal no ser humano, investigações multicêntricas recentes 

envolvendo grandes amostras mostraram que o hipocampo direito é maior que o esquerdo no 

cérebro humano (Kong et al., 2020). Apesar de controvérsias na literatura (Zhou et al., 2013), 

há também achados de que assimetrias normais no cérebro humano podem ser atenuadas com 

a idade cronológica (Shaw et al., 2009; Raz et al., 2004).  

Com base nos dados acima, é possível propor aqui que sub-regiões do hipocampo 

direito poderiam ser mais sensíveis a diminuições volumétricas na faixa etária avaliada no 

presente estudo, e que perdas volumétricas hipocampais mais salientes no hemisfério direito 

poderiam atenuar o padrão normal de assimetria nesta região cerebral, contribuindo para 

perdas cognitivas durante o envelhecimento saudável.   

 

5.5 Discussão dos resultados das análises de regressão linear múltipla 

No presente estudo, adicionamos as variáveis MEEM, anos de escolaridade, sexo e 

idade como preditores potenciais nas análises de regressão linear múltipla. Observando os 

resultados dessas análises no que diz respeito à idade, a relação com volumes permaneceu 

significante apenas para giro denteado e CA4 no hemisfério direito. A perda de significância 

da influência da idade nas outras sub-regiões hipocampais discutidas acima pode ter sido 

influenciada pelo tamanho limitado da amostra estudada. Entretanto, pode-se afirmar que pelo 

menos para o volume do presubículo direito a influência de sexo foi mais importante do que a 

da idade, pelos resultados da análise de regressão mostrada na Tabela 4. Ainda em relação ao 
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presubículo, é interessante notar a relação inversa que foi observada seletivamente nesta sub-

região hipocampal com escore no MEEM. Este achado seletivo é interessante dada a 

relevância do presubículo tanto para processos de envelhecimento normal quanto como foco 

acometido precocemente pela DA. Este resultado difere dos achados do estudo de Voineskos 

et al., (2015), no qual não foram detectadas relações significantes entre volume de quaisquer 

sub-regiões hipocampais e o desempenho cognitivo, numa amostra incluindo tanto indivíduos 

adultos não-idosos e idosos (Voineskos et al., 2015). Em um outro estudo, Shing e 

colaboradores (2011) relataram associação significativa entre o volume de outras sub-regiões 

hipocampais (CA1 e CA2) e valores de MEEM.  

Nas análises de regressão múltipla, não foram encontrados achados estatísticos 

significantes para a variável anos de escolaridade como preditor de volumes das sub-regiões 

hipocampais. Pesquisas precedentes também mostraram que o declínio de habilidades 

cognitivas fluidas ou sensíveis à idade, incluindo memória episódica, pode ser atenuado em 

indivíduos com mais reserva cognitiva (Stern, 2020; Giogkaraki et al, 2013) (O’Shea et al., 

2018). O nosso resultado negativo não seria previsto levando em conta sugestões recentes de 

que a escolaridade (como índice de reserva cognitiva) poderia promover plasticidade 

hipocampal aumentada, e com isto preservar funcionamento cognitivo em idosos (Resende et 

al., 2018). Investigações deste tipo, que não constituíram o objetivo primário do presente 

estudo, poderão ser conduzidas no futuro com amostras maiores e com variabilidade mais 

ampla de nível educacional dos sujeitos.  

 

5.6 Considerações metodológicas 

Pode-se ressaltar como pontos fortes do presente estudo: o uso de equipamento de 3 

Tesla para aquisição das imagens; avaliação psiquiátrica e cognitiva detalhadas para seleção 

de idosos saudáveis e cognitivamente preservados; e uso de software desenvolvido 

especificamente para o parcelamento preciso das sub-regiões hipocampais, afim de permitir a 

investigação da vulnerabilidade do volume destas estruturas cerebrais.   

As limitações do estudo devem também ser reconhecidas, sendo as mais importantes 

delas o tamanho relativamente modesto da amostra, a ausência de métodos usados para 

corrigir os resultados para múltiplas testagens estatísticas, e a ausência de dados de 

biomarcadores para excluir a presença de patologia do tipo de DA em estágio pré-clínico. 

