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Resumo 
 

 

Rimkus CM. As características microestruturais do tecido neural e o grau de 
atrofia cortical nos estágios iniciais da esclerose múltipla remitente-
recorrente [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2012. 179p. 
 
Introdução: Os processos degenerativos vêm sendo considerados 
determinantes da progressão do déficit neurológico na esclerose múltipla 
(EM) e são associados sobretudo à perda neuronal e axonal. A patologia na 
substância branca (SB) manifesta-se pela quebra de membranas e perda da 
complexidade microestrutural dos tratos cerebrais, o que pode ser estudado 
indiretamente pelas alterações nos índices de fração de anisotropia (FA) e 
difusividade média (DM), obtidos por meio das análises das imagens por 
tensores de difusão (diffusion tensor imaging - DTI). Essa técnica oferece 
outros dois índices mais específicos, a difusividade axial (λ⎜⎜) e difusividade 
radial (λ⊥), que são associados aos processos de perda axonal e 
desmielinização, respectivamente. A perda neuronal na substância cinzenta 
(SC) pode ser avaliada pelo grau de atrofia do córtex cerebral. Este estudo 
tem como objetivos mensurar os índices de DTI na maior comissura 
cerebral, o corpo caloso (CC), e o grau e distribuição da atrofia cortical em 
indivíduos com EM remitente-recorrente (EMRR) e baixos escores de 
incapacidade funcional, correlacionando essas alterações com o volume de 
lesões macroscópicas e os principais parâmetros clínicos. Método: 31 
indivíduos (22 mulheres, idade média 30,5 anos ± 8,7) com EMRR e um 
grupo controle (GC) composto por 34 indivíduos saudáveis (27 mulheres, 
idade média 32,3 anos ± 7,8) realizaram exames de crânio em aparelho de 
ressonância magnética de 3 Tesla (3T), sendo adquiridas imagens de DTI 
com 32 direções de gradiente, obtendo-se os índices de FA, DM, λ⎜⎜ e λ⊥ de 
cinco segmentos na secção sagital do corpo caloso (CC). Através da 
segmentação de imagens volumétricas ponderadas em T1 foram obtidas as 
espessuras corticais regionais nos grupos. Esses resultados foram 
correlacionados com os volumes lesionais de imagens ponderadas em T1 e 
T2/FLAIR e os escores da escala expandida do estado de incapacidade 
(Expanded Disability Status Scale - EDSS), considerando-se significativos 
resultados com p< 0,05. Resultados: Os índices de FA, DM e λ⊥ do CC 
estavam difusamente alterados no grupo EMRR e a λ⎜⎜, alterada 
significativamente no esplênio, tronco médio anterior e tronco médio 
posterior do CC. Observou-se atrofia cortical significativa no terço anterior 
dos lobos temporais, bilateralmente, e nas regiões parietal inferior, insular e 
fronto-orbitária direitas, com uma tendência à atrofia no giro frontal superior 



esquerdo. As FA, DM e λ⊥ correlacionaram-se com os volumes lesionais T1 
e, mais significativamente, com os volumes lesionais T2/FLAIR, porém não 
houve correlação entre os volumes lesionais e a λ⎜⎜. A espessura cortical no 
grupo EMRR apresentou correlações com ambos os volumes lesionais, mais  
significativamente com as lesões em T1. O escore médio da EDSS era 1,1 ± 
0,9 (variando de 0-3), apresentando correlações com a DM e a λ⎜⎜ no 
esplênio, tronco médio anterior e posterior do CC, com uma correlação com 
a λ⊥ no tronco médio posterior. O EDSS correlacionou-se com a espessura 
cortical na topografia do giro frontal superior esquerdo. Discussão e 
conclusão: Houve alteração difusa nos índices de FA, DM e λ⊥ nos 
segmentos do CC, com acometimento mais localizado, predominantemente 
médio posterior, da λ⎜⎜, o que pode sugerir desmielinização difusa do CC, 
porém axonopatia ou degeneração mais acentuada em algumas regiões da 
SB. A atrofia cortical também apresentou uma distribuição regional 
característica, afetando sobretudo as regiões temporais, bilateralmente, 
parietal inferior, insular e fronto-orbitária direitas. As correlações encontradas 
entre os índices de DTI e a espessura cortical e os volumes lesionais 
demonstraram que, ao menos em parte, as degenerações das SB e SC 
podem ser relacionadas à  degeneração Walleriana, secundária ao acúmulo 
de placas lesionais. As correlações entre a DM, λ⎜⎜ de alguns segmentos do 
CC e a espessura cortical do giro frontal superior com os escores da EDSS 
favoreceram à hipótese de que a degeneração tecidual na EM foi um fator 
preponderante na progressão do déficit neurológico na EMRR. 
 
Descritores: Esclerose Múltipla; Imagem por Ressonância Magnética; 
Imagem de Tensor de Difusão; Degeneração neural; Bainha de Mielina 
 
 



 

Summary 
 

 

Rimkus CM. The microstructural changes in the neural tissue and the degree 
of cortical atrophy in the initial stages of relapsing remitting multiple sclerosis 
[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 
2012. 179p. 

 
Introduction: The degenerative processes are gaining attention as 
predictors of the neurological deficit in multiple sclerosis (MS), being 
reflected by the degree of axon loss and central nervous system atrophy. 
The white matter pathology (WM) is characterized by cellular membranes 
disruption and loss of the microstructural complexity, which can be accessed 
by the diffusion tensor imaging (DTI) indices of fractional anisotropy (FA) and 
mean diffusivity (MD). This imaging technique also offers two more specific 
indices: the axial diffusivity (λ⎜⎜) and radial diffusivity (λ⊥), which are useful to 
differentiate between axon loss and demyelination, respectively. The gray 
matter (GM) neuronal loss can be accessed by the degree of cortical 
atrophy. The aim of this study is to measure the DTI indices in the greatest 
WM commisure, the corpus callosum (CC), and the degree and distribution 
of cortical atrophy in patients with relapsing remitting MS (RRMS) and low 
disability scores, correlating them to the macroscopic lesion load and the 
main clinical scores. Method: 31 RRMS patients (22 women, mean age 30.5 
years ± 8.7) and 34 healthy control (HC) subjects (27 women, mean age 32.3 
years ± 7.8) were submitted to brain examinations in a 3T magnetic 
resonance image scanner. From DTI with 32 gradient encoding directions 
were extracted the indices of FA, MD, λ⎜⎜ and λ⊥, which were measured in 5 
segments of the mid-sagital section of the corpus callosum (CC). The cortical 
thickness was obtained from the segmentation of volumetric T1 images. 
These results were correlated with the macroscopic lesion loads in the T1 
and T2/FLAIR images and the scores in the Expanded Disability Status 
Scale – EDSS, considering significant the results with p< 0.05. Results: The 
FA, MD and λ⊥ were diffusively abnormal in all 5 segments of the CC in the 
RRMS group and the λ⎜⎜ was abnormal only in the splenium, anterior mid-
body and posterior mid-body. The anterior area of the both temporal lobes 
and right inferior parietal, some orbital-frontal and insular regions showed 
significant atrophy, with a tendency of atrophy in the superior frontal gyrus. 
The FA, MD and λ⊥ correlated with the T1 lesion load and, more significantly, 
with the T2/FLAIR lesion load. The cortical thickness correlated with T1 and 
T2/FLAIR lesion loads, more significantly with the T1 lesion load. The mean 
EDSS in the RRMS group was 1.1 ± 0.9 (range 0-3), correlating with the MD 
and λ⎜⎜ of the splenium, anterior and posterior mid-body of the CC. The EDSS 



correlated to cortical thickness in the topography of the superior frontal gyrus. 
Discussion and conclusion: The FA, MD and λ⊥ are diffusively abnormal in 
the CC, with abnormalities in the λ⎜⎜, restricted to the medial and posterior 
segments. These results can be interpreted as signs of diffuse demyelination 
in the CC and a predominance of axonopathy or more advanced 
degeneration in some segments. The cortical atrophy also followed a 
characteristic regional distribution, affecting predominantly the bilateral 
temporal lobes, and inferior parietal, orbital-frontal and insular regions, in the 
right hemisphere. The correlations found between the DTI indices and the 
cortical thickness and the macroscopic lesion loads show that, at least 
partially, the WM and GM degeneration can be related to Wallerian 
degeneration secondary to macroscopic lesion accumulation. The 
correlations between the DM, λ⎜⎜, in some of the CC segments, and cortical 
thickness, in the superior frontal gyrus, and the EDSS scores reinforces the 
hypothesis that the degenerative processes in MS can play a role in the 
disability status of the patients.     
 
Descriptors: Multiple Sclerosis; Magnetic Resonance Imaging; Diffusion 
Tensor Imaging; Nerve Degeneration; Myelin sheath 
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A esclerose múltipla (EM) é a doença desmielinizante adquirida mais 

frequente, com uma incidência de cerca de 3-4 / 100.000 indivíduos, sendo 

mais prevalente em mulheres, com uma razão estimada de 2,3:1 entre os 

gêneros feminino e masculino1. Inicialmente, a EM possuía uma incidência 

muito mais elevada na Europa e América do Norte, sendo classificada como 

uma doença das regiões de altas latitudes, ou seja, com uma distribuição 

mais afastada da linha do Equador. Mas, de 1980 aos anos 2000, nota-se 

um crescimento na incidência da EM em países de menor latitude, próximos 

às zonas tropicais, possivelmente em consequência de variações nas 

características genéticas das populações, correntes migratórias ou na 

disseminação de possíveis fatores de risco ambientais, como agentes 

infecciosos1. 

A EM é uma doença inflamatória crônica do sistema nervoso central 

(SNC) de etiologia desconhecida, provavelmente autoimune, associada a 

uma série de eventos mielinoclásticos2, 3. Patologicamente, observa-se a 

presença de infiltrados inflamatórios nos espaços perivenulares do SNC, 

acometendo tanto as regiões encefálicas supra e infratentoriais, bem como a 

medula espinhal 4, 5. Nas áreas com agressão tecidual mais crítica, há 

significativa morte de oligodendrócitos e desmielinização, com presença de 

macrófagos e astrócitos reacionais e altas concentrações de linfócitos T e B. 

Dependendo da fase evolutiva e da agressividade da lesão, notam-se áreas 
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de remielinizacão, com regeneração tecidual heterogênea, ou formação de 

cicatriz glial 3. 

O caráter autoimune da doença é sugerido pela presença de 

anticorpos, proteínas do sistema complemento e citocinas nos espaços 

perivasculares 3. Uma variedade de autoanticorpos foi isolada nas formas 

humanas e nos modelos experimentais da EM, sendo mais frequentes os 

anticorpos antiproteína básica da mielina (anti-PBM) e antiglicoproteína 

oligodendrocítica da mielina (anti-GOM) 6-8. 

A característica primariamente inflamatória da EM determina sua 

apresentação macroscópica clássica, que se caracteriza pela formação de 

lesões alongadas na substância branca, distribuídas nos espaços 

perivenulares e apresentando uma hidratação tecidual maior que o tecido 

adjacente, o que é secundário, tanto à infiltração inflamatória e edema local 

como à destruição das membranas celulares, determinando consequente 

aumento na concentração de água livre e solubilização das moléculas de 

proteína e outros resíduos celulares 9, 10. Essas alterações focais da 

composição tecidual são facilmente identificadas nos exames de imagem 

por ressonância magnética (IRM), manifestando-se como focos de alto sinal 

nas sequências ponderadas em T2, sendo também denominadas placas 

desmielinizantes ou placas lesionais 5 (Figura 1). O grau de edema da placa 

lesional pode determinar a presença de baixo sinal nas sequências 

ponderadas em T1 (Figura 2), e quanto maior a hidratação lesional maiores 

serão a frequência e a intensidade do hipossinal nessa ponderação, o que é 
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observado tanto nas lesões agudas com intensa atividade inflamatória como 

em lesões crônicas com maior destruição tecidual ou cavitação 11. 

 

 

Figura 1 -  Placas lesionais na EM, demonstrando alto sinal em 
sequência ponderada em T2. Corte coronal de IRM de 
paciente com EM, observando-se múltiplas lesões com alto 
sinal na sequência ponderada em T2 (setas) localizadas na 
substância branca encefálica 
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Figura 2 -  Placas lesionais na EM, demonstrando baixo sinal em 
sequência ponderada em T1. Corte coronal de IRM de 
paciente com EM, observando-se múltiplas lesões com baixo 
sinal na sequência ponderada em T1 (setas), algumas delas 
alongadas e com orientação perpendicular à superfície 
ependimária, sugerindo localização adjacente às veias 
subependimárias. 

 

 

A forma clínica mais comum, a forma remitente-recorrente (EMRR), é 

caracterizada por exacerbações e remissões recorrentes de sintomas 

neurológicos. A cada exacerbação há surgimento de novas lesões 

desmielinizantes, que podem permanecer após a resolução do quadro 

agudo, reduzir ou desaparecer depois de algumas semanas ou meses, com 

normalização do sinal tecidual 5, 11. Embora essa dinâmica de surgimento, 

cicatrização e acúmulo de desmielinização sejam característicos da doença, 
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determinando a maior parte de seus parâmetros clínicos e diagnósticos e, 

muitas vezes, dependendo da localização e agressividade das novas lesões, 

serem responsáveis pela sintomatologia e síndrome clínica aguda, o simples 

aumento do volume de placas desmielinizantes não explica totalmente a 

disfunção neurológica a longo prazo nos pacientes com EM 12, 13. 

Existe uma tendência ao acúmulo de sintomas neurológicos ou 

remissão parcial do déficit após cada exacerbação clínica. Depois de alguns 

anos de doença, a maior parte dos pacientes com EMRR será classificada 

em um outro subtipo da doença, a forma secundariamente progressiva 

(EMSP), na qual existe uma progressão significativa da disfunção 

neurológica entre os períodos de exacerbação, não relacionada diretamente 

à frequência ou gravidade dos surtos nessa fase 14. A taxa média de 

conversão da forma EMRR para a EMSP é de cerca de 2,5% ao ano, com 

um tempo médio de 8 a 20 anos para a conversão nos indivíduos dessa 

população 14, 15. Essa progressão da doença levantou a hipótese de que a 

EM não é apenas uma doença inflamatória e desmielinizante, mas, que uma 

série de processos degenerativos do SNC são concomitantes e, 

possivelmente, interdependentes, participando de seu processo evolutivo. 

Por muitos anos, a disfunção clínica ou neurológica foi atribuída 

diretamente à lesão e afilamento da bainha de mielina, levando à redução da 

velocidade de condução neural 16. Valorizava-se a desmielinização como 

processo patológico preponderante na EM. De acordo com esse modelo, a 

perda neuronal na EMRR, especialmente nos estágios iniciais, possuía uma 

importância secundária dentro da evolução da doença. Desde os primeiros 
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estudos histológicos da EM, a presença de certo grau de perda axonal nas 

placas lesionais era reconhecida, porém associada apenas às lesões de 

maior agressividade ou à cronicidade das mesmas 2. Estudos mais recentes 

vêm demonstrando que a perda axonal pode ser observada nas lesões 

agudas e detectadas desde os primeiros eventos desmielinizantes 17, 18. 

Além do envolvimento e importância de outros processos patológicos, 

como a perda axonal, na evolução da EM, as pesquisas atuais demonstram 

que os processos de desmielinização, inflamação e degeneração tecidual 

não são restritos às placas macroscópicas. A análise microscópica de 

amostras teciduais de seres humanos e modelos animais experimentais da 

EM demonstrou altas concentrações de células inflamatórias no tecido 

cerebral aparentemente normal, semelhantes às observadas nas placas 

lesionais 19. Similarmente, estudos com técnicas avançadas de IRM, como 

espectroscopia de prótons, transferência de magnetização e imagens por 

tensores de difusão (do inglês, diffusion tensor imaging – DTI), demonstram 

evidências de desmielinização e perda neuronal no tecido cerebral 

aparentemente normal, seja na substância branca (SBAN) ou na substância 

cinzenta (SCAN) aparentemente normais 20-24. 

As imagens estruturais convencionais de ressonância magnética 

(RM), ponderadas em T1 e T2, são relativamente sensíveis para a detecção 

das lesões macroscópicas da EM e são amplamente utilizadas no 

diagnóstico e acompanhamento clínico da doença. Mas, conforme citado 

anteriormente, a presença das variações focais nessas aquisições estão 

associadas, principalmente, ao grau de hidratação local do tecido, sendo 
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inespecíficas para a diferenciação dos processos patológicos associados, 

como edema, inflamação, demielinização, gliose ou perda axonal 12. Além 

disso, as imagens convencionais não são sensíveis à detecção de lesões e 

alterações bioquímicas e microestruturais nas placas lesionais, bem como 

no tecido cerebral aparentemente normal, o que tem sido relacionado à sua 

baixa ou moderada correlação com a progressão do déficit neurológico na 

EM 12, 13. 

O acúmulo e o surgimento de placas lesionais são indubitavelmente 

sinais de atividade patológica, porém, com os recentes achados de outros 

importantes processos patológicos na evolução da doença, alguns conceitos 

têm sido modificados no estudo da EM. Atualmente, valoriza-se as perdas 

axonal e neuronal, ou seja, os processos degenerativos, como fatores 

predominantes na progressão do déficit neurológico crônico 23, 25, 26. A atrofia 

cerebral, seja ela cortical ou da substância branca, tem sido caracterizada 

como o resultado final das agressões crônicas e da degeneração tecidual. E, 

da mesma maneira que se observam sinais de perdas axonal e neuronal 

desde os estágios iniciais da EM 17, 23, tem-se demonstrado que a redução 

volumétrica do tecido cerebral inicia-se mais precocemente do que o 

postulado anteriormente, possuindo um impacto importante na instalação e 

permanência de déficits neurológicos e cognitivos 27-29. 

Na EM, a patologia neuronal pode ser estudada tanto na substância 

branca, avaliando-se os sinais de alterações microestruturais relacionados 

aos axônios, como na substância cinzenta, avaliando-se sinais de perda 

tecidual nos compartimentos com maior concentração de neurônios, como o 
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córtex e a substância cinzenta profunda. Como as sequências convencionais 

de IRM não oferecem índices objetivos para a detecção e quantificação 

dessas condições, outras técnicas de aquisição e processamento de 

imagens devem ser estudadas e utilizadas. 

A DTI é uma técnica que vem sendo empregada para extrair 

informações qualitativas e quantitativas a respeito da microestrutura tecidual 

30-32. A água é a molécula mais abundante nas células e tecidos vivos, 

apresentando características de difusão particulares entre as membranas 

celulares e os diversos compartimentos macroscópicos e microscópicos dos 

organismos. Em compartimentos livres de barreiras, as moléculas de água 

movimentam-se de modo isotrópico ou aleatório, porém, nos tecidos 

corporais, as membranas celulares e a compartimentalização dos tecidos 

fazem com que a difusão da água seja orientada de acordo com essas 

barreiras microestruturais, resultando em uma difusão anisotrópica 33, 34. A 

quantidade de água livre no tecido determina a amplitude do sinal da 

difusão, resultando em um coeficiente mensurável por RM, o coeficiente de 

difusão aparente (CDA) ou a difusividade média (DM) 35, 36. Dessa maneira, 

os índices de fração de anisotropia (FA) e DM oferecem informações sobre a 

concentração de membranas celulares, o grau de organização tecidual e a 

concentração de água livre nos tecidos. O espaço do tensor de difusão é 

tridimensional, como a maior parte das estruturas por ele avaliadas. 

Portanto, os valores de difusão são quantificados nos três principais vetores 

de uma matriz tridimensional (x, y e z) que, na convenção dos estudos de 

DTI, são chamados de autovalores ou eigenvalues: λ1, λ2  e λ3. Os índices 
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de FA e DM podem ser utilizados na quantificação indireta de perda de 

membranas celulares, porém são inespecíficos para a diferenciação entre 

lesão de mielina ou perda axonal. Por meio da combinação dos autovalores 

do tensor de difusão, são obtidos outros dois índices quantitativos: a 

difusividade axial (λ⎜⎜) e a difusividade radial (λ⊥). Por razões que serão 

discutidas mais à frente neste estudo, esses índices têm-se demonstrado 

úteis na discriminação entre lesão axonal e desmielinização, 

respectivamente 31, 32, 37. 

Embora seja possível a quantificação de cada um desses índices de 

DTI tanto na substância cinzenta como na substância branca, as suas 

variações, sobretudo da FA e dos índices vetoriais, apresentam maior 

correspondência com a patologia da substância branca, visto que sua 

microestrutura é mais compacta e com uma maior organização direcional 35. 

Nos estudos de DTI, a escolha da região de estudo é fundamental para a 

elaboração de uma hipótese sólida e para obtenção de resultados 

consistentes. No tecido cerebral, algumas áreas de tecido normal, não 

patológico, podem apresentar oscilações dos índices de anisotropia 

decorrentes do cruzamento e mudança na orientação das fibras de 

substância branca. Por isso, diversos estudos escolhem avaliar tratos mais 

compactos e com menor cruzamento de suas fibras principais com outros 

tratos, como o trato corticoespinhal ou o corpo caloso (CC) 38-40. 

No estudo de doenças com acometimento encefálico difuso, como a 

EM, o CC demonstra outras vantagens, apresentando uma ampla conexão 

cortical com todos os lobos cerebrais, com uma representação somatotópica 
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e funcional específica 41-43. Ele constitui a maior e mais compacta comissura 

cerebral, sendo responsável pela maior rede de comunicação inter-

hemisférica do SNC 44, 45. Apesar de sua aparência macroscópica 

homogênea, apresenta diferenças regionais na espessura, concentração e 

grau de mielinização de suas fibras 46-49, o que pode estar relacionado a 

uma sensibilidade e comportamento variável às agressões patológicas em 

seus segmentos. 

Outra maneira de estudar a patologia neuronal na EM é acessando a 

perda tecidual do córtex cerebral. As medidas mais comuns de atrofia da 

substância cinzenta cortical são as estimativas de volume 50, 51 e espessura 

52, 53 desse compartimento cerebral. A avaliação da espessura cortical é 

vantajosa por apresentar uma menor influência do volume intracraniano e 

das diferenças interpessoais nos tamanhos cerebrais. As medidas 

volumétricas necessitam ser normalizadas pelos volumes cerebrais ou 

intracranianos 51, o que não acontece com as medidas de espessura. 

Há evidências de que a atrofia cortical na EM é precoce e não 

homogênea, existindo uma predileção para algumas áreas corticais em cada 

estágio evolutivo da doença 52. Mas há controvérsias em relação às áreas 

predominantemente afetadas em cada fase da doença 52-54 e como essas 

alterações correlacionam-se com o acometimento da substância branca 51-53, 

55, 56. A maior parte desses estudos analisou a correlação entre o grau de 

atrofia cortical com as lesões macroscópicas na EM. A análise da correlação 

entre o afilamento cortical e as alterações microscópicas da substância 

branca é recente, e alguns estudos com esse enfoque utilizaram poucos 
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pacientes ou estudaram apenas áreas corticais restritas, como o trato 

corticoespinhal 57. 

Portanto, este estudo propõe-se avaliar as características 

microestruturais de cinco segmentos do CC em pacientes com EMRR e o 

grau e a distribuição do afilamento cortical nesses indivíduos. Seu objetivo é 

avaliar se existe uma correspondência regional entre desorganização 

microestrutural, sobretudo dos sinais indiretos de perda axonal e atrofia 

cortical, e como esses achados correlacionam-se com as lesões 

macroscópicas e o grau de disfunção neurológica nesses indivíduos. 

 

 

1.1  REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1.1  A aplicação da ressonância magnética no diagnóstico da EM 

 

A IRM é o teste paraclínico que, isoladamente, possui grande 

sensibilidade e especificidade no diagnóstico da EM. Sua inclusão como 

ferramenta auxiliar nos critérios diagnósticos da EM foi proposta por Poser et 

al. 58, juntamente com outros testes paraclínicos, como os potenciais 

evocados, visual e sensorial 59, 60, e a pesquisa de anticorpos oligoclonais no 

líquido cefalorraquidiano (LCR) 61.  

Dos testes paraclínicos utilizados na EM, a IRM demonstrou a maior 

sensibilidade e especificidade, apresentando o maior peso nos critérios de 

Poser. Diante dessa observação, diversos estudos iniciaram a pesquisa de 
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critérios de IRM com maior valor preditivo de positividade para EM. Paty et 

al. 62 elaboraram um critério de imagem com alta sensibilidade, preenchendo 

o critério de positividade em cerca de 95% dos indivíduos com EM 

clinicamente definida. Esse critério foi aplicado a pacientes com síndrome 

clínica isolada (SCI), sugerindo o diagnóstico de EM pela presença de pelo 

menos quatro lesões com dimensões maiores que 3 mm em um dos eixos 

ou três lesões, sendo uma delas periventricular. Mas esse método recebeu 

algumas críticas em razão de sua baixa especificidade, atingindo no máximo 

57% no seguimento evolutivo dos indivíduos com primeiro episódio de SCI 

63. 

Concomitantemente ao estudo de Paty et al. 62, Fazekas et al. 64 

tentaram aumentar a especificidade da IRM acrescentando uma 

discriminação mais detalhada da distribuição espacial das lesões e dando 

maior peso a placas lesionais maiores com, pelo menos, 6 mm em um dos 

eixos, na contabilização das lesões típicas da EM. O critério foi baseado em 

um estudo retrospectivo testando a acurácia do método na diferenciação de 

lesões hiperintensas em T2 entre pacientes com EM definida e as 

encontradas no envelhecimento normal, demonstrando, inicialmente, alta 

sensibilidade e especificidade. Entretanto, estudos posteriores 

demonstraram achados contraditórios a esse método, observando um 

desempenho menos satisfatório na avaliação prospectiva e detecção de EM 

em indivíduos com SCI 65. 

Outros estudos ativeram-se à observação de características 

morfológicas e topográficas típicas da EM. Horowitz et al. 66 observaram 
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uma alta prevalência de lesões ovoides nos pacientes com EM, sugerindo 

sua presença como um marcador sensível da doença. Outro estudo da 

época demonstrou um alto valor preditivo de EM diante da presença de 

lesões occipitais e temporais 67. No entanto, embora ambos os achados 

tenham sido descritos como marcadores satisfatórios de lesões típicas da 

EM, eles foram baseados em estudos retrospectivos, analisando apenas 

pacientes com a doença clínica definida, não sendo possível avaliar a 

acurácia dos mesmos. 

Um dos tipos de lesão que, isoladamente, apresenta alta correlação 

com o diagnóstico de EM são as do CC, mais especificamente as lesões na 

interface caloso-septal, possuindo uma especificidade de até 98% na 

diferenciação, por IRM, entre pacientes com EM e indivíduos com focos 

hiperintensos em T2 na substância branca por outras etiologias 68. 

As lesões desmielinizantes em fase inflamatória aguda tendem a 

apresentar realce após a administração endovenosa de contraste 

paramagnético, o gadolínio 69. Diferentemente de outras patologias 

desmielinizantes comuns, como a encefalomielite disseminada aguda 

(EMDA), a EM possui um caráter crônico e recorrente, com o surgimento de 

novas lesões e a presença de lesões em estágios evolutivos diferentes. 

Devido a essa característica, especulou-se que a presença simultânea de 

lesões com e sem realce após a injeção do gadolínio seria um sinal de 

disseminação da doença no tempo, possuindo valor no estabelecimento do 

diagnóstico 65.  
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O resumo dos primeiros critérios de IRM está representado no 

Quadro 1. Esses primeiros estudos representaram um grande avanço na 

descrição não invasiva da distribuição e forma mais comum das lesões 

desmielinizantes, porém nenhum desses critérios possuía, isoladamente, 

uma sensibilidade ou especificidade ideal. No fim da década de 1990, duas 

revisões desses critérios culminaram na descrição de um critério unificado 

dos achados de IRM na EM, descritas nos trabalhos de Barkhof et al. 5 e 

Tintoré et al. 70(Quadro 2), sendo consideradas um grande avanço na 

avaliação dos casos clínicos suspeitos de EM. 
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Quadro 1 -  Primeiros critérios diagnósticos de positividade na IRM 
 
Critério Definição Sensibilidade Especificidade

Paty et al. 62 ≥ 4 lesões, ou 3 lesões, sendo 
uma periventricular 

94% 57% 

Fazekas et al. 64 ≥ 3 lesões com pelo menos 2 
das características abaixo: 
• 1 lesão infratentorial 
• 1 lesão periventricular 
• 1 lesão com diâmetro >6 mm 

88% 100% 

Lesões ovóides 66   Presença de lesões ovoides, 
com aspecto alongado, 
apresentando o maior eixo 
significativamente maior que o 
menor eixo 

86% N.A. 

Realce pelo 
gadolínio 65 

≥ 1 lesão com realce após a 
injeção do gadolínio e 
≥ 1 lesão sem realce 

59% 98% 

Anormalidades na 
interface caloso-
septal 68  

Pelo menos 1 lesão na 
interface caloso-septal 

93% 98% 

Quadro adaptado de Barkhof et al., 1997 5 
N.A.: Não aplicável. O estudo utilizado para a definição era retrospectivo, avaliando as 
imagens de pacientes com esclerose múltipla já definida, não tendo sido realizada a 
comparação entre grupos com diferentes patologias ou com alterações dentro do espectro 
da normalidade. Portanto, não foi avaliada a especificidade do método. 
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Quadro 2 - Critérios de Barkhof e Tintore 

Preencher 3 dos 4 critérios: 

• 1 lesão com realce ou 9 lesões com hipersinal em T2 

• Pelo menos 1 lesão infratentorial ou medular 

• Pelo menos 1 lesão justacortical 

• Pelo menos 1 lesão periventricular  

Observações: 

‐ Uma lesão medular com realce é equivalente a uma lesão cerebral com 
realce; 

‐ Lesões medulares com hipersinal em T2 são contabilizadas com as lesões 
dos demais compartimentos para atingir o número total; 

‐ Nos subtipos de EM com manifestação medular, em indivíduos de origem 
asiática ou latino-americana, a utilização de uma lesão medular como lesão 
justacortical pode aumentar a sensibilidade do diagnóstico.  

Quadro adaptado de Barkhof et al., 1997 5 e Tintore et al., 2000 70 
 

 

Nesse critério, foram estabelecidos objetivamente os quatro 

compartimentos do SNC típicos da EM: periventricular, justacortical, 

infratentorial e medular (Figura 3). As lesões periventriculares e 

justacorticais são exemplos típicos de lesões em espaços perivenulares bem 

conhecidos: o plexo subependimário e ao redor das vênulas transcorticais. A 

identificação e caracterização precisa de lesões justacorticais apresenta 

importante valor na diferenciação com outra patologia bastante comum da 

substância branca, a doença vascular isquêmica subcortical (DVIS) ou 

microangiopatia isquêmica, observada na degeneração senil, na hipertensão 

arterial e outras doenças sistêmicas com acometimento microarterial, que 

determina a formação de lacunas isquêmicas e desmielinização 

microangiopática 71, 72. As lesões da microangiopatia isquêmica são 

distribuídas ao redor das arteríolas terminais e, embora algumas delas 
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sejam observadas em localização pericortical ou subcortical, raramente 

acometem o limite entre a substância branca e cinzenta. Já as lesões 

justacorticais encontradas na EM, pela sua distribuição perivenular, são 

caracterizadas por lesões que tocam o córtex, com acometimento das fibras 

em “U” 5 (Figura 4). 

 

 
Figura 3 -  Quatro compartimentos do SNC típicos da EM. A: Visão 

localizada de corte axial ponderado em fluid attenuated inversion 
recovery (FLAIR), ilustrando lesões hiperintensas 
periventriculares (pontas de setas em A); B: Visão localizada de 
corte axial ponderado em double inversion recovery (DIR) com 
lesões justacorticais na porção opercular do lobo frontal direito 
(pontas de setas em B); Corte axial ponderado em T2-FLAIR 
demonstrando lesão infratentorial no hemisfério cerebelar direito 
(ponta de seta em C); D: Corte sagital ponderado em T1 após a 
injeção de gadolínio, ao nível da transição craniocervical, 
demonstrando lesão medular com realce (ponta de seta em D) 
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Figura 4 -  Lesão justacortical em paciente com EM. Visão localizada de 

corte coronal ponderado em T2 onde se observa lesão com alto 
sinal localizada na interface entre a substância branca e cinzenta 
localizada na profundidade do sulco temporal superior direito 
(ponta de seta). Destaca-se a contiguidade da lesão com a 
profundidade do córtex local, o que caracteriza o acometimento 
na topografia das fibras em “U” 

 

 

Juntamente com as lesões com realce ao gadolínio, as lesões 

justacorticais foram consideradas as mais específicas no estabelecimento do 

diagnóstico da EM 5. Um dos critérios anteriores mais utilizados no 

diagnóstico da EM, o critério de Paty et al. 62 possuía relativa baixa acurácia 

pela sua baixa especificidade. No intuito de aumentar a especificidade 

diagnóstica, Barkhof et al. 5 conferiram maior peso às lesões justacorticais e 

com realce ao gadolínio e propuseram a inclusão de maior número de 

lesões hiperintensas em T2 (nove) como critério de positividade. A inclusão 
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de lesões medulares e infratentoriais aumentava tanto a sensibilidade como 

a especificidade do método, visto que muitos pacientes iniciam o quadro 

clínico com síndromes medulares, cerebelares ou do tronco cerebral e 

também porque lesões concomitantes nos espaços supra e infratentoriais e 

medulares são menos comuns em outras patologias do SNC 5. 

A EM é uma doença caracterizada pelo aparecimento de sintomas 

neurológicos em diversos sistemas funcionais, o que se manifesta nas 

imagens de RM através da disseminação de lesões em múltiplas 

localizações do SNC. Essa característica é definida nos critérios 

diagnósticos como disseminação no espaço (do inglês: dissemination in 

space – DIS). Mas, o outro caráter fundamental da doença é a recorrência 

de sintomas a sua migração para outros sistemas funcionais, definindo a 

disseminação no tempo (do inglês: dissemination in time – DIT). Os critérios 

de Barkhof e Tintoré 5, 70 são aplicados em um único exame de IRM e não 

são capazes de definir DIT. Após algumas modificações, eles foram 

incluídos nos primeiros critérios de McDonald et al. 73, compondo os sinais 

de DIS. Nesses critérios, a DIT foi estabelecida pelo surgimento de uma 

lesão ativa, com realce ao gadolínio, três meses após o quadro inicial de SCI 

ou uma nova lesão hiperintensa em T2 em relação a uma IRM basal 73. 

Esses critérios conferiam maior importância, com maior objetividade, aos 

achados de IRM que o critério anterior de Poser et al. 58, demonstrando alta 

especificidade (91%). Entretanto, inúmeras criticas foram feitas à sua alta 

complexidade, com dificuldade de aplicação na prática clínica, e à sua baixa 
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sensibilidade (47%) 74, o que poderia retardar o diagnóstico definitivo e o 

início de tratamento específico. 

Em 2005, foi realizada a primeira revisão dos critérios de McDonald 

75, propondo-se a simplificação dos critérios de disseminação temporal, 

reduzindo-se o intervalo mínimo necessário, após o evento clínico inicial, 

para um novo exame de IRM com a evidência de uma nova imagem com 

alto sinal em T2 de três meses para trinta dias. A sensibilidade desse novo 

critério aumentou para 60% 74. 

Swanton et al. 76 simplificaram ainda mais os critérios para definição 

de DIS e DIT, retirando as lesões com realce ao gadolínio do critério de DIT 

e definindo com DIS a presença de pelo menos uma lesão hiperintensa em 

T2 em apenas dois compartimentos do SNC definidores de EM. A 

sensibilidade desse método aumentou para 72%, porém não foi observado 

um grande impacto na especificidade, que caiu para cerca de 87%, um 

pouco mais baixa que os critérios de McDonald et al. de 2001 74. O resumo 

desses critérios está exposto no Quadro 3. 
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Quadro 3 -  Evolução dos critérios de DIS e DIT 

  DISSEMINAÇÃO ESPACIAL 
(DIS) 

DISSEMINAÇÃO TEMPORAL 
(DIT) 

McDonald 
2001 73 

3 ou mais dos seguintes critérios: 
• 9 lesões cerebrais com alto 

sinal em T2 ou 1 lesão com 
realce ao gadolínio* 

• 3 ou mais lesões 
periventriculares 

• 1 ou mais justacortical 
• 1 ou mais infratentorial 

* 1 lesão medular pode substituir 
uma lesão cerebral 

• Uma lesão com realce ao 
gadolínio em um período 
maior ou igual a 3 meses do 
evento clínico inicial 

• Uma nova lesão com alto 
sinal em T2, em relação à 
uma imagem basal* 

* realizada em intervalo inferior a 3 
meses após o evento clínico inicial 

McDonald 
revisado 
2005 75 

3 ou mais dos seguintes critérios: 
• 9 lesões com alto sinal em 

T2 ou 1 lesão com realce ao 
gadolínio* 

• 3 ou mais lesões 
periventriculares  

• 1 ou mais justacortical  
• 1 ou mais infratentorial ou 

medular 
* Qualquer número de lesões 
medulares pode ser utilizado para 
a contagem total de lesões; uma 
lesão medular com realce ao 
gadolínio pode ser considerada 
como uma lesão cerebral com 
realce 

• Uma lesão com realce ao 
gadolínio após 3 meses do 
evento clínico inicial 

• Uma nova lesão com alto 
sinal em T2, em relação à 
uma imagem basal* 

 
 
 
* realizada em intervalo maior ou 
igual a 30 dias após o evento 
clínico inicial 

Swanton 
2006 76 

• 1 ou mais lesões em 2 ou 
mais compartimentos 
característicos do SNC: 
periventricular, justacortical, 
infratentorial e medular* 

• Uma nova lesão com alto 
sinal em T2, em qualquer 
tempo, independente do 
intervalo em relação à 
imagem inicial* 

* Podem ser incluídas todas as lesões em sítios sintomáticos,  
exceto nas síndromes clínicas do tronco cerebral e medulares 

Quadro adaptado de Swanton et al., 2007 74 
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Com o objetivo de agilizar o diagnóstico, Rovira et al. 77 elaboraram 

uma estratégia diagnóstica baseada em um único exame de RM, na qual 

DIT foi definida pela presença simultânea de lesões com características 

evolutivas distintas, caracterizada pela deflagração de uma lesão com realce 

ao gadolínio concomitante a outras lesões com hipersinal em T2 e sem 

realce ao gadolínio.  

A última revisão dos critérios de McDonald foi realizada em 2010 78, 

em Dublin, na reunião do comitê internacional para o diagnóstico da EM, 

levando em consideração os avanços conceituais das observações de 

Swanton et al. 74, Rovira et al. 77 e de Montalban e Tintore 79. Nessa nova 

revisão, o diagnóstico pode ser definido já no evento clínico inicial, desde 

que a imagem de RM preencha os critérios de DIS e DIT. Caso não sejam 

definidas essas duas características no primeiro exame, aguarda-se até o 

primeiro evento que os caracterize (Esquema 1 e Quadros 4 e 5). 
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Esquema 1 -   Organograma diagnóstico na esclerose múltipla, 
conforme a revisão de McDonald 2010 

 

 
DIS: dissemination in space= disseminação no espaço; DIT: dissemination in time= 
disseminação no tempo; RM: ressonância magnética 
 

 

 

Quadro 4 -  Critérios de McDonald (2010) definidores de DIS na 
imagem por RM 

 

Uma ou mais lesões hiperintensas em T2 em ao menos duas das áreas típicas de 
EM no SNC*: 

• Periventricular 

• Justacortical 

• Infratentorial 

• Medula espinhal** 

Baseado na revisão de Swanton et al., 2006 e 2007  

*A presença ou ausência de realce apos a injeção do gadolínio é indiferente 

** No caso de síndrome clínica do tronco cerebral ou da medula espinhal, as lesões 
sintomáticas são excluídas da contagem lesional. 

DIS (dissemination in space): disseminação no espaço; RM: ressonância magnética; SNC: 
sistema nervoso central  

Quadro adaptado de Polman et al., 2011 78 
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Quadro 5 -  Critérios de McDonald (2010) definidores de DIT na 
imagem por RM 

 

• Uma nova lesão em T2 ou uma nova lesão com realce após a injeção do 
gadolínio, com relação ao exame basal, em qualquer intervalo após a 
primeira imagem 

• Presença simultânea de uma lesão assintomática com realce ao gadolínio 
endovenoso e uma lesão sem realce 

Baseado em Montalban et al., 2010  

DIT (dissemination in time): disseminação no tempo; RM: ressonância magnética.  

Quadro adaptado de Polman et al., 2011 78 
 

 

O critério atual é o que confere maior importância à IRM no 

diagnóstico da EM. Neste critério, a dosagem de imunoglobulinas 

monoclonais no líquor foi retirada dos critérios, pelo fato de que os achados 

laboratoriais poderiam aumentar a inclusão de falsos positivos, diminuindo o 

valor preditivo positivo do método 78. Com o passar dos anos, a IRM tem 

ganhado cada vez mais espaço como o teste paraclínico que, isoladamente, 

possui maior importância no diagnóstico da EM. 

Um dos grandes desafios diagnósticos da EM é a definição precoce 

da doença, visto que o controle da inflamação com estratégias terapêuticas 

específicas nos estágios iniciais pode diminuir o grau de degeneração e 

retardar a instalação da incapacidade funcional 80. Outros desafios são o 

aumento na sensibilidade da detecção de lesões e a descrição de novas 

lesões e apresentações típicas da EM, que possuam maior frequência em 

indivíduos com EM do que em outras patologias. Os critérios diagnósticos 

atuais são baseados nos achados de imagem convencional em aparelhos 

com intensidade de campo magnético de 1,5 Tesla (T) 78, por ser o mais 
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acessível e encontrado na maioria dos centros de neurodiagnóstico no 

mundo. Nesse campo magnético, as técnicas convencionais abordam com 

maior reprodutibilidade apenas as lesões macroscópicas da substância 

branca. Esses critérios não incluem ainda os achados de alterações na 

substância cinzenta nem as alterações encontradas no tecido neural 

aparentemente normal. Evidências atuais demonstraram que a presença de 

ao menos uma lesão intracortical em paciente com SCI aumenta 

significativamente o risco de evoluir para EM clinicamente definida 81. 

Além disso, outras técnicas de aquisição e processamento de 

imagens têm demonstrado aspectos particulares da EM. Por exemplo, os 

padrões de perda tecidual e atrofia podem não só ajudar a diferenciar os 

casos de EM de outras patologias desmielinizantes autolimitadas e de outros 

quadros degenerativos 82-84, como podem ser uma ferramenta para a 

diferenciação dos subtipos da doença 85, 86. 

Não se pode negligenciar também as contribuições da RM na 

detecção de anormalidades na SBAN e SCAN. Desde a década de 1980, 

alguns estudos detectaram alterações em análises quantitativas de RM fora 

das placas lesionais 87. Com base nas técnicas avançadas de RM, cada vez 

mais vem se demonstrando a presença de alterações bioquímicas e 

microestruturais no tecido cerebral aparentemente normal na EM, e o padrão 

dessas alterações é distinto do encontrado em outras patologias ou em 

outros subtipos desmielinizantes, como a encefalomielite disseminada aguda 

e a neuromielite óptica. Esses achados ainda não são uniformes e altamente 

reprodutíveis, pela variedade de técnicas aplicadas e também pela diferença 
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dos campos magnéticos utilizados. Porém demonstram grande valor na 

compreensão da etiologia e patologia e, com a evolução da compreensão 

dessas técnicas, persiste a discussão se, no futuro, esses achados serão 

considerados na elaboração do diagnóstico da EM 78. 

As próximas seções serão destinadas à descrição das principais 

técnicas de RM utilizadas na EM, a apresentação da doença nesses 

métodos de imagem e seus principais avanços técnicos. 

 

1.1.2   Técnicas de IRM utilizadas no diagnóstico e pesquisa da EM 

 

A EM é uma doença vastamente estudada pelos métodos de IRM, na 

qual uma ampla variedade de técnicas de imagem pode ser aplicada. Pode-

se dizer que a compreensão de seus mecanismos patológicos avançou 

muito com o desenvolvimento de novas técnicas de imagem, mas também é 

possível afirmar que uma série de métodos de imagem evolui com base nas 

aplicações em seu diagnóstico e seguimento evolutivo. 

Esta seção demonstrará algumas das principais técnicas de imagem 

utilizadas no diagnóstico e pesquisa da doença, sendo dividida em: técnicas 

para a detecção de lesões macroscópicas ou placas desmielizantes, 

técnicas para avaliação de alterações biomoleculares e metabólicas e 

técnica para detecção de alterações microestruturais (na qual será 

apresentada a técnica de DTI) do SNC. 
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A) Técnicas para detecção de lesões macroscópicas ou placas 

desmielinizantes 

 

As imagens estruturais de RM mais frequentemente utilizadas na 

detecção de placas desmielinizantes são baseadas principalmente em dois 

tipos de ponderações: T1 e T2. Os eventos patológicos na EM determinam o 

prolongamento dos tempos T1 e T2 dos tecidos 87, resultando em queda do 

sinal na ponderação T1 e aumento do sinal na ponderação T2. Todos os 

eventos patológicos decorrentes de inflamação e lesão tecidual na EM, 

como edema, aumento na hidratação tecidual, fragmentação da mielina e 

astrogliose podem estar associados às alterações visualizadas em ambas as 

ponderações, porém, as lesões observadas em T1 são frequentemente 

associadas às áreas de maior atividade inflamatória e/ou destruição tecidual 

88, sendo que a carga lesional nessa ponderação tenderá a ser menor que a 

observada nas ponderações T2. 

As lesões com hipossinal em T1 são observadas em três situações: 

nas lesões tumefativas ou inflamatórias agudas, algumas lesões 

desmielinizantes crônicas e em lesões cavitadas, onde se observa perda 

tecidual mais acentuada e significativa perda axonal, sendo denominadas 

black holes 11, 18. Estima-se que cerca de 22,9% a 55,7% das lesões 

inflamatórias agudas com realce ao gadolínio evoluam para lesões cavitadas 

11. 

Na década de 1990, iniciou-se a utilização mais ampla da sequência 

fluid attenuated inversion recovery (FLAIR) na investigação de lesões 
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cerebrais 89. As IRM com técnica de inversão recuperação (IR) são 

caracterizadas pela adição de um pulso inicial de radiofrequência (rf) de 

180°, capaz de saturar o sinal de um tecido escolhido. No caso da sequência 

FLAIR, o tempo do pulso de inversão é escolhido para determinar a 

saturação do líquido cefalorraquidiano (LCR) o que, consequentemente, 

satura outros compartimentos contendo água livre. No caso da EM, após o 

pulso de rf de inversão é adquirida uma aquisição com tempo de eco (TE) e 

tempo de repetição (TR) longos, resultando em um contraste T2 (T2-FLAIR), 

no qual as lesões desmielinizantes apresentam alto sinal. Na EM, seu uso 

aumentou a detecção de lesões adjacentes à superfície ependimária, sendo 

úteis na descrição de lesões na interface caloso-septal 90 (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Imagem sagital ponderada em T2-FLAIR de paciente com 
esclerose múltipla remitente-recorrente, focalizada no 
corpo caloso. Observa-se placa hiperintensa no tronco do 
corpo caloso (seta). Mas, notam-se também áreas de aumento 
de sinal serrilhado e difuso na interface caloso-septal, 
correspondendo provavelmente a diminutas áreas 
desmielinzantes. 