Uma limitação adicional relativa ao tamanho da amostra diz respeito à ausência de avaliação 

de outras variáveis preditoras de potencial interesse; por exemplo, estudos anteriores 
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mostraram que variações volumétricas de sub-regiões hipocampais como o CA1 podem ser 

dependentes da presença de hipertensão arterial (Shing et al., 2011). Por fim, foram usados 

dois protocolos diferentes para adquirir as imagens nos dois estudos prévios que forneceram 

dados para a presente investigação. Entretanto, estas diferenças foram sutis e exatamente o 

mesmo equipamento foi usado nos dois estudos, sem ter havido nenhum upgrade entre as 

duas investigações.  

 

6 CONCLUSÃO  

Em conclusão, o presente estudo realizou pela primeira vez investigação de inter-

relações entre volume de sub-regiões hipocampais e a idade cronológica usando uma amostra 

contendo somente idosos saudáveis avaliados com imagens volumétricas de RM segmentadas 

de forma automatica utilizando o FS na versão 6.0, considerado um dos métodos mais 

sofisticados atualmente para esta finalidade. O estudo foi capaz de reproduzir achados 

encontrados em análises prévias na literatura, e reforça a noção de que avaliações 

volumétricas do hipocampo relacionadas ao envelhecimento devem sempre que possível 

realizar o parcelamento de sub-regiões hipocampais, ao invés de tratar esta estrutura cerebral 

como uma unidade homogênea.  

Pesquisas futuras adicionais são necessárias para explorar associações longitudinais 

entre a evolução do volume de sub-regiões hipocampais e a taxa de declínio cognitivo entre 

idosos saudáveis, levando em conta a influência de variáveis adicionais como sexo, nível 

educacional e condições clínicas comórbidas.  
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Apêndice A. Dados descritivos do volume das sub-regiões do hipocampo da amostra total de 

52 sujeitos, separados por hemisfério. 

Hemisfério Direito Média DP 

Região Caudal 0,368 0,060 

Subículo 0,274 0,043 

CA1 0,425 0,061 

Presubículo 0,185 0,029 

Parasubículo 0,043 0,009 

Camada Molecular 0,377 0,058 

Giro Denteado 0,206 0,034 

CA3 0,157 0,024 

CA4 0,179 0,028 

Fimbria 0,044 0,013 

Área de Transição 0,043 0,007 

Hemisfério Esquerdo Média DP 

Região Caudal 0,358 0,056 

Subículo 0,277 0,043 

CA1 0,403 0,057 

Presubículo 0,198 0,03 

Parasubículo 0,044 0,011 

Camada Molecular 0,362 0,057 

Giro Denteado 0,193 0,033 

CA3 0,14 0,025 

CA4 0,168 0,027 

Fimbria 0,048 0,014 

Área de Transição 0,042 0,007 
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Apêndice B. Resultados do teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov para o volume 

das sub-regiões hipocampais separadas por hemisfério. 

Hemisfério Direito Estatística Sig. 

Região Caudal  0,069 0,200* 

Subículo  0,130 0,027 

CA1  0,101 0,200* 

Presubículo  0,072 0,200* 

Parasubículo  0,078 0,200* 

Camada Molecular  0,094 0,200* 

Giro denteado  0,102 0,200* 

CA3  0,142 0,01 

CA4  0,110 0,165 

Fímbria  0,076 0,200* 

Área de transição  0,083 0,200* 

Hemisfério Esquerdo Estatística Sig. 

Região Caudal  0,100 0,200* 

Subículo  0,073 0,200* 

CA1  0,109 0,174 

Presubículo  0,086 0,200* 

Parasubículo  0,087 0,200* 

Camada Molecular  0,111 0,155 

Giro denteado 0,114 0,087 

CA3  0,089 0,200* 

CA4  0,106 0,200* 

Fímbria  0,099 0,200* 

Área de transição  0,095 0,200* 

*Esse é um limite inferior da verdadeira significância.  

a. Correção de Significância de Lilliefors usada para verificação de normalidade de um 

conjunto de dados testando a normalidade a partir de média e desvio fornecidos . 
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Apêndice C - Gráficos de dispersão mostrando correlação entre volume de sub-

regiões hipocampais e idade.  

 

  

C1. Gráficos de dispersão entre as variáveis idade e volume da região caudal do hipocampo no hemisfério 

direito (HD) e no hemisfério esquerdo (HE). 