 

 

As primeiras aplicações das imagens bidimensionais (2D) com 

espessura de 5 mm com a técnica T2-FLAIR demonstraram aumento de 
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18% na detecção de placas lesionais da EM, comparadas com as aquisições 

em T2 com resolução espacial semelhante 91. Além disso, a técnica T2-

FLAIR possui maior capacidade na diferenciação de lesões cavitadas, pois a 

área cavitada no interior da lesão apresenta maior teor de água livre, 

apresentando queda de sinal em T2-FLAIR, porém, baixo sinal em T1 e alto 

sinal em T2 (Figura 6). 

 

 

Figura 6 -  Apresentação de lesão cavitada nas sequências T2, T1 e 
T2-FLAIR. Visualizações localizadas de lesão cavitada (seta 
branca) em cortes axiais de paciente com esclerose múltipla. 
Na sequência ponderada em T2 (A), toda a lesão cavitada 
demonstra hipersinal, com a mesma área demonstrando 
hipossinal difuso em T1 (B). Na sequência T2-FLAIR (C), a 
área de cavitação central é diferenciada do resto da lesão pelo 
baixo sinal nessa sequência. Nos mesmos cortes observam-se 
outras duas lesões desmielinizantes sem cavitação central 
(pontas de seta pretas) que apresentam hipersinal em T2 (A), 
hipossinal em T1 (B) e hipersinal homogêneo em T2-FLAIR 
(C), auxiliando na diferenciação das características das lesões 

 

 

A resolução espacial das imagens contribui para a detecção de um 

maior número de lesões na EM. A utilização de cortes de 3 mm nas imagens  

2D aumenta a detecção de 10% a 20% de lesões em relação aos cortes de 

5 mm 92. Já o uso de imagens tridimensionais (3D) em T2-FLAIR, aumenta 

em 30% a 40% a detecção de lesões em relação às imagens 2D 93, 94. 
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As técnicas de IR apresentam grande destaque no estudo da EM, 

pois, além de aumentar o contraste da interface entre a substância branca e 

a superfície ventricular, mudam o contraste entre as substâncias branca e 

cinzenta, melhorando a visualização de lesões justacorticais. Com o advento 

dessa técnica, confirmou-se que um número de lesões patológicas localiza-

se no córtex. A manipulação dessa técnica levou à criação de uma outra 

sequência magnética, a double inversion recovery (DIR), na qual é 

adicionado um outro pulso de inversão do sinal magnético saturando o sinal 

da substância branca, aumentando o contraste entre as lesões, sobretudo 

na interface entre diferentes tecidos e no córtex cerebral 95, 96. Em relação à 

sequência T2-FLAIR 3D, não se observa um incremento significativo na 

detecção lesional na substância branca, porém a sequência DIR é capaz de 

detectar 150% a 190% mais lesões corticais e 30% mais lesões córtico-

subcorticais 95, 97. 

Não apenas as sequências magnéticas evoluíram, mas os aparelhos 

de RM estão em rápida e constante atualização. Aparelhos com campo 

magnético de 3 Tesla (3T) estão cada vez mais sendo utilizados nos 

principais protocolos de pesquisa e, nos últimos anos, vêm sendo utilizados 

na rotina clínica mais frequentemente. Os aparelhos com campo magnético 

de 7T tiveram seu uso aprovado em seres humanos e também tem sido 

observada sua utilização mais frequente, principalmente em pesquisa. 

O aumento do campo magnético de 1,5T para 3T aumenta a detecção 

de lesões em cerca de 23% nas sequência T2-FLAIR 2D, sendo detectado 

um maior número de lesões justacorticais, corticais e periventriculares, 
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sobretudo 98. No campo magnético de 7T, foi observado um significativo 

aumento, em cerca de 238%, na detecção de lesões corticais na sequência 

T2-FLAIR 3D, em comparação à mesma aquisição em aparelho de 3T. O 

campo mais intenso foi capaz de detectar alterações focais no córtex em 

sequências T1 3D e T2 2D com duplo eco. Esse estudo não demonstrou 

diferenças significativas na detecção de placas na substância branca nos 

pacientes com EM, pelo contrário, as aquisições em 3T detectaram um 

número discretamente maior de lesões nesse compartimento 99. As imagens 

DIR 3D em campo magnético de 7T apresentam uma capacidade 

discretamente maior que as imagens T2-FLAIR 3D na detecção de lesões 

corticais e na substância branca, porém as imagens T2-FLAIR 3D são mais 

sensíveis na detecção de lesões justacorticais 100. Apesar das diferenças 

técnicas, as aquisições T2-FLAIR  e DIR têm demonstrado vantagens na 

detecção de lesões hiperintensas nos aparelhos de alto campo magnético. 

Os avanços técnicos na detecção de placas lesionais têm contribuído para 

demonstrar que a patologia da EM é mais extensa do que inicialmente 

observado. A detecção de maior número de lesões já nos aparelhos de 3T 

aumentou a correlação dos volumes lesionais com parâmetros clínicos e 

cognitivos, embora algumas correlações sejam ainda apenas moderadas 98. 

Embora haja maior sensibilidade no estudo da extensão da doença no tecido 

encefálico, as placas lesionais macroscópicas permanecem inespecíficas 

para a diferenciação dos processos patológicos intrínsecos a elas e para a 

detecção das alterações metabólicas e microestruturais no tecido cerebral 

aparentemente normal. 
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B) Técnicas para avaliação das alterações biomoleculares e 

metabólicas no tecido cerebral na EM 

 

As principais técnicas utilizadas na EM para avaliação das alterações 

metabólicas teciduais são: a transferência de magnetização (TM) e a 

espectroscopia de prótons. Elas são úteis tanto na compreensão dos 

mecanismos patológicos no interior das placas lesionais como no tecido 

cerebral aparentemente normal. 

A técnica de TM permite medir o efeito dos prótons ligados a 

macromoléculas. A mielina possui um alto teor de macromoléculas, 

encontradas nas proteínas, lipídios, glicolipídios e glicoproteínas de suas 

membranas celulares. As sequências convencionais de RM não são 

capazes de visualizar a mielina em razão de seu T2 extremamente curto. A 

técnica de TM foi descrita in vivo pela primeira vez em 1989 101 e é baseada 

na transferência de magnetização entre dois grupos de prótons no tecido. O 

tecido cerebral possui um montante de prótons de água livre, com alta 

mobilidade (grupo A), que apresentam um T2 longo, responsável por 

significativo sinal na IRM. O outro grupo de prótons (grupo B) é dotado de 

menor mobilidade, estando contido nas membranas celulares ou restrito 

entre os espaços de mielina. A sequência de TM é caracterizada pela 

aplicação de dois pulsos de radiofrequência (rf), um deles de ressonância 

(on resonance) e outro fora de ressonância (off resonance). No primeiro 

pulso, on resonance, a magnetização do grupo A permanece normal, 

enquanto existe uma indução ao relaxamento transversal do grupo B, pelo 
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seu T2 extremamente curto. Aplica-se então um pulso off resonance que 

satura preferencialmente os prótons do grupo A, e, como a frequência desse 

pulso é diferente da frequência de ressonância dos prótons, ele retira esse 

grupo do equilíbrio magnético. A frequência utilizada nesse pulso de rf é 

denominada pulso de TM. Com isso, obtém-se duas imagens, uma imagem 

sem pulso de TM e outra com pulso de TM. Após o pulso de TM, os prótons 

do grupo B procuram voltar a seu estado de equilíbrio, e um dos 

mecanismos para alcançá-lo é transferir uma parte de sua energia para o 

grupo A. Dessa maneira, medindo-se a diferença entre o sinal das imagens 

com e sem pulso de TM, consegue-se a taxa de transferência de 

magnetização (TTM), sendo possível estimar a influência dos prótons 

ligados a macromoléculas do tecido no sinal magnético, sendo uma medida 

indireta para estimar a concentração de mielina no tecido cerebral 101, 102. 

Com a TM, foi possível observar as características e evolução dos 

processos de desmielinização e remielinização nas placas lesionais, após os 

eventos inflamatórios agudos 103, 104, a presença de sinais de 

desmielinização na SBAN 105, 106, bem como alterações nas macromoléculas 

do córtex cerebral, auxiliando na compreensão da patologia na SCAN 20, 107-

109. 

A espectroscopia de prótons por RM fornece informações a respeito 

do conteúdo molecular e metabólico de diversos materiais biológicos. É 

possível o estudo da espectroscopia em diversos núcleos magnéticos, como 

o 1H, 13C, 31P, 23Na ou 15N, porém a técnica mais aplicada na prática 

clínica é a espectroscopia de 1H, ou espectroscopia de prótons. O princípio 
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de mensuração das concentrações das diferentes moléculas nos tecidos é 

baseado no desvio químico dos prótons, ou seja, dos núcleos de hidrogênio 

no ambiente químico molecular. Esse efeito deve-se à variação do campo 

magnético e da frequência de precessão do hidrogênio secundariamente 

aos elétrons contidos nos outros elementos moleculares, sendo possível 

medi-lo em partes por milhão (ppm). Cada elemento medido apresenta um 

valor de ppm específico, e os metabólitos mais frequentemente medidos nos 

estudos das doenças neurológicas são: o N-Acetil aspartato (Naa - 2,01 

ppm), a creatina (Cr – 3,03 ppm), a colina (Co – 3,23 ppm), o mioinositol (mI 

– 3,56 ppm), os lipídios (Lip – 0,9 a 1,3 ppm) e o lactato (Lac – 1,33 ppm, 

pico duplo) 110, 111. 

Estudos de espectroscopia de prótons detectaram alterações 

metabólicas na substância branca e cinzenta dos pacientes com EM 112. Na 

EM, frequentemente é observada redução na relação Naa/Cr nas lesões 

agudas, nas crônicas e no tecido cerebral aparentemente normal 113, 114, 

além de outras alterações dinâmicas com elevação dos picos de Co e mI. 

Apesar das lesões de outras doenças inflamatórias e desmielinizantes 

apresentarem com certa frequência picos semelhantes na espectroscopia de 

prótons, a presença desses achados na SBAN é muito mais frequente nos 

casos definidos de EM e nas SCI que evoluem para EM, sendo raras nos 

quadros transitórios e em outras etiologias 59. 
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C) A imagem por tensor de difusão (DTI) e a avaliação da 

microestrutura cerebral na EM 

 

Para a compreensão da técnica de DTI, é necessário o conhecimento 

dos princípios de difusão da água e seu comportamento nos campos 

magnéticos. A difusão molecular é caracterizada pelo movimento de 

translação aleatório das moléculas, também conhecido como movimento 

Browniano, que é resultado da energia térmica dessas moléculas, ou 

entropia 115. O fluxo de difusão de moléculas obedece à primeira lei de Fick 

116, sendo modulado pelo gradiente de concentração da partícula e o 

coeficiente de difusão do meio, conforme a equação (1): 

 

J = -D.∇C                                                      (1) 

 

Onde J é o vetor de fluxo de difusão, D é o coeficiente de difusão e 

∇C é o gradiente de concentração da partícula. O coeficiente de difusão é 

diretamente proporcional à temperatura do meio e inversamente 

proporcional aos coeficientes de fricção ou viscosidade. Mas, de acordo com 

a lei de Fick, em situações de equilíbrio termodinâmico, com pressão e 

temperatura estáveis, e na ausência de gradientes de concentração, o fluxo 

de difusão seria nulo. Sabe-se que a resultante ou média do fluxo da difusão 

de todas as partículas de uma solução em estado de equilíbrio pode ser 

nula, porém os movimentos moleculares continuam, configurando 

translações e deslocamentos aleatórios que foram denominados 
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movimentos Brownianos, em razão das observações de Brown 117 em 

partículas de pólen e areia em suspensão na água. De acordo com essas 

observações, todas as partículas, vivas ou inanimadas, demonstram 

movimentos contínuos e aleatórios quando em suspensão em soluções. 

Com o intuito de transportar a lei básica da difusão para mensurar o 

movimento aleatório em nível molecular, introduziu-se o conceito de 

“distribuição do deslocamento”, o qual determina que a probabilidade de 

deslocamento de um grupo molecular em soluções homogêneas segue uma 

função Gaussiana determinada pelo coeficiente de difusão e pelo intervalo 

de tempo, definida pela equação (2) 118: 

 

x2 = 2D.Δt                                                   (2) 

 

Onde x2 é o quadrado do deslocamento médio das partículas do meio 

em um determinado tempo (Δt) e D é o mesmo coeficiente de difusão 

utilizado na primeira lei de Fick. Dessa maneira, é possível estimar o 

coeficiente de difusão de uma partícula por meio da mensuração de seu 

deslocamento em um intervalo de tempo. 

A água é a molécula mais abundante nos tecidos vivos, pelas 

características físico-químicas dos átomos de hidrogênio que a compõem, é 

uma molécula conveniente para os estudos em RM. Uma das formas de 

diferenciar as características magnéticas de um tecido é baseada no grau 

defasagem dos spins moleculares, ou seja, na perda de energia ou de sinal 

dos átomos de hidrogênio de acordo com as propriedades magnéticas de 
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cada molécula e das interações com os átomos e moléculas vizinhas. Por 

volta de 1950, percebeu-se que o espalhamento molecular secundário à 

difusão era também responsável por uma queda no sinal ou uma defasagem 

dos spins moleculares após um intervalo de tempo 118. No tecido cerebral, as 

moléculas de água apresentam uma translação média de cerca de 10 μm 

em um intervalo de 50 ms, e esse deslocamento conduz a uma defasagem 

mensurável dos spins moleculares 115. 

A sequência de difusão por RM é baseada nesses conceitos. As 

aquisições das sequências de difusão são obtidas pela aplicação de dois 

pulsos de gradiente bipolares, com um intervalo de tempo entre eles 115 

(Figura 7). Inicialmente, aplica-se um pulso de rf que excita os átomos de 

hidrogênio. O primeiro pulso de gradientes acrescenta uma freqüência 

angular diferente aos átomos de hidrogênio, dependendo da sua localização. 

Durante o tempo da ponderação da difusão, as moléculas de água 

continuam seu movimento aleatório, de acordo com a viscosidade e entropia 

do meio. A ação do segundo gradiente dependerá da localização dos spins 

magnéticos em relação ao mesmo. Se, durante o intervalo entre a aplicação 

dos dois gradientes, os spins modificarem sua localização, difundindo-se, o 

efeito do segundo gradiente, em termos de amplitude, não será igual ao 

primeiro. A dificuldade do segundo gradiente em realinhar os spins que se 

difundiram resultará em um sinal magnético menor no fim da aquisição.   
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Figura adaptada de Pipe, 2009 119  

 
Figura 7 -  Sequência spin-eco de aquisição de imagens por RM com 

ponderação em difusão. A primeira caixa preta sobre a linha 
representa o pulso de radiofrequência excitatório. As caixas 
cinzas representam os gradientes aplicados para a obtenção 
das imagens em difusão. O primeiro gradiente coloca os spins 
dos átomos de hidrogênio em fase. Após um intervalo de 
tempo (Δ), um outro gradiente magnético é aplicado, com a 
mesma intensidade (G) e duração (δ), realinhando os spins 
que permanecerem na posição inicial. Na metade do tempo de 
eco, é aplicado um outro pulso de radiofrequência (segunda 
caixa preta) de 180º para realinhamento dos spins que 
estavam defasados devido ao decaimento T2 

 

 

Em cada momento da ponderação da difusão, o primeiro gradiente 

adiciona a cada spin de hidrogênio um fator de fase positivo, alterando 

levemente sua frequência de precessão de acordo com sua posição média 

ao longo da direção do gradiente e, durante a aplicação do segundo pulso 

de gradiente, um fator de fase negativo é adicionado, sendo dependente da 

posição média final dos spins em relação à direção do gradiente. O 

resultado, ou o sinal adquirido, depende da diferença de fase dos spins entre 

esses dois pulsos. Na ausência de translação molecular, todos os spins 

retornarão à fase inicial, emitindo um sinal magnético mais intenso. Mas, 

havendo deslocamento molecular, o sinal magnético será atenuando 
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exponencialmente pelo produto do coeficiente de difusão molecular, sendo 

também multiplicado por um fator b, que está correlacionado com as 

características do campo magnético e dos gradientes de difusão aplicados, 

conforme a equação (3): 

 

b= (γGΔ)2 (Δ - δ/3)                                         (3) 

 

Onde γ é a constante giromagnética do hidrogênio, G é a intensidade 

dos gradientes de difusão, Δ é o tempo e o intervalo entre o início do 

primeiro gradiente e o início do segundo gradiente e δ é a duração de cada 

gradiente. Em todas as sequências de RM, o sinal magnético adquirido 

depende também dos tempos de recuperação T1 e decaimento T2, além da 

densidade local de spins ou densidade de prótons, ou seja, nas 

propriedades moleculares do tecido ou material estudado. Portanto, para a 

mensuração dos coeficientes de difusão isoladamente, cada sequência de 

difusão consiste na aquisição de, pelo menos, dois volumes de dados, um 

com um gradiente de amplitude igual a zero, ou seja, b= 0 (S0), e outro 

ponderado em difusão (SD), com um gradiente diferente de zero. Como 

ambos os volumes de dados serão influenciados pelos tempos T1, T2 e pela 

densidade de spins locais e apenas a sequência com gradiente diferente de 

zero será significativamente influenciada pela translação dos spins, o 

coeficiente de difusão será derivado de uma equação (4) baseada na razão 

entre os sinais de cada série de dados 119. 
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CDA= - [Log (SD/S0)] / b                                          (4) 

 

Na equação acima, CDA é o coeficiente de difusão aparente, S0 é o 

sinal magnético adquirido com b= 0 e SD é o sinal adquirido com a 

ponderação em difusão. Neste caso, o b da equação é a diferença entre o 

fator de b mais alto e o mais baixo, ou seja, o fator de b da ponderação em 

difusão. 

A aplicação de gradientes de difusão pode ser feita em qualquer 

direção ou em múltiplas direções. Isso se torna importante pois, em 

soluções, a difusividade do meio depende apenas de sua viscosidade, 

porém, em ambientes complexos como os tecidos vivos, existem barreiras 

que modulam a difusividade, tornando-a diferente nos diferentes eixos, ou 

orientada de acordo com a microarquitetura local. Quanto mais organizado o 

tecido em questão, mais a difusividade medida no local dependerá da 

direção de aplicação do gradiente 120. Quando são adquiridas ao menos seis 

direções de gradiente não colineares, é possível elaborar um modelo mais 

complexo de caracterização da difusão nas principais direções, configurando 

uma análise tridimensional, o que caracteriza o tensor de difusão (TD). O TD 

mais simples é uma matriz simétrica 3x3 (5) 121, que contém as medidas de 

difusividade em cada direção, conforme demonstrado a seguir: 
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   (5) 

 

Nessa matriz, D é o coeficiente de difusividade, e cada elemento no 

interior da matriz é a difusividade medida em cada eixo de gradiente. Após 

operações matemáticas para diagonalização obtém-se uma nova matriz (5) 

onde os elementos da sua diagonal correspondem às difusividades nos três 

principais eixos, que são chamados de eigenvalues ou autovalores (λ1, λ2  e 

λ3). A direção da difusividade para cada autovalor é expressa através dos 

correspondentes eigenvectors ou autovetores (ε1, ε2, e ε3), e o autovetor 

principal, que corresponde à orientação principal do vetor, é definido por 

aquele que corresponde ao autovalor de maior amplitude 120. 

A partir dos componentes dessa matriz, podem ser extraídos alguns 

índices quantitativos e serem elaboradas representações gráficas de TD. 

Como a difusão da água no tecido cerebral é orientada e modulada pelas 

barreiras impostas pelas membranas celulares, esses índices oferecem 

informações indiretas sobre a microestrutura tecidual 115. Os principais 

índices quantitativos utilizados nos estudos clínicos são a difusividade média 

(DM) e a fração de anisotropia (FA). A DM é a média aritmética da soma dos 

três autovalores ((λ1+λ2 +λ3) / 3). Com os valores de b tipicamente utilizados 

nos estudos clínicos (b ≤ 1500 s mm2), a DM é, aproximadamente, 
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homogênea no tecido cerebral normal, sem diferenças significativas entre a 

substância branca e cinzenta 35, não sofrendo tantas interferências 

secundárias à orientação vetorial do tecido, mas é variável de acordo com o 

grau de hidratação tecidual, o grau de restrição à mobilidade molecular pela 

presença de barreiras físicas e pela permeabilidade das membranas, 

sobretudo 122. 

A fração de anisotropia (FA) é um índice que foi criado baseado no 

conceito de que a difusão das moléculas de água no tecido cerebral ou nos 

diferentes tecidos não possui uma amplitude igual em todas as direções, ou 

seja, é anisotrópica, em oposição à difusividade em soluções homogêneas, 

em que é isotrópica 123. Dessa maneira, a FA é calculada pela variância de 

cada autovalor em relação às suas médias (ou seja, a DM) normalizada pela 

magnitude dos autovalores 36, de acordo com a equação (6): 

 

            (6) 

 

A FA é, então, um índice que varia de 0 a 1, sendo 0 quando a 

difusão é totalmente isotrópica, ou seja, os autovalores possuem amplitudes 

iguais, anulando o numerador da equação, e 1 quando a difusividade é 

totalmente anisotrópica, ou seja, é restrita a apenas um dos eixos principais 

120. 

Outras informações podem ser obtidas a partir da matriz do TD. Uma 

delas é a representação gráfica do tensor, cuja mais típica é de uma 
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elipsóide, que é uma representação tridimensional do TD em cada ponto do 

espaço, sendo dependente das relações e diferenças dos autovalores. Os 

formatos mais globosos correspondem às regiões com menor anisotropia, e 

a situação mais isotrópica é representada por uma esfera (λ1 = λ2 = λ3). 

Existem duas situações de alta anisotropia, os tensores em forma de 

“charuto” ou alongada (λ1 > λ2 = λ3) e os tensores achatados ou em forma de 

“disco” (λ1 = λ2 > λ3) (Figura 8). 

  

 
Figura 8 -  Representação gráfica elipsoidal do tensor de difusão em 

cérebro de indivíduo jovem saudável. Foi usado um filtro de 
anisotropia de 0,2 a 1,0, e as áreas com anisotropia muito 
baixas não são representadas, como o córtex cerebral ou os 
espaços liquóricos. No detalhe magnificado (imagem à direita), 
é possível observar que os tratos mais orientados, como o 
corpo caloso e porções do trato corticoespinhal tendem a 
apresentar elipsoides mais espiculadas / alongadas (seta) ou 
planas / discóides (ponta de seta), indicando alta anisotropia, e 
os limites ventriculares demonstram elipsoides mais 
arredondadas, decorrentes de uma situação mais isotrópica 
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Além da forma gráfica do tensor, é proposto que a orientação do 

autovetor principal do TD segue a mesma orientação das fibras axonais, o 

que pode ser usado para o estudo da direção normal e patológica das fibras, 

sendo útil para a representação tridimensional dos tratos de substância 

branca, na tratografia, e também para os estudos de conectividade 

anatômica 120, 124. 

Esses princípios do TD podem ser amplamente aplicados no estudo 

do SNC, principalmente na abordagem da sua microarquitetura, de maneira 

não-invasiva, visto que, em seus compartimentos teciduais, o que modula a 

difusividade e o grau de anisotropia dos tecidos são os componentes e a 

organização das membranas celulares, a presença e as características de 

microtúbulos e neurofilamentos e, possivelmente, da regulação do transporte 

iônico e da água através de suas membranas 125, 126. Na EM, a dissociação 

mielínica e das membranas celulares reduz a complexidade local do tecido, 

facilitando a movimentação das moléculas de água nas placas 

desmielimizantes e também no tecido cerebral aparentemente normal, 

inclusive em áreas com alta coerência de fibras, como a cápsula interna e o 

CC, com consequente aumento na DM e redução da FA 127 (Figura 9). 

Nos tecidos vivos, a água possui dois tipos de transporte: passivo e 

ativo. A velocidade e a direção do transporte passivo dependem do número 

e das características das barreiras físicas, e, dentro do tecido cerebral, as 

estruturas que constituem as mais significativas barreiras físicas à 

movimentação da água são as membranas celulares e, na substância 

branca cerebral, os constituintes que determinam maior modulação a esse 
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transporte são as bainhas de mielina e as membranas axonais 115. A 

movimentação passiva das moléculas de água e sua modulação nos 

diferentes vetores (ou autovetores) parece ser o maior fator que influencia a 

FA, sendo que estudos anteriores demonstraram valores similares de 

anisotropia in vivo e em amostras teciduais post mortem 128. Outra evidência 

que reforça esse conceito são os achados de um estudo experimental que 

utilizou vimblastina, uma substância que, pela despolimerização de 

microtúbulos axonais, deprimia o transporte axonal rápido de fluidos e íons. 

Essa inibição do transporte axonal ativo não alterou a FA nos tecidos 

avaliados 129. Por outro lado, o transporte ativo de água e a permeabilidade 

ativa das membranas parecem afetar os índices de difusividade, sendo 

observado que tanto em tecidos fixados em formaldeído como nos tecidos 

tratados com vimblastina nota-se uma redução global da difusividade, tanto 

no eixo paralelo aos axônios, quanto nos eixos perpendiculares 130. 
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Figura 9 -  Mapas de fração de anisotropia (FA) e difusividade média 
(DM) em indivíduo com esclerose múltipla remitente  
recorrente. Notam-se lesões na substância branca 
periventricular e subcortical, caracterizadas pela redução do 
sinal no mapa de FA  (esquerda) e aumento no mapa de DM 
(direita), destacando-se uma lesão periventricular esquerda 
(seta). As imagens estão orientadas sob a convenção 
radiológica.  

 

 

Em diversos estudos neurológicos, tem sido proposto que a FA e DM 

são afetadas pela perda da complexidade tecidual, quebra de membranas, 

colapso das barreiras celulares e aumento da concentração de água livre, ou 

seja, água com difusividade isotrópica (edema vasogênico, por exemplo) 130. 

A FA, por exemplo, vem sendo destacada por apresentar alta dependência 

da complexidade microscópica dos meios, conforme elucidado 

anteriormente. Mas, alguns fatores fazem com que esse índice não seja o 

mais sensível dos índices obtidos pela DTI. Em um estudo com ratos 
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mutantes, desprovidos de mielina, a redução de 100% da mielina em seus 

tecidos esteve associada a uma redução de cerca de 15% na FA 131, 

inferindo que pequenas alterações nas medidas de FA podem refletir danos 

patológicos mais extensos. Além disso, a anisotropia pode variar como 

resultado de variações na difusividade paralela às fibras axonais ou na 

difusividade perpendicular, ou em uma combinação entre ambas. Por 

exemplo, uma amostra tecidual com difusividade paralela de 1,0 x 10-3 

mm2/s e difusividade perpendicular de 0,5 x 10-3 mm2/s e outra amostra com 

difusividade paralela de 0,5 x 10-3 mm2/s e perpendicular de 0,25 x 10-3 

mm2/s vão apresentar FA iguais, visto que as relações entre os eixos de 

difusividade são semelhantes 130. 

Dessas observações, surgiu a idéia de analisar os índices de 

difusividade isoladamente em cada um dos eixos ou autovetores do TD. A 

difusividade paralela ou axial (λ⎜⎜) é dominante, seguindo o eixo de menor 

restrição à difusão, paralela às fibras axonais. A difusividade radial (λ⊥) é 

perpendicular aos axônios e à maior parte das membranas celulares axonais 

e da bainha de mielina, correspondendo à media dos autovetores ortogonais 

à λ⎜⎜ (λ⊥ = (λ2 + λ3) / 2). Diversas evidências demonstram que a λ⎜⎜ reflete 

alterações relacionadas à axonopatia, e a λ⊥  apresenta maior correlação 

com a degradação mielínica 130. 

Um estudo em nervos ciáticos de ratos demonstrou que logo após 

esmagamento neural notava-se redução na FA associada ao aumento da λ⊥, 

sem alterações significativas na λ⎜⎜. O seguimento evolutivo dessas lesões 

demonstrou uma recuperação da FA em alguns tipos de lesão, sugerindo 
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reversibilidade dessas lesões e também demonstrando correspondência dos 

índices de DTI com o status das fibras neurais 132.  

Outro grupo de pesquisadores induziu lesão axonal seletiva em ratos, 

induzida por metilmercúrio, demonstrando aumento isolado na λ⎜⎜ sem 

alterações significativas na λ⊥, sugerindo que a difusividade axial como um 

possível marcador de lesão permanente e injúria axonal 133. 

A λ⊥ demonstra-se quase sempre aumentada nos quadros onde 

existe predominância de desmielinização, porém, as variações da λ⎜⎜ nos 

quadros de lesão axonal tendem a ser mais variáveis e controversas, 

quando são analisados os resultados de diferentes estudos. Um estudo 

animal no qual foi induzida isquemia na retina e, portanto, lesão axonal 

secundária no nervo óptico, observou uma redução da λ⎜⎜ nos primeiros dias 

após a lesão e ausência de alterações significativas na λ⊥ 31. 

Em estudos animais, muitas vezes, observa-se uma redução 

progressiva da λ⎜⎜ acompanhando a perda axonal, persistindo durante as 

fases crônicas da lesão tecidual. Nesses casos, a indução artificial de lesão 

axonal isolada associa-se a reduções precoces na λ⎜⎜ e alterações apenas 

tardias na λ⊥134. Já em estudos de DTI em humanos, o comportamento das 

difusividades vetoriais é diferente. Em um dos estudos, observou-se 

aumento precoce da λ⊥ após calosotomia, com redução da λ⎜⎜ nas primeiras 

semanas. Na fase tardia ou crônica após o procedimento cirúrgico, notou-se 

aumento progressivo na λ⎜⎜, enquanto a λ⊥ também continuava a aumentar 

135. Comportamento semelhante foi observado em outros tipos de lesão do 

SNC. Por exemplo, nas áreas pericontusionais, pós-traumatismo encefálico, 
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observou-se redução da λ⎜⎜ nas primeiras 6 horas até 4 dias após a lesão e 

aumento depois de 1 a 4 semanas, com aumento progressivo da λ⊥, desde 

os primeiros dias 136, 137.  

Na EM, os processos de desmielinização e perda axonal, embora 

heterogêneos, ocorrem de maneira associada, sendo virtualmente 

impossível separá-los. Os estudos de DTI realizados nas fases de remissão 

da doença demonstram predominantemente aumento nos índices de 

difusividade. A λ⊥ quase sempre está aumentada, com alterações mais 

disseminadas nas lesões macroscópicas e na SBAN, acompanhando a 

queda na FA e o aumento na DM 138-141. Em contrapartida, a λ⎜⎜ demonstra-

se normal ou inalterada 140, ou apresenta aumento em áreas mais 

localizadas 134, 139. Como é virtualmente impossível isolar os processos de 

desmielinização e perda axonal na EM, o significado das alterações 

observadas nesses índices ainda não é totalmente compreendido, porém 

existe a hipótese de que a λ⎜⎜ seja um índice relacionado a alterações 

patológicas mais crônicas e tardias, possivelmente, traduzindo maior grau de 

degeneração. Esses achados reforçam a necessidade de estudos mais 

aprofundados a respeito das alterações dos índices de DTI nos diferentes 

tratos de substância branca nos pacientes com EM nas diversas fases da 

doença. Dessa maneira, será possível avançar os conhecimentos a respeito 

dessa técnica e ampliar seu potencial no estudo das alterações 

microestruturais no tecido neural.     

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Objetivos 
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• Avaliar os índices de DTI (FA, MD, λ⎜⎜ e λ⊥) em cinco segmentos do 

corpo caloso (CC) de um grupo de indivíduos com EMRR com baixos 

escores de incapacidade funcional, comparando-os com um grupo de 

indivíduos saudáveis.  

• Avaliar o grau e a distribuição da atrofia da substância cinzenta 

cortical no grupo EMRR, caracterizada pelo afilamento do córtex 

cerebral em relação ao grupo de indivíduos saudáveis. 

• Correlacionar os índices de DTI do CC e a espessura cortical com os 

volumes de lesões macroscópicas na substância branca encefálica 

nos indivíduos com EMRR. 

• Correlacionar os índices de DTI do CC e a espessura cortical com os 

escores da EDSS nos indivíduos com EMRR.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Método 
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3.1  CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo transversal grupo x controle, baseado na 

comparação da análise quantitativa das imagens de RM entre um grupo de 

indivíduos com EM remitente-recorrente (EMRR) e um grupo controle 

composto por indivíduos saudáveis. 

O estudo foi desenvolvido no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), envolvendo os 

departamentos de Radiologia e Neurologia. Os indivíduos EMRR foram 

recrutados no ambulatório de clínica neurológica / doenças desmielinizantes, 

sendo incluídos no estudo após a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido - TCLE (Anexo A), no período entre março de 2009 e 

fevereiro de 2011. Todos os exames foram acompanhados por médico 

radiologista, especializado em neuroimagem, e, clinicamente, por médicos 

neurologistas, especializados em doenças desmielinizantes. 

Os parâmetros clínicos foram coletados por médicos neurologistas e 

expressos pelos escores da Escala Expandida do Estado de Incapacidade 

(Expanded Disability Status Scale - EDSS) 142 e os subescores dos sistemas 

funcionais (Functional Systems Scale - FSS)143 (Anexos B e C). Durante a 

avaliação clínica para a inclusão dos pacientes no estudo, foi quantificada 

também a duração da doença (DD), definida a partir do intervalo entre o 

episódio neurológico suspeito de exacerbação neurológica (referido pelo 
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paciente) e o momento de inclusão no protocolo de pesquisa (primeira 

consulta).  

 

 

3.2  POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

3.2.1 Pacientes – Grupo EMRR 

 

Composto por 31 indivíduos (22 mulheres) com idades entre 19 e 48 

anos (média 30,5 anos ± 8,7) com EMRR clinicamente definida pelos 

critérios revisados de McDonald 75 e com escore na EDSS menor ou igual a 

3.   

Todos os pacientes estavam fora de exacerbações clínicas da 

doença, sem uso de corticoesteroides por, pelo menos, 90 dias antes da 

realização dos exames de RM. Nenhum dos indivíduos desse grupo havia 

sido submetido previamente a terapias imunomoduladoras modificadoras da 

doença. 

• Critérios de exclusão: Presença de diagnóstico prévio de outra 

doença neurológica ou psiquiátrica; cirurgia cerebral prévia; uso 

de corticoesteroides em período inferior de 90 dias antes da 

aquisição das imagens de RM ou utilização prévia de outras 

drogas imunomoduladoras específicas para o tratamento de EM; 

uso atual de drogas psicoativas; história prévia de abuso de álcool 

ou drogas ilícitas; presença de implantes metálicos, estimuladores 
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ou outros materiais incompatíveis com a RM; claustrofobia ou 

recusa em assinar o TCLE. 

 

3.2.2  Grupo controle 

Composto por 34 indivíduos saudáveis (27 mulheres) com idades 

entre 20 e 55 anos (média 32,3 anos ± 7,8), sem doenças neurológicas, 

psiquiátricas, autoimunes, neoplásicas ou cardiovasculares prévias. Os 

indivíduos do grupo controle foram selecionados aleatoriamente, sendo 

composto sobretudo de estudantes de graduação e pós-graduação, 

funcionários da instituição ou pessoas da população que se voluntariaram a 

participar da pesquisa ao serem informadas sobre a mesma, durante o 

mesmo período de inclusão dos indivíduos do grupo EMRR. 

• Critérios de exclusão: Presença de diagnóstico prévio de outra 

doença neurológica ou psiquiátrica; cirurgia cerebral prévia; uso 

de corticoesteroides em período inferior de 90 dias, antes da 

aquisição das imagens de RM; história prévia de abuso de álcool 

ou drogas ilícitas; presença de implantes metálicos, estimuladores 

ou outros materiais incompatíveis com a RM; claustrofobia ou 

recusa em assinar o TCLE. 

 



Método  
  
 

57

3.3  AQUISIÇÃO DAS IMAGENS DE RM 

 

Os exames de RM de crânio foram realizados com bobina de prótons  

(1H) de cabeça de 8 canais, em aparelho de 3,0 Tesla (3T) (Intera Achieva, 

PHILIPS Healthcare, Best, The Netherlands), obtido pelo programa Cinapce 

da FAPESP (Processo 05/56447-7). 

Para as análises propostas neste estudo, foram utilizadas: 

• Diffusion tensor imaging (DTI), incluindo imagens ponderadas em 

difusão (diffusion-weighted – DW) com a técnica spin-echo (SE) 

sensitivity enconding (SENSE), fatores de b= 0 e 1000 s/mm2, 32 

direções não colineares de gradiente (campo de visão (field of 

view - FOV) = 256 × 256 mm, matriz= 128 × 128, espessura de 

corte= 2 mm, sem espaçamentos). A sequência DTI abrange todo 

o cranioencéfalo, com 67 cortes axiais contíguos, reconstrução 

tridimensional de voxel com resolução de 2 x 2 x 2 mm3, com 

duração média de aquisição de 6 min 12 s. 

• Sequência 3D ponderada em T1, com a técnica Fast Field Echo 

(3DT1-FFE), adquirida no plano sagital, e os seguintes 

parâmetros: tempo de eco (TE) / tempo de repetição (TR)= 2,7 / 

6,2 ms; tempo de inversão (TI)= 700 ms; FOV= 240 x 240 x 180 

mm; matrix= 240 x 240; resolução do voxel reconstruído= 1 mm3 

(isométrico); duração média de aquisição: 4 min 13 s. 

• Sequência T2-FLAIR 2D, com cortes axiais e os seguintes 

parâmetros: TE/TR= 130/8613 ms; TI= 2800 ms; FOV= 230 x 142 
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x 182 mm; espessura do corte= 3 mm, com espaçamento de 0,3 

mm; tempo de aquisição: 3 min 01 s. 

 

 

3.4  PÓS-PROCESSAMENTO DAS IMAGENS DTI 

 

As imagens de DTI foram pós-processadas com o software BioImage 

Suite 3.0 (http://www.bioimagesuite.org). As imagens foram co-registradas e 

realinhadas espacialmente, com correção das distorções induzidas pelas 

correntes de Foucault e de movimentação da cabeça. Após o realinhamento 

das imagens, uma imagem média foi calculada, a partir da qual foi realizada 

a extração do cérebro, retirando-se o crânio do volume médio. Essa 

operação permite o cálculo de uma máscara, que é aplicada aos 32 volumes 

de difusão. Uma tábua de gradientes é gerada para o estudo pelo software 

DTI table creator (www.birncommunity.org/tools-catalog/dti-gradient-table-

creator/) e, aplicando-se aos volumes de imagens ponderadas em difusão, 

obtém-se a matriz do tensor de difusão (diffusion tensor (DT)), de onde são 

extraídos os mapas de fração de anisotropia (FA), difusividade média (DM) e 

os autovalores (λ1, λ2 e λ3). O autovalor principal (λ1) representa a 

difusividade axial (λ⎜⎜), paralela às fibras axonais, e a difusividade radial (λ⊥) 

é calculada pela média dos outros dois autovalores ((λ2+λ3)/2). 

Uma secção sagital mediana do corpo caloso com 4 mm de espessura 

foi segmentada manualmente nos mapas individuais de FA, conforme o 

algoritmo proposto  por Hofer e Frahm 41, baseado na conectividade 
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anatômica e funcional do corpo caloso (Figura 10). CC1 corresponde ao 

sexto anterior, representando o rosto e joelho; CC2 é caracterizado pela 

metade anterior menos CC1, representando o tronco médio anterior; CC3 é 

a metade posterior menos o terço posterior, representando o tronco médio 

posterior; CC4 é o terço posterior menos o um quarto posterior, 

representando o istmo, e CC5  corresponde ao um quarto posterior, 

representando o esplênio. O quadro 6 expõe a projeção cortical de cada 

segmento do CC, segundo o estudo de Hofer e Frahm 41. Um limite inferior 

de FA de 0,2 foi utilizado na delineação das regiões de interesse (do inglês 

regions of interest – ROI), para minimizar a influência de voxels de líquor ou 

das estruturas vizinhas na área do CC. A análise quantitativa da DTI do CC 

foi baseada nas estatísticas das ROI’s, obtendo-se os valores de FA, DM, λ⎜⎜ 

e λ⊥ para cada segmento e para o CC total. 
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Figura 10 - Tratografia dos cinco segmentos do corpo caloso em um 
controle saudável. No topo à esquerda, está representada a 
segmentação do CC e as ROI’s que foram utilizadas como 
sementes para o traçado da tratografia. À direita no topo, a 
vista sagital dos tratos obtidos, estando também projetados 
sobre cortes axiais ascendentes dos mapas de FA deste 
indivíduo. 
CC1: joelho; CC2: tronco médio anterior; CC3: tronco médio 
posterior; CC4: istmo; CC5: esplênio 

 

 

Quadro 6 - Projeção setorizada das fibras do corpo caloso   
 

CC1 Córtices pré-frontal e orbitofrontal 

CC2 Área pré-motora e motora suplementar 

CC3 Área motora primária 

CC4 Córtices sensorial primário e pré-piriforme 

CC5 Lobos parietal, temporal e occipital 

Quadro adaptado de Hofer e Fhram, 2006 41 

CC1: joelho; CC2: tronco médio anterior; CC3: tronco médio posterior; CC4: istmo; CC5: 
esplênio 
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3.5  PROCESSAMENTO E SEGMENTAÇÃO DAS IMAGENS 3D 

PONDERADAS EM T1 

 

As imagens volumétricas de alta resolução ponderadas em 3DT1-FFE 

foram pós-processadas com a utilização do software FreeSurfer v5.1.0 

(http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/). Esse procedimento automático foi 

desenvolvido por um grupo de pesquisadores 144, 145, resultando em 

segmentações cerebrais de alta qualidade, baseadas no corregistro e 

comparação das imagens a modelos anatômicos populacionais e também 

na classificação do voxel pela intensidade do sinal. 

A cadeia de processamento do Freesurfer v5.1.0 inclui a 

segmentação cortical baseada nas superfícies cerebrais, classificando as 

superfícies piais (na interface entre o córtex e o espaço liquórico) e 

subcortical (na interface entre as substâncias branca e cinzenta) 146, uma 

segmentação subcortical, baseada na segmentação volumétrica 144, e a 

classificação das regiões corticais e subcorticais, baseada em atlas 

anatômicos 147. 

A reconstrução e a segmentação das superfícies corticais seguem 

diversos passos. Primeiramente, as imagens volumétricas ponderadas em 

T1 são alinhadas ao atlas de Talairach 148 por uma transformação linear. As 

localizações prováveis dos pixels do parênquima encefálico são estimados 

com base em sua localização no espaço Talairach, bem como na 

classificação das intensidades locais de sinal e da relação com os voxels 

vizinhos. O crânio é extraído, e o volume do cérebro resultante é 
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reclassificado em substância cinzenta e branca. Os hemisférios cerebrais 

são divididos baseados nas localizações esperadas do CC e da ponte no 

atlas de Talairach, bem como em algoritmos matemáticos que calculam a 

forma esperada dessas estruturas. Uma superfície subcortical é inicialmente 

calculada com base na máscara de substância branca anteriormente 

calculada. Após, a superfície pial é estimada e alinhada à superfície 

subcortical, e a espessura cortical de cada localização é calculada a partir 

da menor distância entre os pontos das duas superfícies 146. Os volumes são 

inflados e registrados em um mapa esférico segmentado baseado nos 

padrões de giros e sulcos médios de uma população humana representativa, 

e a espessura cortical de cada segmento segue a classificação desses atlas 

147, 149. 

A segmentação volumétrica subcortical é baseada em dois 

parâmetros: na localização estimada no atlas de Talairach e na intensidade 

de sinal dos voxels 144. Por essas classificações, são diferenciadas as 

estruturas da substância cinzenta profunda e da substância branca e 

também são identificadas hipointensidades da substância branca que, em 

indivíduos saudáveis podem corresponder, mais provavelmente, a espaços 

perivasculares e no grupo de pacientes, no caso da EM, são compatíveis 

com placas lesionais hipointensas em T1. Apoiado nessa segmentação, foi 

obtido o volume de hipointensidades na sequência ponderada em T1, que 

no grupo EMRR corresponde à carga lesional T1, mensurando apenas as 

lesões ou hipointensidades localizadas na substância branca.  
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A reconstrução e segmentação automática de cada indivíduo foram 

checadas visualmente e, em caso de erros na segmentação, foram editadas 

pela pesquisadora responsável e reprocessadas, seguindo as instruções 

preconizadas no software Freesurfer v5.1.0. 

A partir do processamento das imagens T1, foram extraídas as 

seguintes informações: 

• Espessura cortical cerebral média (Ecc), calculada com base na 

soma das espessuras corticais de cada hemisfério cerebral (Echc) 

direito (dir) ou esquerdo (esq) multiplicadas pelas suas áreas de 

superfície (Suphc), divididas pela soma das áreas de superfície dos 

hemisférios ([(Echc dir x Suphc dir) + (Echc esq x Suphc esq)] / 

Suphc dir x Suphc esq); 

• Segmentação cortical de cada indivíduo da amostra; e 

• Volume de hipointensidades em T1 na substância branca 

encefálica (carga lesional T1) 

 

 

3.6  SEGMENTAÇÃO DAS LESÕES HIPERINTESAS EM T2-FLAIR  

 

As lesões hiperintensas em T2-FLAIR localizadas na substância 

branca encefálica foram delineadas manualmente, incluindo focos de 

alteração de sinal com, pelo menos, 3 mm no maior eixo em todo o volume 

encefálico. O volume lesional, ou seja, a carga lesional T2-FLAIR, foi 
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calculado com a ferramenta lesion segmentation edition (LSE) do software 

SepInria v1.8.X (http://www-sop.inria.fr/asclepios/software/SepINRIA/). 

 

3.7   ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS DE DTI E SUAS 

CORRELAÇÕES COM AS VARIÁVEIS DA DOENÇA 

  

Para o teste de diferenças entre os grupos, foi usado o teste de Mann-

Whitney, considerando significativo os valores de p< 0,05, e nas tendências 

estatísticas, os valores de p entre 0,05 e 0,1. 

Para avaliar as correlações entre os resultados de DTI com as cargas 

lesionais T1 e T2-FLAIR e os dados demográficos (idade e duração da 

doença – DD), foi utilizado o teste de Spearman, com p< 0,05, considerado 

significativo, e os valores entre 0,5 e 0,1, como tendências. 