C2. Gráficos de dispersão entre as variáveis idade e volume do subículo do hipocampo no hemisfério direito 

(HD) e no hemisfério esquerdo (HE). 
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C4. Gráficos de dispersão entre as variáveis idade e volume do presubículo do hipocampo no hemisfério 

direito (HD) e no hemisfério esquerdo (HE). 

C6. Gráficos de dispersão entre as variáveis idade e volume da camada molecular do hipocampo no hemisfério 

direito (HD) e no hemisfério esquerdo (HE). 

C5. Gráficos de dispersão entre as variáveis idade e volume do parasubículo do hipocampo no hemisfério 

direito (HD) e no hemisfério esquerdo (HE). 
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C7. Gráficos de dispersão entre as variáveis idade e volume do giro denteado do hipocampo no hemisfério 

direito (HD) e no hemisfério esquerdo (HE). 

C8. Gráficos de dispersão entre as variáveis idade e volume do CA3 do hipocampo no hemisfério direito (HD) e 

no hemisfério esquerdo (HE). 

C9.  Gráficos de dispersão entre as variáveis idade e volume do CA4 do hipocampo no hemisfério direito 

(HD) e no hemisfério esquerdo (HE). 
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C11. Gráficos de dispersão entre as variáveis idade e volume da área de transição do hipocampo no 

hemisfério direito (HD) e no hemisfério esquerdo (HE). 

C10. Gráficos de dispersão entre as variáveis idade e volume da fimbria do hipocampo no hemisfério direito 

(HD) e no hemisfério esquerdo (HE). 
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Apêndice D. Resultado das análises de correlação linear entre o volume de sub-regiões 

hipocampais de ambos os hemisférios e a idade cronológica dos sujeitos (n=52). 

Hemisfério Direito Índice de 

correlação de 

Pearson 

Significância 

estatística 

Região Caudal -0,152 0,141 

Subículo -0,215 0,063 

CA1 -0,244* 0,040 

Presubículo -0,255* 0,034 

Parasubículo 0,032 0,410 

Camada Molecular -0,295* 0,017 

Giro denteado -0,308* 0,013 

CA3 -0,254* 0,035 

CA4 -0,300* 0,015 

Fimbria -0,188 0,092 

Área de Transição -0,205 0,072 

Hemisfério Esquerdo Pearson 

Correlation 

Sig. (1-tailed) 

Região Caudal -0,137 0,166 

Subículo -0,240* 0,043 

CA1 -0,167 0,118 

Presubículo -0,198 0,080 

Parasubículo 0,106 0,227 

Camada Molecular -0,218 0,060 

Giro denteado -0,222 0,057 

CA3 -0,097 0,247 

CA4 -0,210 0,067 

Fimbria -0,168 0,117 

Área de Transição -0,073 0,302 

* Correlação significativa no nível (p<0.05) 
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Apêndice E. Resultado das análises de regressão linear múltipla utilizando o MEEM, 

sexo, anos de escolaridade e idade como variáveis preditoras de volumes de sub-regiões 

hipocampais. 

Hemisfério Direito R² R² ajustado Significância estatística 

Região Caudal 0,1130 0,0375 0,2185 

Subículo 0,1179 0,0428 0,1977 

CA1 0,1252 0,0508 0,1700 

Presubículo 0,2315 0,1661 0,0132 

Parasubículo 0,0523 -0,0283 0,6307 

Camada Molecular 0,1606 0,0892 0,0779 

Giro denteado 0,1964 0,1280 0,0330 

CA3 0,1057 0,0296 0,2525 

CA4 0,1810 0,1113 0,0481 

Fimbria 0,1315 0,0576 0,1490 

Área de Transição 0,1652 0,0941 0,0701 

Hemisfério Esquerdo R² R² ajustado Significância estatística 

Região Caudal 0,0688 -0,0104 0,4897 

Subículo 0,0959 0,0190 0,3042 

CA1 0,1090 0,0332 0,2363 

Presubículo 0,1726 0,1021 0,0589 

Parasubículo 0,1381 0,0647 0,1292 

Camada Molecular 0,1330 0,0592 0,1441 

Giro denteado 0,1729 0,1025 0,0585 

CA3 0,0948 0,0177 0,3110 

CA4 0,1607 0,0893 0,0778 

Fimbria 0,0746 -0,0041 0,4449 

Área de Transição 0,1398 0,0666 0,1245 
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