Para testar a correlação entre as medidas de DTI de cada segmento do 

CC e o grau de disfunção clínica dos pacientes com EM, foram realizados 

testes de regressão linear multivariada no grupo EMRR, utilizando-se os 

escores de EDSS, como variável dependente. Com testes semelhantes, foi 

feita a análise da correlação das cargas lesionais T1 e T2-FLAIR, a idade e 

duração da doença, para avaliar se as alterações mensuradas não eram 

influenciadas indiretamente por esses fatores.  
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3.8  ANÁLISE DE GRUPO DAS CARACTERÍSTICAS REGIONAIS DA 

ESPESSURA CORTICAL 

 

As análises de grupo dos dados de espessura cortical foram realizadas 

com o emprego da ferramenta QDEC do software FreeSurfer v5.1.0 

(http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/). QDEC é um acrônimo para Query, 

Design, Estimate, Contrast, sendo uma ferramenta para análise intersujeitos 

e intergrupos, capaz de integrar estatisticamente os dados morfométricos a 

dados demográficos ou provenientes de técnicas variadas. A análise do 

QDEC é baseada em general linear modeling (GLM) que perfaz uma 

combinação linear de múltiplas variáveis mais o erro inferido na amostra, 

determinando a probabilidade da variável proposta influenciar a espessura 

cortical regional. A medida da espessura cortical baseia-se na distância 

entre cada vértice da superfície pial e o vértice correspondente da superfície 

da substância branca. 

Para a análise de múltiplos indivíduos, as imagens individuais são 

suavizadas e registradas em uma imagem alvo que corresponde à média de 

todos os indivíduos da amostra (fsaverage) para cada parâmetro 

morfométrico de espessura e área corticais, padrão de sulcos e curvatura, 

volume, etc. Após o pré-processamento, os dados morfométricos de cada 

ponto são integrados a uma matriz de dados que perfaz uma combinação 

linear dos dados de espessura cortical aos fatores explanatórios desejados. 

Para os testes estatísticos, foi utilizado um fator de suavização das imagens 

(Smoothing factor FWHM) de 10 mm. 



Método  
  
 

66

Em cada hipótese, foram testadas as correlações entre as espessuras 

corticais de cada região e a covariável ou fator explanatório escolhido, sendo 

corrigidos pelo teste de simulação de Monte Carlo (Monte Carlo Null-Z 

Simulation). O resultado do teste, ou seja, a magnitude da correlação, após 

a correção, é dado pelo valor de z, sendo valorizados os resultados com |z| 

> 1,3 –log(10)p, que correspondem a valores de p < 0,05. As áreas corticais 

onde existe correlação significativa demonstram-se como conglomerados 

corticais, representados por áreas coloridas sobrepostas sobre os mapas de 

superfície da imagem média da amostra. As correlações positivas aparecem 

como áreas vermelhas a amarelas e as correlações negativas como áreas 

azul-escuro a azul-claro, da menor à maior significância da correlação, 

respectivamente.  

As regiões estatisticamente significativas foram delineadas e, por meio 

de uma transformação inversa realizada pelo software FreeSurfer, 

transportadas para o espaço de cada indivíduo, na qual foram verificadas 

suas posições nos atlas individuais de segmentação cortical e recalculados 

os valores individuais de espessura média de cada conglomerado cortical 

que atingisse valor estatístico significativo. 

Primeiramente, foram analisadas as diferenças das espessuras 

corticais e entre o grupo EMRR e controle, utilizando-se a variável discreta 

da doença como variável independente. A idade dos indivíduos do grupo foi 

utilizada como variável confundidora, para minimizar o efeito da idade na 

atrofia cortical. 
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Após a análise das diferenças regionais entre os grupos, foi analisada 

a correlação entre as variações da espessura cortical e as variáveis da 

doença no grupo EMRR. Foram testadas as correlações com as cargas 

lesionais T1 e T2-FLAIR, com a duração da doença (DD) e com o EDSS da 

amostra. Nessas análises, a idade dos indivíduos também foi utilizada como 

variável confundidora. 

As medidas de espessura cortical nas áreas mais significativamente 

atrofiadas no grupo EMRR, obtidas pela transformação inversa das regiões 

de interesse descritas acima, foram mensuradas em cada indivíduo e 

realizada a comparação entre os grupos EMRR e controle por meio do teste 

de Mann-Whitney, considerando significativos os valores de p< 0,05 e as 

tendências estatísticas, os valores de p entre 0,05 e 0,1. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Resultados 
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4.1  CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E VOLUMES LESIONAIS 

 

O tempo médio de duração da doença (DD) era de 2,4 anos ± 2,0 

(variando de 0,3 a 9,5 anos). Os resultados das escalas clínicas estão 

demonstrados resumidos nos dados da Tabela 1 e expostos em detalhes no 

Anexo D. O sistema funcional predominantemente afetado neste estágio 

inicial foi o piramidal, seguido pelos sensorial, visual e mental. Os demais 

sistemas apresentaram apenas alterações pontuais e eventuais. 

 

Tabela 1 -  Escores clínicos / escalas de déficit 
 
 Média ± DP  

(faixa de escores) 
N / porcentagem  

(escore ≠ 0) 

EDSS (0-10) 1,1 ± 0,9 (0-3) 23 / 74,2% 

FSS sub-escores (0-5) 

Visual 0,2 ± 0,4 (0-1) 6 / 19,4% 

Tronco cerebral 0,0 ± 0,2 (0-1) 1 / 3,2% 

Piramidal 0,4 ± 0,8 (0-3) 8 / 25,8% 

Cerebelar 0,1 ± 0,4 (0-2) 1 / 3,2% 

Sensorial 0,3 ± 0,7 (0-2) 6 / 19,4% 

Esfíncteres 0,1 ± 0,2 (0-1) 2 / 6,5% 

Mental 0,3 ± 0,6 (0-2) 6 / 19,4% 

Os resultados estão expressos em média ± desvios padrão, com a faixa de escores entre 
parênteses. 
EDSS: Expanded Disability Status Scale 
FSS: Functional Systems Scale 
N: número de pacientes com escores alterados / porcentagem de escores alterados  
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O volume lesional T1 médio nos pacientes EMRR era 3,79 cm3 ± 2,3 

(variando de 1,2 a 11,1 cm3). No grupo controle, foram mensuradas as 

hipointensidades na substância branca, que são compatíveis sobretudo com 

espaços perivasculares ou diminutos focos de gliose inespecífica, 

encontrando-se uma média de 1,29 cm3 ± 0,3 (variando de 0,7 a 1,8 cm3), 

sendo significativamente mais baixa que o grupo (p< 0,0001) EMRR.  Não 

foi encontrada correlação estatística entre a carga lesional T1 e idade (p= 

0,4) ou gênero (p= 0,3) no grupo EMRR. 

A média dos volumes de lesões hiperintensas em T2-FLAIR nos 

pacientes EMRR era 14,67cm3 ± 11,1 (variando de 2,5 a 55,3 cm3), sem 

correlação dos volumes lesionais em T2-FLAIR com a idade ou gênero dos 

pacientes. No grupo controle, não foram verificados focos de 

hiperintensidade em T2-FLAIR significativos, observando-se apenas alguns 

focos puntiformes esparsos em alguns indivíduos, menores que 3 mm no 

maior eixo, que são também interpretados como espaços perivasculares ou 

gliose inespecífica. 
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4.2 -  CARACTERÍSTICAS DE DTI NOS SEGMENTOS DO CC NOS 

GRUPOS EMRR E CONTROLE 

 

A) Análise da diferença dos índices da DTI entre os grupos 

  

Os resultados das medidas escalares de DTI nos diferentes 

segmentos do CC estão resumidos nos dados da Tabela 2. No grupo 

EMRR, nota-se aumento significativo da difusividade radial (λ⊥) e da 

difusividade média (DM) em todos os segmentos, e a fração de anisotropia 

(FA) só não está significativamente alterada no segmento CC3, porém 

observa-se uma tendência à sua redução. A difusividade axial (λ⎜⎜) está 

aumentada em nível significativo nos segmentos CC2, CC3 e CC5. Todos os 

índices de DTI estão alterados significativamente nas medidas do CC total. 

Os resultados de DTI da amostra de pacientes e controles estão 

expostos no Anexo E. 
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Tabela 2 - Características de DTI no CC nos grupo EMRR e controle 

 FA DM (10-3mm/s2) λ⎜⎜ (10-3mm/s2) λ⊥  (10-3mm/s2) 

EMRR GC EMRR GC EMRR GC EMRR GC 

CC1 
0,67  
±0,04 

0,70  
±0,04 

0,88  
±0,09 

0,83  
±0,05 

1,69  
±0,1 

1,65  
±0,1 

0,48  
±0,1 

0,42  
±0,05 

p= 0,007 p= 0,007 p= 0,10 p= 0,004 

CC2 
0,62  
±0,06 

0,65  
±0,04 

0,86 
 ±0,12 

0,79  
±0,05 

1,56 
 ±0,17 

1,49 
 ±0,1 

0,51  
±0,1 

0,44 
0,05 

p= 0,005 p= 0,004 p= 0,04 p= 0,002 

CC3 
0,65 
±0,06 

0,67 
±0,04 

0,82 
±0,06 

0,77 
±0,05 

1,54 
±0,13 

1,47 
±0,1 

0,46 
±0,06 

0,41 
±0,05 

p= 0,07 p< 0,001 p= 0,01 p= 0,003 

CC4 
0,63 
±0,08 

0,67 
±0,04 

0,87 
±0,06 

0,81 
±0,05 

1,59 
±0,14 

1,55 
±0,1 

0,50 
±0,08 

0,44 
±0,05 

p= 0,006 p= 0,003 p= 0,22 p< 0,001 

CC5 
0,71 
±0,04 

0,75 
±0,03 

0,89 
±0,06 

0,81 
±0,05 

1,77 
±0,1 

1,69 
±0,1 

0,45 
±0,06 

0,37 
±0,04 

p< 0,001 p< 0,001 p= 0,007 p< 0,001 

CC 
total 

0,66 
±0,04 

0,7 
±0,02 

0,88 
±0,1 

0,81 
±0,03 

1,66 
±0,1 

1,60 
±0,1 

0,48 
±0,1 

0,42 
±0,03 

p< 0,001 p< 0,001 p= 0,005 p< 0,001 

Teste Mann-Whitney de diferenças entre os grupos 
Os resultados dos índices estão expressos em médias dos grupos ± desvios padrão. CC: 
Corpo caloso; CC1 a CC5: segmentos do corpo caloso em ordem crescente do segmento 
mais anterior para o mais posterior; CC total: corpo caloso total; λ⎜⎜: difusividade axial; DM: 
difusividade média; λ⊥: difusividade radial; EMRR: grupo de pacientes com esclerose 
múltipla remitente-recorrente; FA: fração de anisotropia; GC: Grupo controle; p= valor de p 
(nível de significância do teste) 
As células azuis representam as alterações estatisticamente significativas. A célula cinza 
destaca uma tendência estatística encontrada. 
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B) Correlação entre os parâmetros de DTI do CC e as cargas 

lesionais no grupo EMRR 

 

Os dados da Tabela 3 demonstram as correlações entre os resultados 

de DTI dos segmentos do CC e do CC total com as idades, duração da 

doença (DD) e cargas lesionais no grupo EMRR. As principais correlações 

foram encontradas entre o volume lesional T2-FLAIR e os índices de DTI, 

sendo evidente em todos os segmentos do CC e no CC total, mais frequente 

nos índices de DM e λ⊥ e, em terceiro lugar, na FA. O volume lesional T1 

apresentou correlações significativas com os índices de FA, DM e λ⊥ apenas 

no segmento CC2. Houve uma fraca tendência à correlação negativa no 

segmento CC1. As cargas lesionais não demonstraram correlações 

significativas com a λ⎜⎜. 

A DD apresentou uma correlação isolada com a λ⎜⎜ no segmento CC5 e 

uma tendência no segmento CC1. 

A idade da amostra não demonstrou correlações significativas com os 

índices de DTI do CC, observando-se apenas fracas tendências esparsas de 

correlação negativa com a DM nos segmentos CC1, CC4 e no CC total.  
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Tabela 3 -  Correlação entre os parâmetros de DTI de cada segmento do 
CC, as cargas lesionais, as idades e a duração da doença nos 
pacientes nos pacientes com EMRR 

 
 Idade DD CL T1 CL T2-FLAIR 

CC1 

FA 0,17 (0,38) -0,001 (0,99) -0,31 (0,09) -0,48 (0,006) 

DM -0,31 (0,09) -0,22 (0,24) 0,24 (0,19) 0,35 (0,05) 

λ⎜⎜ -0,21 (0,25) -0,34 (0,06) 0,11 (0,56) 0,10 (0,60) 

λ⊥ -0,24 (0,19) -0,09 (0,64) 0,31 (0,09) 0,43 (0,02) 

CC2 

FA 0,23 (0,21) -0,21 (0,25) -0,38 (0,04) -0,62 (<0,001) 

DM -0,05 (0,81) -0,20 (0,28) 0,34 (0,07) 0,39 (0,03) 

λ⎜⎜ 0,08 (0,69) -0,25 (0,17) 0,16 (0,39) 0,11 (0,57) 

λ⊥ -0,22 (0,24) 0,08 (0,67) 0,50 (0,005) 0,65(<0,001) 

CC3 

FA 0,09 (0,64) -0,14 (0,47) -0,15 (0,43) -0,20 (0,28) 

DM -0,05 (0,79) 0,14 (0,45) 0,26 (0,17) 0,38 (0,03) 

λ⎜⎜ -0,02 (0,91) 0,08 (0,67) 0,13 (0,50) 0,18 (0,33) 

λ⊥ -0,15 (0,41) 0,20 (0,27) 0,21 (0,25) 0,34 (0,06) 

CC4 

FA 0,19 (0,32) 0,13 (0,50) -0,15 (0,43) -0,26 (0,15) 

DM -0,32 (0,08) 0,04 (0,83) 0,14 (0,46) 0,35 (0,05) 

λ⎜⎜ -0,14 (0,46) -0,06 (0,77) 0,05 (0,80) 0,11 (0,54) 

λ⊥ -0,20 (0,28) -0,02 (0,93) 0,1 (0,59) 0,37 (0,04) 

CC5 

FA 0,004 (0,98) 0,10 (0,77) -0,27 (0,14) -0,39 (0,03) 

DM -0,07 (0,71) 0,31 (0,10) 0,10 (0,6) 0,26 (0,16) 

λ⎜⎜ -0,08 (0,68) 0,47 (0,008) -0,07 (0,70) -0,01 (0,95) 

λ⊥ -0,14 (0,44) 0,15 (0,41) 0,18 (0,34) 0,36 (0,05) 

CC 
total 

FA 0,28 (0,14) -0,08 (0,67) -0,21 (0,25) -0,54 (0,002) 

DM -0,33 (0,07) 0,04 (0,82) 0,24 (0,20) 0,48 (0,007) 

λ⎜⎜ -0,16 (0,38) -0,11 (0,56) 0,10 (0,58) 0,15 (0,42) 

λ⊥ -0,24 (0,19) 0,11 (0,55) 0,20 (0,27) 0,54 (0,002) 

Os resultados expressam a correlação de Spearman com o respectivo nível de significância 
(p) entre parênteses. CC: corpo caloso; CC1 a CC5: segmentos do corpo caloso em ordem 
crescente do segmento mais anterior para o mais posterior; CC total: corpo caloso total; CL 
T1= carga ou volume lesional T1; CL T2-FLAIR: carga ou volume lesional T2-FLAIR; λ⎜⎜: 
difusividade axial; DM: difusividade média; λ⊥: difusividade radial; EMRR: grupo de 
pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente; FA: fração de anisotropia 
As células azuis representam as alterações estatisticamente significativas. As células cinzas 
demonstram tendências estatísticas encontradas. 
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C) Correlação entre os parâmetros de DTI do CC, as cargas 

lesionais, idade e duração da doença e os escores da EDSS, no grupo 

EMRR 

 

Análises de regressão linear multivariada foram utilizadas para avaliar 

a correlação entre os marcadores de imagem, a idade e a duração da 

doença e os escores de EDSS.  Os dados da Tabela 4 mostram os 

resultados usando os escores da EDSS, como variáveis dependentes, e as 

cargas lesionais, como variáveis independentes, sem identificação de 

correlações significativas. A significância da regressão linear como um todo 

é também baixa (0,23), bem como o grau de oscilação da variável 

dependente em função da regressão proposta (R Square= 0,15). 

 

Tabela 4 -  Regressão linear multivariada, utilizando o EDSS como 
variável dependente e as cargas lesionais como 
covariáveis independentes 

 

 R Square: 0,15 / Significância da regressão (p): 0,23 

 B Erro padrão t p 

CL T1 0,00 0,00 1,25 0,22 

CL T2-FLAIR 0,00 0,00 -0,28 0,78 

CL T1: carga lesional T1= volume de lesões hipointensas no encéfalo 
CL T2-FLAIR: carga lesional T2-FLAIR= volume de lesões hiperintensas em T2-FLAIR no 
encéfalo 
EDSS: Expanded Disability Status Scale 
p: nível de significância da correlação de cada variável  
R Square: fração de variação da variável dependente em função do modelo de regressão 
proposto 
t: correlação parcial, obtida pela divisão do coeficiente B/erro padrão 
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Não foram também identificadas correlações significativas entre a 

duração da doença e a idade dos pacientes e os escores de EDSS (Tabela 

5). 

 

Tabela 5 -  Regressão linear multivariada, utilizando o EDSS como 
variável dependente e a idade e duração da doença como 
covariáveis independentes 

 

 R Square: 0,05 / Significância da regressão (p): 0,48 

 B Erro padrão t p 

DD 0,00 0,00 1,22 0,23 

Idade 0,00 0,00 0,04 0,97 

EDSS: Expanded Disability Status Scale 
B: coeficiente de regressão 
DD: duração da doença 
p: nível de significância da correlação de cada variável 
R Square: fração de variação da variável dependente em função do modelo de regressão 
proposto 
t: correlação parcial, obtida pela divisão do coeficiente B/erro padrão 
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Os dados da Tabela 6 mostram os resultados da regressão linear 

multivariada, utilizando os resultados de λ⎜⎜ de cada segmento do CC e do 

CC total dos pacientes com EMRR, como covariáveis independentes. O 

modelo de regressão mostrou correlação significativa entre a λ⎜⎜ e o EDSS 

(0,01), com os segmentos CC2 e CC5 demonstrando correlações mais 

intensas. 

 

Tabela 6 -  Regressão linear multivariada, utilizando o EDSS como 
variável dependente e os resultados regionais de 
difusividade axial como covariáveis independentes 

 

 R Square: 0,49 / Significância da regressão (p): 0,01 

 B Erro padrão t p 

λ⎜⎜ CC1 0,60 2,39 0,25 0,80 

λ⎜⎜ CC2 4,62 1,49 3,09 0,00 

λ⎜⎜ CC3 0,48 1,83 0,26 0,80 

λ⎜⎜ CC4 -0,80 1,98 -0,40 0,69 

λ⎜⎜ CC5 6,24 1,83 3,40 0,00 

λ⎜⎜ CC total -6,82 5,33 -1,28 0,21 

CC: corpo caloso; CC1 a CC5: segmentos do corpo caloso, crescente de anterior a 
posterior; CC total: corpo caloso total 
λ⎜⎜: difusividade axial 
EDSS: Expanded Disability Status Scale 
p: nível de significância da correlação de cada variável 
R Square: fração de variação da variável dependente em função do modelo de regressão 
proposto 
t: correlação parcial, obtida pela divisão do coeficiente B/erro padrão 
As células azuis destacam as correlações significativas com segmentos do CC 
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Os dados da Tabela 7 mostram os resultados da regressão linear 

multivariada utilizando os resultados de λ⊥ de cada segmento do CC e do 

CC total dos pacientes com EMRR  como co-variáveis independentes.  

 

Tabela 7 -  Regressão linear multivariada, utilizando o EDSS como 
variável dependente e os resultados regionais de 
difusividade radial como covariáveis independentes 

 

 R Square: 0,32 / Significância da regressão (p): 0,12 

 B Erro padrão t p 

λ⊥  CC1 7,07 1,38 1,97 0,06 

λ⊥  CC2 1,09 2,25 0,48 0,63 

λ⊥  CC3 7,00 2,96 2,37 0,03 

λ⊥  CC4 -4,34 2,80 -1,55 0,13 

λ⊥  CC5 4,22 4,01 1,05 0,30 

λ⊥  CC total -9,02 7,40 -1,22 0,23 

CC: corpo caloso; CC1 a CC5: segmentos do corpo caloso, crescente de anterior a 
posterior; CC total: corpo caloso total 
λ⊥: difusividade axial 
EDSS: Expanded Disability Status Scale 
p: nível de significância da correlação de cada variável  
R Square: fração de variação da variável dependente em função do modelo de regressão 
proposto 
t: correlação parcial, obtida pela divisão do coeficiente B/erro padrão 
A célula azul destacam as correlações significativas com o segmento CC3 do CC 
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A regressão linear multivariada utilizando os resultados de λ⊥ como 

variáveis independentes não apresentou uma correlação significativa (0,12). 

Mas, observou-se uma correlação isolada com a λ⊥ CC3, sendo realizada 

um teste de regressão linear dessa variável isoladamente para isso (Tabela 

8). 

 
Tabela 8 -  Regressão linear simples, utilizando o EDSS como variável 

dependente e os resultados regionais de difusividade 
radial de CC3 como covariável independente 

 

 R Square: 0,27 / Significância da regressão (p): 0,00 

 B Erro padrão t P 

λ⊥ CC3 6,45 1,36 4,74 0,00 

CC3: segmento médio posterior do corpo caloso 
λ⊥: difusividade radial 
EDSS: Expanded Disability Status Scale 
p: nível de significância da correlação de cada variável  
R Square: fração de variação da variável dependente em função do modelo de regressão 
proposto 
t: correlação parcial, obtida pela divisão do coeficiente B/erro padrão 
As células azuis destacam a correlação significativa com o segmento CC3 do CC 
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Os dados da Tabela 9 mostram os resultados da regressão linear 

multivariada, utilizando os resultados de FA de cada segmento do CC e do 

CC total dos pacientes com EMRR,  como covariáveis independentes. 

 

Tabela 9 -  Regressão linear multivariada, utilizando o EDSS como 
variável dependente e os resultados regionais de fração de 
anisotropia como covariáveis independentes 

 

 R Square: 0,31 / Significância da regressão (p): 0,00 

 B Erro padrão t p 

FA CC1 -5,25 3,21 -1,63 0,11 

FA CC2 -0,37 2,38 -0,16 0,88 

FA CC3 -2,91 2,19 -1,33 0,19 

FA CC4 3,08 2,18 1,42 0,16 

FA CC5 -3,94 4,14 -0,95 0,35 

FA CC total -2,16 7,48 -0,29 0,77 

EDSS: Expanded Disability Status Scale 
R Square: fração de variação da variável dependente em função do modelo de regressão 
proposto 
t: correlação parcial, obtida pela divisão do coeficiente B/erro padrão 
p: nível de significância da correlação de cada variável  
FA: fração de anisotropia 
CC: corpo caloso; CC1 a CC5: segmentos do corpo caloso, crescente de anterior a 
posterior; CC total: corpo caloso total 
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Os dados da tabela 10 mostram os resultados da regressão linear 

multivariada, utilizando os resultados de FA de cada segmento do CC e do 

CC total dos pacientes com EMRR, como covariáveis independentes. 

 

Tabela 10 -  Regressão linear multivariada, utilizando o EDSS como 
variável dependente e os resultados regionais de 
difusividade média como covariáveis independentes 

 

 R Square: 0,49 / Significância da regressão (p): 0,01 

 B Erro padrão t p 

DM CC1 4,77 3,64 1,31 0,20 

DM CC2 4,05 2,24 1,81 0,08 

DM CC3 6,83 2,94 2,32 0,03 

DM CC4 -3,34 3,31 -1,01 0,32 

DM CC5 9,78 3,09 3,16 0,00 

DM CC total -14,78 8,12 -1,82 0,08 

CC: corpo caloso; CC1 a CC5: segmentos do corpo caloso, crescente de anterior a 
posterior; CC total: corpo caloso total 
DM:difusividade média 
EDSS: Expanded Disability Status Scale 
p: nível de significância da correlação de cada variável  
R Square: fração de variação da variável dependente em função do modelo de regressão 
proposto 
t: correlação parcial, obtida pela divisão do coeficiente B/erro padrão 
As células azuis destacam as correlações significativas com segmentos do CC 
 



4.3   DIFERENÇAS REGIONAIS NA ESPESSURA CORTICAL ENTRE 

OS GRUPOS EMRR E CONTROLE 

 

A) Análise da diferença das espessuras corticais entre os grupos 

 

A espessura cortical média total (Ecc) ou de cada um dos hemisférios 

direito (Echc dir) ou esquerdo (Echc esq) não apresentou diferenças 

significativas entre os grupos (p> 0,1) (Tabela 11). 

 

Tabela 11 -  Espessuras corticais médias nos grupos EMRR e GC  
 

 EMRR GC p 

Ecc (mm) 2,57 ± 0,1 2,61 ± 0,1 0,15 

Echc dir (mm) 2,57 ± 0,1 2,61 ± 0,1 0,10 

Echc esq (mm) 2,58 ± 0,1 2,61 ± 0,1 0,23 

Os resultados expressam as espessuras corticais médias em mm observadas em ambos os 
hemisférios cerebrais (Ecc), no hemisfério cerebral direito (Echc dir) e esquerdo (Echc esq) 
no grupo de pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente (EMRR) e no grupo 
controle (GC). O nível de significância (p) foi obtido pelo teste de Mann-Whitney. 

 

 

A análise de grupo “vértice a vértice” das regiões corticais demonstrou 

correlações negativas entre a variável qualitativa de grupo em algumas 

áreas corticais localizadas no lobo temporal esquerdo, abrangendo as 

porções anteriores dos giros temporal superior, médio e inferior e o polo 

temporal, com nível de significância de -3,00 –log(10)p. À direita, observam-

se três áreas com correlações negativas significativas: a primeira, 

abrangendo a pars orbitalis, a região orbitofrontal e parte da ínsula 
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(significância de -4,00 –log(10)p); a segunda, abrangendo as porções 

anteriores do giros temporal superior e médio e pequena porção do giro 

temporal transverso (significância de -3,15 –log(10)p), e uma terceira região, 

abrangendo a porção posterior do giro temporal inferior, porções do giro 

parietal inferior e do giro latero-occipital (significância de -1,90 –log(10)p) 

(Figura 11). Ou seja, os indivíduos classificados no grupo EMRR possuem 

espessura cortical significativamente menor nessas áreas, em relação ao 

grupo controle.   

 

 
Figura 11 -  Áreas de atrofia cortical significativa no grupo EMRR em 

relação ao grupo controle (GC). As áreas azuis demonstram 
áreas com redução significativa da espessura cortical no grupo 
com esclerose múltipla remitente-recorrente (EMRR) em 
relação ao grupo controle. No hemisfério cerebral esquerdo, a 
área demarcada abrange as porções anteriores do lobo 
temporal. À direita, observam-se afilamentos corticais 
significativos na pars orbitalis e região orbitofrontal do lobo 
frontal, na região insular, no lobo temporal (região anterior e 
transição temporo-occipital), na região parietal inferior e latero-
occipital 
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B) Análise da correlação entre a espessura cortical e as cargas 

lesionais no grupo EMRR 

 

Isolando-se o grupo EMRR e utilizando-se as cargas de lesões 

hipointensas em T1 (CL T1) como variáveis preditivas, observam-se 

algumas áreas de correlações negativas significativas em ambos os 

hemisférios, ou seja, quanto maior a carga lesional menor será a espessura 

em algumas áreas corticais nos pacientes com EMRR (Figura 12). 

No hemisfério cerebral esquerdo, observam-se três áreas de 

correlação significativa: a primeira, abrangendo pequena porção do giro 

latero-orbitofrontal e da ínsula, o polo temporal e porção do terço anterior do 

giro temporal superior (significância de -3,30 –log(10)p); a segunda, 

abrangendo porções anteriores dos giros temporal superior e médio 

(significância de -2,09 –log(10)p), e a terceira, abrangendo parte do giro 

frontal superior (significância de -1,77 –log(10)p). 

No hemisfério cerebral direito, observa-se uma área que envolve os 

terços médio e anterior dos giros temporal superior e médio, com 

significância de -4,00 –log(10)p. 
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Figura 12 -  Áreas de correlação entre as cargas lesionais T1 e a 

espessura cortical no grupo EMRR. As áreas azuis 
demonstram áreas de correlação negativa significativa entre as 
cargas de lesão T1 e a espessura cortical no grupo com 
esclerose múltipla remitente-recorrente (EMRR). No hemisfério 
cerebral esquerdo, observam-se três áreas em que a 
espessura cortical é menor com o aumento da carga lesional, 
localizadas no lobo temporal, em pequena porção orbito-frontal 
e da ínsula e no giro frontal superior. À direita, observam-se 
correlações semelhantes no lobo temporal, abrangendo os 
giros temporal superior e médio 

 

 

Utilizando-se as cargas lesionais T2-FLAIR como variável preditiva, 

observam-se correlações negativas significativas em áreas semelhantes às 

encontradas na análise da correlação com as cargas lesionais T1, porém 

com uma extensão discretamente menor (Figura 13). 

No hemisfério cerebral esquerdo, observam-se dois conglomerados 

significativos, o primeiro deles abrangendo uma diminuta porção da ínsula e 

porções do polo temporal e giro temporal superior (significância de -3,52 –
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log(10)p) e outro abrangendo porções do giro frontal superior (significância 

de -2,41 –log(10)p). 

No hemisfério cerebral direito, nota-se um pequeno conglomerado 

abrangendo as porções anteriores dos giros temporal superior, médio e 

inferior e pequena porção do polo temporal  (significância de -2,82 –

log(10)p). 

 

 
Figura 13 -  Áreas de correlação entre as cargas lesionais T2-FLAIR e a 

espessura cortical no grupo EMRR. As áreas azuis 
demonstram áreas de correlação negativa significativa entre as 
cargas de lesão T2-FLAIR e a espessura cortical no grupo com 
esclerose múltipla remitente-recorrente (EMRR). No hemisfério 
cerebral esquerdo, observam-se duas áreas em que a 
espessura cortical é menor com o aumento da carga lesional, 
uma delas localizada no lobo temporal e diminuta porção da 
ínsula e a outra no giro frontal superior. À direita, observa-se 
correlação negativa no lobo temporal, abrangendo pequenas 
porções dos giros temporal superior, médio e inferior, bem 
como o polo temporal 
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C) Análise da correlação entre a espessura cortical e os escores da 

EDSS e a duração da doença no grupo EMRR 

 

Observa-se um conglomerado cortical de correlação negativa entre os 

escores de EDSS e a espessura cortical localizado no giro frontal superior 

do hemisfério cerebral esquerdo (significância de -1,44 –log(10)p) (Figura 

14). Não foram encontradas correlações com o EDSS no hemisfério direito. 

 

 
Figura 14 -  Correlação entre os escores da EDSS e a espessura 

cortical no grupo EMRR. A área azul indica o conglomerado 
cortical de correlação negativa encontrada entre os escores da 
EDSS e a espessura cortical no giro frontal superior do 
hemisfério cerebral esquerdo, indicando que a espessura 
cortical nessa região demonstra uma atrofia maior nos 
indivíduos com maiores escores naquela escala 

 

Não foram encontradas áreas de correlação significativa entre a 

espessura cortical e a duração da doença. 
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Foram realizadas transformações inversas com base nos 

conglomerados corticais resultantes nas imagens médias (fsaverage) para 

os espaços de imagem nativos de cada indivíduo. A transformação inversa 

dos conglomerados corticais com resultados estatísticos significativos de 

redução da espessura cortical no grupo EMRR (demonstradas na Figura 12) 

foi obtida pelos conglomerados corticais: temporal esquerdo (Temp-Esq); 

fronto-insular direito (Front-Ins Dir); temporal direito (Temp-Dir), e 

temporoparieto-occipital direito (Temppar-occip Dir). 

Por meios da imagem obtida da área resultante no espaço nativo de 

cada indivíduo nos grupos controle e pacientes, foi obtida a espessura 

cortical de cada conglomerado. 

Os resultados das médias e desvios-padrão dessas regiões nos 

grupos EMRR e controle (GC) estão demonstrados nos dados da Tabela 12 

(expostos em detalhes no anexo E), onde são apresentados também os 

resultados dos testes de Mann-Whitney de comparação entre os grupos. 

Todas as áreas demonstram redução estatisticamente significativa da 

espessura cortical no grupo EMRR. 
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Tabela 12 -  Médias das espessuras corticais nas áreas de atrofia 
significativa no grupo EMRR 

 

 EMRR GC p 

Temp Esq (mm) 3,06 ± 0,31 3,34 ± 0,22 0,0001 

Front-Ins Dir (mm) 2,95 ± 0,17 3,13 ± 0,14 <0,0001 

Temp-Dir (mm) 3,06 ± 0,24 3,28 ± 0,20 0,0002 

Temppar-occip Dir (mm) 2,49 ± 0,21 2,72 ± 0,19 0,0002 

Teste Mann-Whitney de diferença entre os grupos. 
Os resultados das médias das espessuras corticais nos grupos de pacientes com esclerose 
múltipla remitente-recorrente (EMRR) e controle (GC) estão expressos em média (mm) ± 
desvio padrão. Na última coluna, estão expressos os níveis de significância (p) de cada 
teste estatístico. 
Front-Ins Dir: conglomerado fronto-insular direito; Temp-Dir: conglomerado temporal direito; 
Temp-Esq: conglomerado temporal esquerdo; Temppar-occip Dir: conglomerado 
temporoparieto-occipital direito.   
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5.1  AS CARACTERÍSTICAS DE DTI NO CORPO CALOSO NOS 

PACIENTES COM EMRR 

 

A EM é uma doença primariamente desmielinizante que cursa com a 

destruição das células que compõem a bainha de mielina, tanto nas placas 

lesionais como no tecido cerebral aparentemente normal 105, 106. A destruição 

das bainhas de mielina, por si só, determina uma desorganização 

microarquitetural no tecido cerebral, reduzindo as barreiras celulares que 

orientam a difusão da água nesses espaços, corroborando para a redução 

da FA na substância branca. Concomitantemente, há um aumento na água 

livre tecidual, o que pode ser conseqüência, tanto da lise celular como dos 

processos inflamatórios que acompanham a EM, aumentando a 

permeabilidade celular e a hidratação local. 

O CC é a maior comissura cerebral, com fibras axonais que se 

conectam amplamente ao córtex cerebral de todos os lobos cerebrais, 

interconectando os dois hemisférios supratentoriais 41, 42. Pela sua 

representatividade espacial na substância branca encefálica, pode-se inferir 

que a distribuição da lesão em suas fibras apresenta certa correlação com a 

disseminação da patologia no compartimento supratentorial. Dessa maneira, 

as alterações difusas encontradas na FA e DM no CC fortalecem os 

achados de estudos anteriores que demonstram sinais de desmielinização e 

desorganização tecidual difusa na EM 150. 
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Um dos segmentos do CC, o CC3, que representa o tronco médio 

posterior, apresentou menor redução da FA, em comparação aos demais 

segmentos. A análise estatística demonstrou apenas uma tendência à 

diminuição da FA nos pacientes em relação ao grupo controle. Algumas 

hipóteses podem explicar esse achado. O CC é composto por fibras axonais 

altamente orientadas e compactas. Ele tende a manter a densidade das 

fibras de cada uma de suas regiões relativamente constante, após as 

variações de volume 48. Dessa maneira, pode-se interpretar que, após as 

agressões iniciais da EM, a substância branca do CC pode sofrer alterações 

adaptativas, com colabamento ou aproximação de suas fibras ocupando o 

espaço das fibras perdidas, mantendo a densidade e a orientação das fibras, 

o que pode resultar em uma pseudonormalização de alguns índices de DTI 

em alguns estágios da doença, conforme discutido anteriormente por 

Mesaros et al. 151. Estes autores observaram fenômeno semelhante no CC 

nos pacientes com EM benigna, demonstrando diferenças na DM do CC 

entre os pacientes sem e com déficit cognitivo, sem diferenças significativas 

na FA em algumas regiões correspondentes. 

 Outro fator que pode explicar a discreta diferença das medidas de FA 

no segmento CC3 é a diferença na composição das fibras do CC, o que 

pode conduzir, tanto a uma sensibilidade diferenciada às agressões 

patológicas como a uma adaptação microarquitetural diferente às lesões 

celulares em cada segmento de substância branca. Apesar de sua 

aparência macroscópica homogênea, o CC possui uma organização 

microestrutural particular, com fibras de diferentes espessuras e graus de 
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mielinização, além de variações na densidade axonal entre os segmentos 47-

49. O grau de mielinização segue a especialização somatotópica e funcional 

das fibras calosais, atendendo às diferentes demandas de velocidade de 

condução neural. Observou-se que os segmentos centrais, sobretudo o 

tronco médio posterior e o istmo, por estarem ligados à conexão inter-

hemisférica das áreas motoras e sensitivas primárias, apresentam as fibras 

mais espessas e mielinizadas 44. É possível que as fibras das regiões mais 

mielinizadas demorem mais tempo para apresentar uma destruição crítica 

da mielina a ponto de demonstrar uma desorganização microestrutural 

detectável pela FA, principalmente no tronco médio posterior, que é uma das 

regiões mais mielinizadas do CC. Outra hipótese, sugerida no estudo de 

Evangelou et al. 152 é de que as fibras axonais menos espessas são mais 

susceptíveis às agressões patológicas da EM. Sendo assim, as regiões mais 

sujeitas ao dano celular inicial são as compostas por fibras associativas, 

presentes, mais abundantemente, nas extremidades do CC. Por outro lado, 

as regiões mais centrais, com fibras mais espessas e mielinizadas seriam 

atingidas mais tardiamente. 

A análise vetorial ou a decomposição dos autovalores do TD pode 

contribuir na discussão desses achados. Conforme proposto por estudos 

anteriores, a λ⊥ vem sendo utilizada como marcador de desmielinização, e a 

λ⎜⎜ tem sido utilizada como marcador de perda axonal 31, 32. Apesar da 

necessidade do aprofundamento de estudos histológicos para confirmar a 

especificidade e correspondência microscópica desses índices 153, a maior 

parte dos estudos de DTI na EM tem demonstrado áreas de aumento nas λ⊥ 
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e λ⎜⎜ na substância branca e correlacionando esses achados a aquelas 

alterações histológicas propostas 138, 154, 155. Nos resultados deste estudo, 

observou-se um aumento difuso da λ⊥ no CC de nossa amostra de 

pacientes com EMRR, porém uma aumento significativo da λ⎜⎜ apenas nos 

segmentos CC2, CC3 e CC5, que correspondem ao tronco médio anterior e 

posterior e ao esplênio do CC. Esse achado foi compatível com uma 

desmielinização difusa, porém uma predominância de perda axonal ou 

axonopatia nos segmentos com a λ⎜⎜ alterada. Retornando à composição de 

fibras do CC, as descrições histológicas advogam que o joelho e o esplênio 

do CC possuem as maiores concentrações de fibras finas e menos 

mielinizadas, apresentando composições microscópicas semelhantes 44, 47, 

48. Um estudo experimental em ratos demonstrou também que a 

concentração de fibras nesses segmentos é semelhante no joelho e esplênio 

e mais alta que nos demais segmentos 49. Se nos basearmos apenas na 

espessura das fibras para explicar a sensibilidade semelhante às agressões 

patológicas da EM, conforme proposto anteriormente 25, 152, 156, esperaríamos 

observar alterações semelhantes no joelho e esplênio do CC. Mas, os 

resultados obtidos demonstram sinais de perda axonal mais precoce no 

esplênio do que no joelho da comissura, o que abre a possibilidade para 

outras hipóteses. 

Por um lado, a sensibilidade das diferentes fibras de substância 

branca pode estar associada a outras características das fibras, como 

comprimento ou abrangência de conexões corticais, que não foram 

mensuradas no presente estudo. Mas também, a distribuição regional das 
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áreas de perda axonal pode estar associada a fatores intrínsecos da 

doença, como por exemplo, uma distribuição preferencial ou mais acentuada 

da inflamação e desmielinização para algumas regiões encefálicas nos 

diferentes estágios da doença. Desde as primeiras revisões dos critérios 

diagnósticos da EM 5, descreve-se o acometimento precoce e preferencial 

das regiões temporais pela EM, o que foi confirmado mais recentemente 

pela quantificação de maiores volumes lesionais nas regiões temporais, 

inferoparietais e occipitais nos pacientes com EDSS menor ou igual a 3 51. 

Essas áreas correspondem às projeções de algumas das fibras associativas 

do esplênio do CC, o que poderia ser um dos fatores que conduzem às 

alterações observadas na λ⎜⎜ neste segmento. 

Outros estudos demonstraram também alterações semelhantes na λ⎜⎜ 

nos segmentos do CC em pacientes com síndromes desmielinizantes, com 

um predomínio de sinais de perda axonal nos segmentos centrais e no 

esplênio 138, 154. O estudo de Onu et al. 138 avaliou pacientes com EMRR e 

EMSP, enquanto Lin et al 154 avaliaram indivíduos com SCI. Ambos 

observaram alterações difusas na λ⊥ e alterações segmentares na λ⎜⎜, 

demonstrando a existência de uma distribuição particular da degeneração 

axonal, desde os estágios mais iniciais da doença. 

Outro estudo 157, embora tenha encontrado uma distribuição diferente 

de alterações da λ⎜⎜, demonstrando alterações mais significativas nessa 

medida no tronco posterior e istmo dos pacientes com EM, notou um maior 

acometimento do esplênio em relação ao joelho do CC. Esse estudo incluía 

pacientes com maiores escores de EDSS, variando de 0 a 7, o que pode 
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explicar parcialmente as diferenças regionais nos índices de DTI 

mensurados. Apesar das diferenças regionais nos resultados de DTI, esse 

estudo também observou alterações difusas na λ⊥ e na DM, com alterações 

localizadas na λ⎜⎜, o que pode ser interpretado pela presença de 

desmielinização difusa, porém, perda axonal localizada e mais proeminente 

em algumas regiões do tecido cerebral. 

Três principais hipóteses podem explicar a lesão axonal na 

substância branca: (1) existe uma axonopatia primária que, 

independentemente da inflamação ou degeneração conduz a perda neuronal 

e axonal; (2) a perda axonal é causada pela transecção das fibras nas 

lesões desmielinizantes e degeneração Walleriana secundária, e (3) a lesão 

axonal é secundária ao acúmulo de desmielinização, seja nas lesões 

macroscópicas, seja no tecido aparentemente normal, conduzindo a uma 

axonopatia secundária. 

A hipótese de neuropatia primária na EMRR é menos provável, pois 

tem sido valorizada principalmente no subtipo EMPP, na qual existem sinais 

de perda axonal sem menor acúmulo de placas lesionais, sendo observada 

mais precocemente e sem forte correlação com o grau de desmielinização 86, 

156, 158. 

A hipótese de degeneração Walleriana é relativamente antiga, mas 

até hoje bem aceita. Existe uma correlação temporal e espacial entre o 

acúmulo de lesões desmielinizantes e a progressão da EM, observando-se 

um maior volume lesional nos pacientes com maior tempo de evolução da 

doença, sobretudo na fase remitente-recorrente 12. No CC, observou-se que 
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o grau de perda axonal estava correlacionado à concentração de lesões nas 

áreas de projeção de suas fibras 156, tendo sido também observada 

correlação semelhante com o grau de perda axonal no tecido cerebral 

aparentemente normal 25. 

Apenas a formação de placas visíveis parece explicar parcialmente a 

perda axonal na EMRR. Em parte pelo caráter histopatológico heterogêneo 

atribuído às lesões macroscópicas, que podem apresentar espectros 

variáveis de edema, degeneração e desmielinização, e uma parcela dessas 

lesões apresentam áreas de remielinização e depósito de tecido glial frouxo 

e menos organizado 11, 159. Outra justificativa deve-se, provavelmente, ao 

caráter mais disseminado da desmielinização e perda axonal, que podem 

ser encontrados na SBAN em métodos mais avançados de IRM, como a DTI 

160, 161. 

Seja no interior das placas lesionais ou no tecido cerebral 

aparentemente normal, tem-se sugerido que a desmielinização é o processo 

primário da EM e caracteriza um fator preponderante na evolução da doença 

e na degeneração tecidual. É possível que, na EMRR, a perda mielínica 

determine a instalação de uma neuropatia secundária. Atribui-se um 

importante papel neuroprotetor à mielina 162. A desmielinização pode 

predispor os axônios à lesão degenerativa, seja pela exposição à toxicidade 

das células T e outros agentes inflamatórios, seja pela falência dos fatores 

neurotrópicos provenientes dos oligodendrócitos 163. A mielina aparenta 

possuir duas funções principais: uma estrutural e outra fisiológica. Uma vez 

mielinizados, os axônios dependem do suporte dos oligodendrócitos para a 
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manutenção da microestrutura dos tratos, mantendo uma organização de 

microtúbulos que orienta o reconhecimento dos alvos axonais e as relações 

espaciais entre as fibras. Além disso, os oligodendrócitos produzem uma 

série de proteínas, moléculas e organelas que são responsáveis pela 

adesão celular e também pela biossíntese e tráfego de substâncias, 

apresentando, portanto, funções críticas para o metabolismo e fisiologia 

neuronais 162, 164. Uma das hipóteses patogênicas da EM coloca-a como uma 

doença inflamatória autoimune com a presença de autoanticorpos cujos 

alvos encontram-se em proteínas mielínicas específicas, como a proteína 

básica da mielina, proteína proteolipídica e glicoproteína mielínica do 

oligodendrócito, dentre outras 165, o que reforça as teorias de que a 

desmielinização é um fenômeno anterior à perda neuronal. Deve-se 

considerar, portanto, que a exposição dos axônios à desmielinização, uma 

possível alteração secundária na fisiologia celular e uma hipotética 

sensibilidade distinta de grupos celulares podem ser processos que, 

conjuntamente, conduzem à degeneração tecidual. 

Um fator que deve ser considerado é a diferença observada nas 

correlações entre os distintos índices de DTI com as cargas lesionais. 

Enquanto as FA, DM e λ⊥ se correlacionaram com os volumes de lesões 

macroscópicas, não se observou correlação significativa com a λ⎜⎜. Isso 

aponta para a existência de causas distintas para os diferentes processos 

histopatológicos no SNC, na EM. Por um lado, existe uma alteração 

microarquitetural difusa na substância branca do CC, que cursa com 

alterações nas FA, DM e λ⊥ . Desses índices, o mais específico é a λ⊥, que 
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vem sendo associada à desmielimização 31. O fato desses índices 

correlacionarem-se com os volumes lesionais é um provável indício de que a 

desmielinização associa-se ao acúmulo e recorrência dos processos 

inflamatórios. A ausência dessa correlação com a λ⎜⎜ abre portas para uma 

nova discussão. A axonopatia, na EM, pode ser desencadeada pelos 

processos desmielinizantes que cursam com a doença, mas pode também 

ser influenciada por uma série de fatores, ainda não totalmente esclarecidos, 

dentre eles, as características morfológicas dos axônios, como espessura e 

comprimento, particularidades fisiológicas das fibras ou outras causas, como 

características genéticas ou moleculares. 

As fortes correlações da λ⎜⎜ com os escores da EDSS, de certa forma, 

reforçam seu potencial como marcador de degeneração tecidual. A EDSS 

vem recebendo diversas críticas na caracterização dos déficits funcionais na 

EM, pois ela é bastante voltada para as funções sensorimotoras e sabe-se 

que os pacientes com EM apresentam significativas alterações em outros 

sistemas, desde os estágios iniciais da doença 16. Mas, essa escala possui 

grande valor na estratificação dos tempos evolutivos da doença, 

demarcando as passagens para as fases progressivas, mais influenciadas 

pelos processos degenerativos 15, 166. Sendo assim, a correlação entre a λ⎜⎜ 

e os escores da EDSS podem estar associados à progressão da EM e ao 

acúmulo dos processos degenerativos.        

Pelo fato da λ⎜⎜ ser representada pelo autovalor paralelo às fibras 

axonais, é plausível associá-la à perda ou ruptura de membranas axonais. 

Mas ela deve ser interepretada com cuidado, pois restringir a degeneração 
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axonal a apenas um evento histopatológico simplifica demasiadamente o 

processo de degeneração celular 153. O axônio saudável é caracterizado 

como um cilindro semipermeável. Durante o processo de degeneração, o 

axônio passa por modificações morfológicas, sendo propostos três modelos 

de lesão, que alteram a sua forma cilíndrica de modo progressivo: 

protuberâncias ou dilatações “varicosas”; constricções, e secção 167. A 

alteração na configuração axonal pode modificar as características da 

difusão das moléculas de água nos tecidos, devendo-se atentar para o fato 

de que as alterações na λ⎜⎜ possam representar diversos estágios evolutivos 

na degeneração celular ou alteração da morfologia axonal, secundárias à 

patologia, não sendo totalmente esclarecido como esse índice se comporta 

em cada uma dessas fases.  

Os modelos patológicos evolutivos da EM mais difundidos na 

atualidade defendem que a doença inicia-se com áreas focais 

desmielinizantes que rapidamente cursam com disseminação dos eventos 

inflamatórios para o tecido cerebral aparentemente normal, conduzindo a 

uma desmielinização difusa, já nos estágios iniciais da doença. A 

persistência da inflamação e desmielinização determina uma cadeia de 

eventos que culmina na degeneração tecidual com perda ou degeneração 

axonal e neuronal. Com a cronicidade da doença e a recorrência das 

exacerbações inflamatórias, os mecanismos compensatórios do tecido 

cerebral tendem a se esgotar, com acúmulo de tecido desmielinizado e/ou 

remielinização desorganizada e, nessa fase, instala-se uma progressão da 

degeneração tecidual parcialmente independente de novos insultos 
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inflamatórios, iniciando-se a fase progressiva da EM 150. Mas, apesar dessa 

sequência lógica ser plausível, ainda não são totalmente esclarecidos os 

motivos pelos quais existe uma distribuição regional específica, 

provavelmente progressiva, na degeneração tecidual. 

De acordo com estes achados de DTI, pode-se inferir que os índices 

de FA, DM e λ⊥ são sensíveis em detectar alterações na substância branca 

do CC o que, provavelmente, está associado à uma perda difusa na 

complexidade microestrutural do tecido. Os índices de difusividade, 

especialmente o aumento na DM, são frequentemente associados ao 

aumento de água livre no tecido secundariamente à lise de membranas, mas 

também associados à atividade inflamatória 151. A λ⊥ é um índice mais 

específico que tem demonstrado correlações com o grau de desmielinização 

do tecido e, por ter demonstrado alterações em todos os segmentos do CC 

avaliados, vai de acordo com a hipótese de que esse processo patológico é 

deflagrado precocemente e de modo disseminado na EMRR. 

Por outro lado, enquanto esses índices demonstram sensibilidade 

para a caracterização do dano tecidual difuso na EM, a λ⎜⎜ mostra ser um 

índice mais específico de dano tecidual localizado e, possivelmente, para um 

grau mais avançado de perda ou lesão celular. Pela sua capacidade em se 

correlacionar com a patologia axonal, esse índice provavelmente possui uma 

maior especificidade em caracterizar dano tecidual permanente e a 

degeneração. Por ter-se encontrado uma distribuição setorizada de 

alterações na λ⎜⎜, pode-se supor a existência de um gradiente evolutivo 

específico na EMRR, o que também reforça a necessidade de estudos 
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direcionados e localizados da substância branca encefálica, ou seja, a 

compreensão evolutiva da doença demanda a segmentação dos espaços 

encefálicos para a melhor compreensão das síndromes clínicas e do curso 

da degeneração encefálica nessa doença. 

 

5.2   AS CARACTERÍSTICAS E A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA 

ATROFIA CORTICAL NOS PACIENTES COM EMRR 

 

A atrofia tecidual tem sido considerada um marcador da degeneração 

tecidual na EM, por ser considerada o resultado final e mais definitivo da 

perda tecidual nas neuropatias centrais crônicas 56, 159, 168, 169. Inicialmente, 

acreditava-se que a perda volumétrica na substância branca era mais 

proeminente e significativa na EM, principalmente nos estágios iniciais da 

doença, pela sua maior concentração de mielina. Mas, mais recentemente, 

sabe-se que existe uma perda tecidual significativa nos compartimentos de 

substância cinzenta, cortical e profunda, desde os estágios iniciais da EM 28, 

168. 

A perda volumétrica global e a perda volumétrica da substância 

branca são bastante evidentes em todos os subtipos da EM, sendo também 

observada nos quadros de SCI que evoluem para EM, em relação aos 

indivíduos que permanecem estáveis e livres da doença 170. Embora esses 

estudos tenham demonstrado com êxito a presença de atrofia em pacientes 

com EMRR e, em estudos similares, tenha sido mostrado que a taxa de 

atrofia cerebral é mais acentuada em pacientes com quadros progressivos, 
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seja EMSP ou EMPP 171, a avaliação dos volumes cerebrais globais ou das 

frações volumétricas dos compartimentos cerebrais não é capaz de 

diferenciar os subtipos da EM 168. A análise global da espessura cortical na 

nossa amostra também se mostrou ineficaz em detectar atrofia da 

substância cinzenta nos pacientes com EMRR, possivelmente, pelos baixos 

escores de EDSS e pelo tamanho amostral. Um estudo anterior foi capaz de 

detectar reduções na espessura cortical global em pacientes com EMRR, 

porém esse estudo inclui 115 pacientes e os indivíduos com atrofia global 

significativa apresentavam EDSS médio de 2,2. Nesse estudo, os indivíduos 

com EDSS médio de 1,4 também não demonstraram diferenças 

significativas em relação ao grupo controle 53.   

A análise dos padrões de distribuição regional da atrofia tem 

demonstrado características típicas de degeneração tecidual nos subtipos 

da EM 172, 173 e nos diferentes estágios evolutivos da doença 52. Apesar das 

discretas diferenças nos achados dos diferentes estudos, nos quadros de 

EMRR existe uma susceptibilidade maior ao acometimento precoce nas 

regiões temporais, com destaque para o giro temporal superior e em 

algumas regiões frontais 52, 168, 174. Embora o acometimento de regiões 

frontais ou fronto-orbitárias seja também precoce na EM, parece haver uma 

tendência à maior atrofia do giro frontal superior em estágios intermediários 

da doença, sendo mais proeminente em pacientes com EDSS próximos ou 

maiores a 3 52. Na presente amostra, os pacientes possuiam EDSS de 0 a 3, 

com uma média de escores baixa (1,1), observando-se uma atrofia mais 

significativa nas regiões temporais e algumas áreas fronto-orbitárias e 
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insulares. Mas, foram notadas áreas de correlação entre as cargas lesionais 

e a EDSS em uma maior área frontal, com destaque para o giro frontal 

superior direito, demonstrando existir uma atrofia incipiente nessa região e 

que está correlacionada com a maior carga lesional e/ou maiores escores da 

EDSS, ou seja, com pacientes em estágios mais avançados da EM. 

Interessantemente, embora a maior parte dos indivíduos de nossa 

amostra apresentassem sintomas piramidais e, em segundo lugar, 

sensitivos, definindo significativamente seus escores clínicos, não foi 

observada atrofia significativa nas áreas motoras ou sensitivas primárias. De 

fato, mesmo em outros estudos, os córtices pré e pós-centrais aparentam 

ser mais frequentemente e mais intensamente acometidos nas fases ou 

subtipos progressivos da EM 172 ou em estágios mais avançados, com 

EDSS maior que 5,5 52. A disfunção motora nos estágios iniciais da EM, com 

EDSS menor que 3 é leve, sem incapacidade significativa na marcha ou 

mobilidade. É possível que os neurônios ou axônios das áreas motoras e 

sensitivas primárias sejam mais resistentes ou mais mielinizados ou, então, 

a atividade inflamatória e desmielinizante que desencadeia a destruição 

neuronal e a degeneração tecidual seja menos intensa nessas regiões 

encefálicas nos estágios iniciais da EM. 

A maior parte dos estudos anteriores demonstra atrofia precoce mais 

significativa em áreas corticais associativas, sejam elas temporais, insulares 

ou frontais 52, 56, 168. Conforme discutido no item anterior desta tese, alguns 

autores discutem que as regiões associativas possuem fibras mais finas e 

menos mielinizadas e são, portanto, mais susceptíveis à lesão permanente 
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152. Quando foram observados nossos resultados de correlações entre as 

cargas lesionais em T1 e T2, foram notadas áreas de correlação mais 

significativa entre os volumes lesionais e a espessura cortical nas áreas 

corticais associativas, o que pode estar relacionado a uma maior propensão 

dessas regiões à degeneração secundária aos surtos inflamatórios iniciais. 

Mas, deve-se considerar também a hipótese de uma maior concentração ou 

intensidade dos processos inflamatórios nas regiões mais acometidas pelos 

sinais de degeneração. Embora, neste estudo, não se tenha realizado uma 

quantificação regional das lesões macroscópicas, foi descrita uma maior 

concentração de placas lesionais nas regiões temporais, inferoparietais e 

occipitais tanto em pacientes com EMRR quanto na forma EMSP 51. A maior 

incidência de lesões em áreas associativas é observada já há algum tempo, 

com destaque para as lesões temporais, que caracterizam um achado 

precoce na EM, tendo sido conferido um alto fator preditivo positivo para 

elas no diagnóstico inicial da doença 5. 

A EDSS é uma escala altamente ponderada pelo grau de 

incapacidade motora e de mobilidade, sendo essa uma das críticas à sua 

utilização como principal escala de avaliação do déficit funcional na EM. 

Embora tenha um peso menor nessa escala, a função cognitiva é uma das 

mais precocemente afetadas nos pacientes com EM e baixos escores de 

EDSS 151, 175, 176. Normalmente, seria esperada uma maior correlação entre a 

espessura cortical do giro pré-central, que compõe a área motora primária, 

com a EDSS, porém, em nossos resultados, as regiões nas quais a redução 

da espessura cortical correlacionou-se com os escores dessa escala 
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estavam projetadas na topografia do giro frontal superior, que compõe parte 

fundamental da área pré-motora. Embora essa área seja parcialmente 

correlacionada com a motricidade, é implicada sobretudo no planejamento e 

iniciação do movimento, bem como em funções executivas. A atrofia de 

outras regiões pré-frontais e do giro do cíngulo também demonstraram 

correlações com os escores da EDSS em outro estudo 56, o que pode 

demonstrar a evolução da atrofia para áreas de sensibilidade intermediária à 

degeneração com a progressão da doença ou migração das áreas de maior 

inflamação para essas regiões. 

Então, pode-se refletir que, embora a EDSS não avalie com precisão 

todo o espectro de disfunção neurológica da EM, seja capaz de classificar o 

estágio evolutivo da doença. Estudos epidemiológicos em larga escala 

defendem essa teoria ao afirmar que a maior parte dos indivíduos com 

EMRR apresenta EDSS até 3 ou 4, e esses níveis de incapacidade funcional 

aparentam representar a transição para a fase secundariamente 

progressiva. Além disso, aparentemente, os níveis de EDSS inferiores a 3 

ou 4, nos quadros que se iniciam com caráter remitente recorrente, 

caracterizam a fase da doença com maior frequência de exacerbações 

clínicas, na qual a disfunção está mais associada ao acúmulo de episódios 

inflamatórios 14, 15, 177. Esse caráter da história natural da doença pode 

explicar parcialmente, tanto a correlação da atrofia cortical com as cargas 

lesionais, na presente amostra, como a possibilidade das agressões iniciais 

da EM conduzirem à degeneração de regiões cerebrais mais susceptíveis à 

inflamação e desmielinização iniciais. 
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Estes achados, bem como a literatura médica anterior, confirmam a 

presença de atrofia cortical e sinais de degeneração parenquimatosa desde 

os estágios iniciais da EM, com evidências de um padrão de distribuição 

predominante nos quadros de EMRR que, possivelmente, estratifiquem 

estágios evolutivos da doença e possam auxiliar na criação de novas 

hipóteses sobre a evolução natural e os processos patológicos envolvidos 

em seu curso. No entanto, ainda não é totalmente compreendido se a atrofia 

cortical está relacionada à patologia localizada na substância cinzenta ou se 

ela é secundária à doença da substância branca ou a ambas. Com o intuito 

de abordar uma dessas hipóteses, a próxima seção desta tese discutirá as 

relações entre os resultados de DTI e de atrofia cortical encontrados em 

nossos resultados.  

 

 

5.3  A RELAÇÃO ENTRE AS ÁREAS DE ATROFIA CORTICAL E OS 

SINAIS DE ACOMETIMENTO DA SUBSTÂNCIA BRANCA DO 

CORPO CALOSO POR DTI 

 

Conforme discutido anteriormente, a atrofia tecidual e, 

consequentemente, a atrofia da substância cinzenta cortical são o resultado 

final das agressões teciduais crônicas ao SNC 52, 168. Como os recentes 

conceitos da doença apontam para a existência de um extenso 

acometimento precoce do córtex cerebral, com sinais de placas corticais, 

desmielinização e perda celular desde o início da patologia 150, 175, 178, 



Discussão  
  
 

108

similarmente ao encontrado na substância branca, ainda não é bem definido 

se a atrofia cortical é secundária à patologia intrínseca da substância 

cinzenta ou se ela está associada à degeneração da substância branca. 

A DTI é uma técnica com grande potencial para a análise 

microestrutural do tecido cerebral, principalmente da substância branca, o 

que se confirma, tanto pelos achados do nosso estudo como pelas inúmeras 

publicações sobre esse assunto 31, 32, 141, 179. Na substância branca, a 

alteração tecidual mais relacionada à perda celular permanente ou à 

degeneração é a perda axonal. De acordo com estudos anteriores, a 

decomposição e a análise vetorial dos componentes do tensor de difusão 

podem colaborar para a diferenciação entre os processos de 

desmielinização e perda axonal, sendo que as alterações na λ⎜⎜ podem 

representar um marcador indireto de perda axonal 31, 32.  

Na nossa amostra, observa-se uma predominância de sinais de 

degeneração cortical nos lobos temporais e parietal inferior direito. Nos 

resultados de DTI, a maior alteração da λ⎜⎜ no grupo de pacientes EMRR foi 

encontrada no segmento CC5, que corresponde ao esplênio. Esse 

segmento apresenta uma das maiores áreas de interconexão hemisférica, 

abrangendo as regiões parietais, occipitais e temporais 41, 42. O esplênio do 

corpo caloso apresenta também um grupo de fibras mais finas, relacionadas 

às funções cognitivas, com implicações em vias da memória, sistema 

límbico, na linguagem e outras vias associativas 180 e, conforme explicitado 

anteriormente, as fibras mais finas e menos mielinizadas aparentam ser 

mais susceptíveis aos insultos inflamatórios iniciais da EM152. 
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Os outros segmentos onde são encontradas alterações na λ⎜⎜ foram 

os CC2 e CC3, correspondendo ao tronco médio anterior e tronco médio 

posterior. De acordo com estudos anteriores, esses segmentos são 

interconectados às regiões pré-frontais (principalmente a área pré-motora) e 

à área motora primária, respectivamente 41, 42. Quando foram analisadas as 

áreas de atrofia cortical significativas encontradas no grupo EMRR em 

relação ao grupo controle, não foram detectadas anormalidades 

significativas nas áreas corticais correspondentes às conexões desses 

segmentos do CC. Mas, quando foram avaliadas as áreas que apresentaram 

correlação com as cargas lesionais e os escores da EDSS, uma área 

significativa foi encontrada na projeção do giro frontal superior esquerdo, 

que é uma das regiões de projeção das fibras de CC2. Pode-se refletir que a 

degeneração da substância branca precede a atrofia cortical. Tomando a λ⎜⎜ 

como marcador indireto de patologia axonal, esse índice de DTI seria 

hipoteticamente mais sensível em deflagrar os processos de degeneração 

tecidual precoce na EM, sendo, consequentemente, um indício de que a 

patologia cortical seria produto, ao menos em parte, de uma espécie de 

degeneração Walleriana. 

Interessantemente, tanto a espessura cortical como as áreas de 

anormalidades na λ⎜⎜ demonstraram áreas de correlação com a EDSS em 

áreas relacionadas ao processamento pré-motor e motor suplementar, 

sendo encontradas correlações com a espessura cortical do giro frontal 

superior e com a λ⎜⎜ do segmento CC2, respectivamente. Essa região está 

localizada na região posterior do córtex pré-frontal, mantendo uma íntima 
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relação com a área motora primária (Brodmann 4), com importante papel no 

planejamento, iniciação do movimento e aprendizado motor 181.  Analisando 

os subescores da escala funcional (FSS – functional systems scale), nota-se 

que a função mais freqüentemente afetada na população do estudo era o 

sistema piramidal (25,8% dos pacientes). De acordo com esses resultados, 

é possível supor que a lesão das fibras axonais do corpo médio anterior 

possa estar associada parcialmente ao déficit piramidal inicial. 

Embora uma parcela significativa dos pacientes da amostra estudada 

apresentasse sinais de alteração no sistema funcional piramidal, o grau de 

déficit funcional motor em pacientes com EDSS menor ou igual a 3 foi sutil. 

Além disso, os pacientes da amostra apresentam déficits funcionais em 

outros sistemas como o sistema visual, sensorial e mental, dentre outros. Os 

déficits do sistema visual poderiam estar parcialmente associados à lesão 

nas fibras da região occipital e, consequentemente, à degeneração das 

fibras do esplênio do CC que se projetam nessa topografia. O esplênio do 

CC apresenta também um grupo de fibras relacionadas às funções 

cognitivas, projetadas para as áreas corticais temporais e parietais 

inferiores, com implicações em vias da memória, sistema límbico, na 

linguagem e outras vias associativas 180. Como uma parcela considerável da 

amostra de pacientes EMRR (20%) deste estudo demonstrou sinais de 

déficit nas funções mentais dos subescores da FSS e como o esplênio do 

CC demonstrou sinais claros de lesão microscópica, é natural a tendência a 

associar essas disfunções à desconexão das fibras associativas desse 

segmento. 
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Alguns dos déficits encontrados na escala funcional podem ser 

explicados, tanto pelos achados de atrofia cortical como pelas alterações da 

λ⎜⎜, principalmente quando se analisa a correspondência entre a atrofia 

temporal e parietal inferior e as alterações na λ⎜⎜ no esplênio do CC, o que 

pode estar associado aos déficits cognitivos ou mentais. Mas, os déficits 

visuais, por exemplo, podem estar associados à degeneração de fibras da 

substância branca occipital, região na qual não foi observada atrofia cortical 

significativa no grupo EMRR em relação aos controles saudáveis. Esse 

achado poderia reforçar a hipótese de que a degeneração cortical seria 

secundária à transecção das fibras axonais. E, possivelmente, pelo maior 

grau de mielinização das fibras occipitais, elas seriam menos susceptíveis à 

morte celular precoce. No entanto, algumas limitações deste estudo não nos 

permitem uma confirmação direta dessa afirmação. Em primeiro lugar, não 

foi realizado um estudo direto da conectividade das regiões do CC em 

nossos indivíduos, portanto, não foram segmentados no esplênio as fibras 

temporais, occipitais e parietais, não sendo possível estimar o grau de lesão 

isolada das fibras occipitais. Em segundo lugar, não foi feita a mensuração 

de outros fatores que poderiam estar envolvidos na lesão tecidual 

predominantemente regional, como a distribuição regional das lesões na 

substância branca e as lesões corticais. Embora a literatura anterior tenha 

destacado uma predominância de lesões nas regiões temporais nos 

estágios iniciais da EMRR 51, não se sabe se essa distribuição confirma-se 

na nesta amostra e também não há informação, nos nossos pacientes ou 

em estudos anteriores, a respeito da distribuição preferencial das lesões 
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corticais na EMRR. Portanto, não é possível mensurar a patologia cortical 

intrínseca e nem afirmar com absoluta certeza se a atrofia cortical é 

secundária somente à doença da substância branca, dificultando o 

estabelecimento de uma conclusão definitiva sobre a causa principal da 

degeneração neuronal na doença. No entanto, pode-se observar que existe 

uma correspondência espacial entre ambas as medidas de degeneração 

tecidual deste estudo, que também possuem alguma associação com o grau 

de disfunção clínica dos indivíduos afetados. 

Retornando à discussão das correlações entre os índices de DTI e a 

espessura cortical e a EDSS, alguns dos achados podem ser explicados por 

meio de uma hipotética correlação funcional direta. É o caso da função 

piramidal, que pode estar associada tanto à atrofia de áreas do córtex pré-

motor como à degeneração das fibras da substância branca na projeção de 

CC2. Porém, outras importantes funções, como as funções cognitivas, estão 

alteradas desde o princípio da doença e, como a EDSS é altamente 

ponderada pelo déficit motor 151, a correspondência direta com a atrofia ou 

degeneração das áreas associativas pode não corresponder exatamente à 

qualidade do déficit funcional. Mas, apesar das limitações da EDSS em 

quantificar minuciosamente todos os tipos de déficits neurológicos que 

afetam os indivíduos com EM, ela continua a ser uma escala prática, 

objetiva e útil em estratificar a gravidade da doença e mostrou-se útil na 

identificação de estágios clínicos com alto risco de transformação para as 

fases progressivas, ou seja, pontos nos quais existe um hipotético 

predomínio de degeneração tecidual 14. 
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É importante destacar que o tempo de duração da doença não se 

correlaciona com os escores da EDSS, demonstrando que o grau de 

degeneração tecidual é possivelmente mais importante no estabelecimento 

do déficit neurológico na EM do que a duração isolada da doença. E, como 

se encontram correlações entre os índices de imagem medidos neste exame 

e a escala de disfunção mais utilizada na EM, pode-se propor que, tanto a 

espessura cortical como a λ⎜⎜ são potenciais marcadores da degeneração 

tecidual nesses pacientes. Além disso, a provável correspondência espacial 

das áreas de substância branca nas quais encontram-se alterações na λ⎜⎜ e 

a atrofia de suas projeções corticais demonstra a existência de uma 

predileção para a degeneração tecidual em algumas regiões encefálicas e 

um possível gradiente de progressão da degeneração com a evolução da 

doença. Dessa maneira, o estudo dos marcadores de DTI e da atrofia 

cortical pode colaborar para a compreensão dos mecanismos patológicos e 

da evolução natural da doença e, no futuro, a evolução desses métodos 

poderá contribuir para o seguimento dos pacientes com EM.       

 

 

5.4  LIMITAÇÕES DO ESTUDO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

A EM é uma doença crônica complexa e, com os novos métodos de 

imagem, vem se provando que a extensão dos danos teciduais provocados 

por ela é maior que o postulado pelos métodos convencionais ou do que as 

lesões macroscopicamente identificáveis. Além disso, a própria evolução da 
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RM tem sido capaz de detectar um maior número de lesões desmielinizantes 

e comprovado o acometimento mais difuso, abrangendo regiões de 

substância branca e cinzenta. 

Com base nas novas observações, tem sido possível também a 

identificação e diferenciação dos processos de degeneração e 

desmielinização tecidual de uma maneira mais acurada que, no nosso 

estudo foi abordada a partir da mensuração da atrofia cortical e dos índices 

obtidos por meio da DTI. Em nossos achados, foi observada uma 

correspondência espacial entre os sinais de degeneração da substância 

branca e da substância cinzenta cortical, porém, a análise de cada 

compartimento foi realizada de maneira isolada e os resultados comparados. 

Nas próximas etapas, será possível lançar mão de análises combinadas de 

conectividade, avaliando as conexões do corpo caloso que se estendem a 

cada uma das áreas corticais atrofiadas e mensurar os índices de DTI em 

cada uma dessas fibras, avaliando o grau de degeneração, desmielinização 

e perda de densidade ou volume de fibras em cada compartimento. As 

técnicas de conectividade por DTI têm se demonstrado eficazes no estudo 

das relações entre o córtex e as suas extensões de fibras axonais na 

substância branca e possíveis readaptações ou mudanças em situações 

patológicas 182. 

Além disso, apesar das proposições de estudos anteriores a respeito 

do significado dos índices de difusividade obtidos através da DTI, 

advogando o potencial das λ⎜⎜ e λ⊥ em diferenciar os processos de perda 

axonal e desmielinização, respectivamente 31, essas medidas são índices 
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indiretos e sujeitas a diferentes interpretações 153, sendo necessárias 

análises adicionais para caracterizar sua real correspondência com a 

histopatologia. É claro que estudos histológicos com comparação direta com 

os achados de RM seriam o padrão ouro para essas confirmações, mas, 

com os dados obtidos no nosso estudo, poderíamos aumentar a força dos 

nossos dados na predição dos processos patológicos que cursam com as 

alterações observadas na DTI correlacionando esses resultados com outros 

métodos de imagem, como a taxa de transferência de magnetização ou 

espectroscopia. A própria comparação com a atrofia cortical, que caracteriza 

um sinal relativamente objetivo de perda tecidual e degeneração já 

acrescentou força aos nossos achados. O prosseguimento do estudo, 

estendendo para outras regiões das substâncias branca e cinzenta será útil 

para a melhor compreensão dos dados. Nesse mesmo sentido, a realização 

do seguimento longitudinal poderia ser de grande valor, analisando a 

correspondência entre a taxa de atrofia evolutiva e a modificação dos 

índices de DTI nas áreas mais afetadas. 

Neste estudo, foram encontradas algumas correlações entre as 

cargas lesionais globais encefálicas e a atrofia cortical e os índices de DTI. 

Porém, não foi realizada uma segmentação regional das cargas lesionais e 

nem a quantificação regional de lesões corticais. Na próxima etapa deste 

estudo, será realizada a quantificação de lesões na projeção das fibras de 

substância branca de cada região do CC para avaliar com maior acurácia a 

influência do número e volume de lesões na modificação dos índices de DTI 

e dos parâmetros indiretos de degeneração e desmielinização. 
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Em suma, a EM é uma doença do SNC na qual o impacto dos 

métodos de imagem é significativo na evolução da sua compreensão e no 

monitoramento diagnóstico e terapêutico. Porém, a enormidade de estudos 

voltados a essa doença contribui também para a evolução da RM. Para uma 

compreensão mais avançada da patologia e de suas manifestações nas 

imagens qualitativas e quantitativas é necessária uma abordagem 

multiparamétrica, na qual se aplica o teste de novos algoritmos de 

processamento e aquisição. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Conclusão 
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• Foram detectadas alterações nos índices de FA, DM e λ⊥ em todos os 

segmentos estudados do corpo caloso. As alterações na λ⊥ denotam 

sinais de desmielinização difusa, acometendo todo o CC. A λ⎜⎜ estava 

alterada em apenas alguns segmentos (esplênio, tronco médio 

anterior e tronco médio posterior), inferindo alterações axonais 

localizadas.  

• Notaram-se sinais de atrofia cortical nos pacientes com EMRR e 

baixos escores de EDSS, sendo mais localizada nas regiões 

temporais, parietais inferiores, fronto-basais e insulares.  

• Os índices de FA, DM e λ⊥ correlacionam-se com as cargas lesionais 

T1 e T2-FLAIR, com correlações mais frequentes e mais significativas 

com o volume lesional T2-FLAIR. Não houve correlação significativa 

entre a λ⎜⎜ e os volumes lesionais. A espessura cortical também se 

correlacionou com os volumes lesionais T1 e T2-FLAIR, mais extensa 

e mais significativamente com o volume lesional T1. 

• Os escores da EDSS apresentaram correlações com a λ⎜⎜ no tronco 

médio anterior e no esplênio do CC e com a DM no tronco médio 

posterior e no esplênio. Notou-se correlação entre a EDSS e a λ⊥ no 

tronco médio posterior. Os escores da EDSS correlacionam-se com a 

espessura cortical no giro frontal superior esquerdo.   
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
_____________________________________________________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – HC-FMUSP 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME:..................................................................................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ................................................... SEXO :    .M □   F  □ 
DATA............/.........../............NASCIMENTO:......../......../......... 
ENDEREÇO:........................................................................ Nº ............... APTO: .................. 
BAIRRO:................................................................ CIDADE................................................... 
CEP:................................  TELEFONES: DDD (.........)........................................................... 

2.NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL:..................................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : .......................................................SEXO :  M □   F  □ 
DATA............/.........../............NASCIMENTO:......../......../......... 
ENDEREÇO:........................................................................ Nº ................. APTO: ................ 
BAIRRO:................................................................. CIDADE.................................................. 
CEP:.....................................  TELEFONES: DDD (..........)..................................................... 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: As características do tecido neural 
aparentemente normal e o grau de atrofia cerebral em pacientes com 
esclerose múltipla remitente-recorrente. 
PESQUISADORA: Carolina de Medeiros Rimkus; CARGO/FUNÇÃO: Médica 
Radiologista 
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 111.750 
UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de radiologia/ Divisão de Ressonância 
Magnética 
AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: Risco baixo a moderado 
DURAÇÃO DA PESQUISA: 12 meses 
OBSERVAÇÕES: 
a) O objetivo deste estudo é identificar fatores que possam estar associados a 

maior ou menor grau de perda de substância neural ou volume cerebral em 

pacientes em tratamento de esclerose múltipla. 

b) Para a avaliação desses fatores serão realizados exames de imagem por 

ressonância magnética do crânio. Caso o senhor(a) seja portador(a) de 

esclerose múltipla e aceite participar do estudo, serão realizados dois exames 

de imagem, um no início do tratamento e outro apos 12 meses após o início do 

uso da medicação específica para esclerose múltipla. 
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c) O senhor(a) deverá permanecer dentro do aparelho de ressonância magnética 

por um período médio de 40 a 60 minutos, imóvel, deitado dentro de um tubo 

com cerca de 1,20m de diâmetro. Durante a execução do exame o aparelho 

emite barulhos. Para minimizar o desconforto sonoro, serão utilizados 

protetores auditivos. 

d) Caso o senhor(a) apresentar claustrofobia, dor ou qualquer tipo de mal estar 

durante a realização do exame, você terá um botão sonoro nas suas mãos 

possibilitando a comunicação com a equipe médica e biomédica, podendo 

interromper o exame a qualquer momento. 

e) Nos pacientes com esclerose múltipla, será realizada a administração de 

endovenosa (na veia) de contraste paramagnético gadolínio. Esse meio de 

contraste é bem tolerado pela maioria dos indivíduos, com uma taxa baixa de 

reações adversas. As reações esporadicamente relatadas são náuseas, 

cefaléias transitórias, hipotensão, irritação cutânea, urticária ou irritação 

gastrointestinal. Reações alérgicas graves são raras. Esse meio de contraste é 

contra-indicado em pacientes com insuficiência ou falência renal e ou com 

história anterior de reações alérgicas graves após a sua utilização. Todos os 

exames serão acompanhados por médicos, biomédicos e enfermeiros 

capacitados. 

f) Caso o senhor(a) esteja participando do estudo como voluntário saudável, será 

realizado apenas um exame de ressonância magnética, SEM a injeção do 

contraste gadolínio. Serão válidas as informações dos itens “c” e “d”. 

g) Para todos os indivíduos, é contra-indicada a realização de qualquer tipo de 

exame de ressonância magnética em portadores de marca-passos cardíacos, 

outros tipos de implantes elétricos e eletrônicos ou clipes metálicos intra-

cranianos ou vasculares. Próteses metálicas ortopédicas são contra-indicações 

relativas. Todos os indivíduos passarão por uma entrevista de triagem e 

avaliação e serão excluídos aqueles que apresentarem qualquer tipo de 

implante / fragmento metálico ou estimulador elétrico / eletrônico que o ponha 

em risco durante a realização do exame. 

h) O senhor(a) pode, por qualquer motivo, se recusar à realização do exame, sem 

qualquer prejuízo ao seu tratamento ou aos seus atendimentos dentro do 

Hospital das Clínicas. 

i) Os pacientes com esclerose múltipla receberão um medicamento 

imunomodulador, que poderá ser Interferon 1beta (INF-1b) ou acetato de 
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glatimer. O INF-1b é aplicado através de injeções subcutâneas em dias 

alternados e o acetato de glatimer é aplicado através de injeções subcutâneas 

diárias. As primeiras doses serão aplicadas com acompanhamento da equipe 

medica e enfermagem do ambulatório de neurologia e o senhor(a) ou 

acompanhante responsável serão capacitados para a administração das 

injeções subseqüentes. Esses medicamentos são utilizados de maneira 

rotineira no tratamento da esclerose múltipla, tendo sido aprovados para o uso 

pela federação americana (FDA) e pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), com eficácia e tolerância semelhantes. O tipo de 

tratamento e as principais reações adversas serão informados antes do início 

do tratamento. 

j) As principais reações adversas ao INF-1b: depressão, ansiedade e sintomas 

gripais (febre, cansaço, suor, dores musculares). A depressão não é infreqüente 

em pacientes com esclerose múltipla, mesmo sem a utilização do INF-1b. Em 

casos de tristeza profunda ou sentimentos depressivos, deve-se contatar um 

amigo ou familiar e procurar o auxílio médico o mais cedo possível. 

k) As principais reações adversas ao acetato de glatimer são dores no peito, 

palpitações, ansiedade e falta de ar. Essas reações costumam ser transitórias e 

auto-limitadas. Em caso de persistência dos sintomas, deve-se procurar auxílio 

médico. 

l) Qualquer medicamento pode provocar reações alérgicas em pacientes 

sensíveis aos seus componentes. Essas reações costumam ocorrer logo apos a 

injeção das primeiras doses, reduzindo o risco de ocorrência das dores 

subseqüentes. Reações adversas leves são caracterizadas por coceira, 

vermelhidão, manchas ou pápulas na pele. Reações mais graves são menos 

freqüentes, mas podem ocorrer. Os sintomas de alerta são: dificuldade de 

respirar ou engolir ou inchaço na língua. Se você suspeitar de alguma reação 

alérgica, o uso do edicamento deve ser interrompido e deve-se procurar 

atendimento medico imediatamente, principalmente nos sintomas mais graves. 

m) Em caso de suspeita de gravidez, deve-se interromper o uso dos medicamentos 

e avisar ao médico neurologista e aos pesquisadores responsáveis pelo projeto. 

Caso a gestação seja confirmada, a senhora será excluída deste estudo, porém 

o seu tratamento continuará no ambulatório de neurologia da maneira mais 

segura para o seu caso. 

n) Os voluntários saudáveis NÃO utilizarão medicamentos imunomoduladores. 
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o) A evolução clínica e a caracterização dos resultados das imagens de 

ressonância magnética serão avaliadas seqüencialmente por médicos 

especializados nas áreas de interesse.  

p) O tempo de participação no estudo será de 12 meses, após o início do 

tratamento. 

q) Os voluntários saudáveis devem comparecer para a realização do exame e 

para o preenchimento dos formulários de entrevista clínica e demográfica, 

realizados geralmente na mesma semana do exame de imagem. 

r) O participante deste estudo terá o benefício de realizar detalhado 

acompanhamento neurológico direcionado especificamente para seu problema. 

s) O senhor(a) coloca-se à disposição, durante o período da pesquisa, para 

responder questões relevantes ao seu quadro clínico e à pesquisa.  

t) Garantia de acesso: Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. A investigadora executante do projeto é a Dra. Carolina de Medeiros 
Rimkus que pode ser encontrada na Av. Dr. Ovídio Pires Campos s/n. 

Ressonância Magnética – Tel.: 30697619. Se você tiver alguma consideração 

ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel.: 3069-

6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: 

cappesq@hcnet.usp.br; 

u) É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição; 

v) Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum 

paciente; 

w) O senhor(a) têm o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais 

das pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 

conhecimento dos pesquisadores; 

x) Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 

despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 
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y) O pesquisador tem o compromisso de utilizar os dados e o material coletado 

somente para os projetos oriundos desta linha de pesquisa. 

Acredito ter sido bem informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo “As características do tecido neural 
aparentemente normal e o grau de atrofia cerebral em pacientes com 
esclerose múltipla remitente-recorrente”. 

Eu discuti com a Dra. Carolina de Medeiros Rimkus sobre a minha livre 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 

riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 

antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

São Paulo,_________________________________           

 
Assinatura do paciente / representante legal: _____________________________ 
Data:___/___/___ 
Assinatura da testemunha: ___________________________________________ 
Data:___/___/___ 
Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 
portadores de deficiência auditiva ou visual. 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

______________________________________  __________________________________ 

Dra. Carolina de Medeiros Rimkus - CRM 111750   Dra. Claudia da Costa Leite – CRM 65349   

Pesquisadora Executante                                         Orientadora- Pesquisadora Responsável  

Medica radiologista                                                   Chefe do Serviço de Ressonância Magnética  
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ANEXO B – ESCALA EXPANDIDA DO ESTADO DE INCAPACIDADE (ou 

Expanded Disability Status Scale – EDSS) 

____________________________________________________________  

Escore Característica 
0 Exame neurológico normal (todos os SF grau 0; mental grau 1 aceitável) 
1,0 Sem incapacidade (1 SF grau 1) 
1,5 Sem incapacidade (2 SF grau 1) 
2,0 Incapacidade mínima em 1 SF (1 SF grau 2, outros grau 0 ou 1) 
2,5 Incapacidade minima em 2 SF ( 2 SF grau 2, outros grau 0 ou 1) 
3,0 Incapacidade moderada em 1 SF ( 1 SF grau 3, outros grau 0 ou 1) ou 

incapacidade discreta em 3 ou 4 SF (3/4 SF grau 2, outros grau 0 ou 1). 
Deambulando plenamente. 

3,5 Deambulação plena, com incapacidade moderada em 1SF (1 SF grau 3) e 1 ou 
2 SF grau 2; ou 2SF grau 3; ou 5 SF grau 2 (outros 0 ou 1) 

4,0 Deambulação plena, até 500 m sem ajuda ou descanso (1 SF grau 4, outros 0 
ou 1) 

4,5 Deambulação plena, até 300 m sem ajuda ou descanso. Com alguma limitação 
da atividade ou requer assistência mínima (1 SF grau 4, outros 0 ou 1) 

5,0 Deambulação até 200 m sem ajuda ou descanso. Limitação nas atividades 
diárias ( equivalentes são 1 SF grau 5, outros 0 ou 1; ou combinação de graus 
menores excedendo o escore 4.0) 

5,5 Deambulação até 100 m sem ajuda ou descanso. Incapacidade impedindo 
atividades plenas diárias (equivalentes são 1SF grau 5, outros 0 ou 1; ou 
combinações de graus menores excedendo o escore 4.0) 

6,0 Assistência intermitente ou com auxilio unilateral constante de bengala, muleta 
ou suporte (equivalentes são mais que 2 SF graus 3+) 

6,5 Assistência bilateral (equivalentes são mais que 2 SF graus 3+) 
7,0 Não anda 5 m mesmo com ajuda. Restrito a cadeira de rodas. Transfere da 

cadeira para cama (equivalentes são combinações com mais que 1 SF 4+, ou 
piramidal grau 5 isoladamente) 

7,5 Consegue apenas dar poucos passos. Restrito á cadeira de rodas. Necessita 
ajuda para transferir-se (equivalentes são combinações com mais que 1 SF grau 
4+) 

8,0 Restrito ao leito, mas pode ficar fora da cama. Retém funções de autocuidado; 
bom uso dos braços (equivalentes são combinações de vários SF grau 4+) 

8,5 Restrito ao leito constantemente. Retém algumas funções de autocuidade e dos 
braços (equivalentes são combinações de vários SF grau 4+) 

9,0 Paciente incapacitado no leito. Pode comunicar, não come, não deglute 
(equivalentes é a maioria de SF grau 4+) 

9,5 Paciente totalmente incapacitado no leito. Não comunica, não come, não 
deglute (equivalentes são quase todos de SF grau 4+) 

10,0 Morte por esclerose múltipla 
 ESCORE TOTAL:  

Tabela adaptada de Kurtzke 1983 142 

SF: sistema funcional 



Anexos  
  
 

126

ANEXO C – SUB-ESCORES DOS SISTEMAS FUNCIONAIS (Functional 

Systems Scale - FSS) 

____________________________________________________________ 

Funções Piramidais 
0.  Normal  

1. Sinais anormais sem incapacidade motora  

2. Incapacidade mínima  

3. Discreta ou moderada paraparesia ou hemiparesia; monoparesia grave  

4. Paraparesia ou hemiparesia acentuada; quadriparesia moderada; ou 
monoplegia  

5. Paraplegia, hemiplegia ou acentuada quadriparesia  

6.  Quadriplegia 

V.  Desconhecido 

 

Funções Cerebelares 
0.  Normal  

1. Sinais anormais sem incapacidade  

2. Ataxia discreta em qualquer membro  

3. Ataxia moderada do tronco ou de membros  

4. Incapaz de realizar movimentos coordenados devido á ataxia  

V.  Desconhecido 

 

Funções do Tronco Cerebral 
0. Normal  

1. Somente sinais anormais  

2. Nistagmo moderado ou outra incapacidade leve  

3. Nistagmo grave, acentuada paresia extra-ocular ou incapacidade moderada 
de outros cranianos  

4. Disartria acentuada ou outra incapacidade acentuada  

5. Incapacidade de deglutir ou falar  

V. Desconhecido 
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Funções Sensitivas 
0. Normal  

1. Diminuição de sensibilidade ou estereognosia em 1-2 membros  

2. Diminuição discreta de tato ou dor, ou da sensibilidade posicional, e/ou 
diminuição moderada da vibratória ou estereognosia em 1-2 membros; ou 
diminuição somente da vibratória em 3-4 membros  

3. Diminuição moderada de tato ou dor, ou posicional, e/ou perda da vibratória 
em 1-2 membros; ou diminuição discreta de tato ou dor, e/ou diminuição 
moderada de toda propriocepção em 3-4 membros  

4. Diminuição acentuada de tato ou dor, ou perda da propriocepção em 1-2 
membros, ou diminuição moderada de tato ou dor e/ou diminuição 
acentuada da propriocepção em mais de 2 membros  

5. Perda da sensibilidade de 1-2 membros; ou moderada da diminuição de tato 
ou dor e/ou perda da propriocepção na maior parte do corpo abaixo da 
cabeça  

V. Desconhecido 

 

Funções Vesicais 
0. Normal  

1. Sintomas urinários sem incontinência  

2. Incontinência < ou igual uma vez por semana  

3. Incontinência > que uma vez por semana  

4. Incontinência diária ou mais que 1 vez por dia  

5. Caracterização contínua  

6. Grau para bexiga e grau 5 para disfunção retal  

V. Desconhecido 

 

Funções intestinais 
0. Normal  

1. < obstipação diária e sem incontinência  

2. Obstipação diária sem incontinência  

3. Obstipação < uma vez por semana  

4. Incontinência > uma vez por semana mas não diária  

5. Sem controle de esfíncter retal  

6. Grau 5 para bexiga e grau 5 para disfunção retal  

V. desconhecido 
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Funções Visuais 
0. Normal 

1. Escotoma com acuidade visual (AV) igual ou melhor que 20/30  

2. Pior olho com escotoma e AV de 20/30 a 20/59  

3. Pior olho com grande escotoma, ou diminuição moderada dos campos, mas 
com AV de 20/60 a 20/99  

4. Pior olho com diminuição acentuada dos campos e AV de 20/100 a 20/200; 
ou grau 3 com AV do melhor olho igual ao menor que 20/60  

5. Pior olho com AV menor que 20/200; ou grau 4 com AV do melhor olho igual 
ao menor que 20/60  

6. Grau 5 com AV do melhor olho igual ou menor que 20/60  

V. Desconhecido 

 

Funções mentais 
0. Normal  

1. Alterações apenas do humor  

2. Diminuição discreta da mentação  

3. Diminuição normal da mentação  

4. Diminuição acentuada da mentação (moderada síndrome cerebral crônica)  

5. Demência ou grave síndrome cerebral crônica  

V. Desconhecido 

 

Outras funções 
0. Nenhuma  

1. Qualquer outro achado devido à EM  

2.        Desconhecido 

____________________________________________________________ 
Escala adaptada de Kurtzke 1961 143 
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ANEXO D – Distribuição dos resultados dos escores das escalas 
funcionais, duração da doença e sexo na amostra de pacientes EMRR 
___________________________________________________________ 

 
Tabela de dados das escalas de incapacidade (EDSS) e distribuição dos sistemas 

funcionais afetados (FSS) 

 
P S EDSS DD Visual Tronco Piramidal Cerebelar Sensitivo Esfincter Mental 

P01 F 0,0 398 0 0 0 0 0 0 0 
P02 F 2,5 995 0 0 2 0 2 0 0 
P03 F 0,0 637 0 0 0 0 0 0 0 
P04 F 1,0 166 0 0 1 0 0 0 0 
P05 F 2,0 1316 0 0 0 0 0 0 2 
P06 F 1,0 721 0 0 1 0 0 0 0 
P07 F 3,0 500 1 0 3 0 0 0 1 
P08 M 2,0 367 0 0 0 0 2 0 0 
P09 M 1,0 814 0 0 0 0 1 0 0 
P10 F 1,0 246 1 0 0 0 0 0 0 
P11 F 2,5 1297 0 0 2 2 0 0 0 
P12 M 0,0 481 0 0 0 0 0 0 0 
P13 F 1,0 1636 0 0 0 0 0 1 0 
P14 F 1,0 3460 0 0 1 0 0 0 0 
P15 F 2,0 1560 0 0 2 0 0 0 1 
P16 F 1,0 2639 0 0 0 0 1 0 0 
P17 F 1,0 736 0 1 0 0 0 0 0 
P18 F 1,5 1576 1 0 0 0 1 0 0 
P19 F 2,0 921 0 0 0 0 0 0 2 
P20 M 0,0 449 0 0 0 0 0 0 0 
P21 F 1,0 114 1 0 0 0 0 0 0 
P22 F 1,0 280 1 0 0 0 0 0 0 
P23 M 0,0 867 0 0 0 0 0 0 0 
P24 M 1,0 811 0 0 0 0 0 1 0 
P25 M 1,0 914 0 0 0 0 0 0 0 
P26 F 0,0 400 0 0 0 0 0 0 0 
P27 F 0,0 350 0 0 0 0 0 0 0 
P28 F 1,5 231 1 0 0 0 0 0 1 
P29 M 2,0 1481 0 0 0 0 2 0 0 
P30 F 0,0 220 0 0 0 0 0 0 0 
P31 M 1,5 300 0 0 1 0 0 0 1 

Média  1,11 867,19 0,19 0,03 0,42 0,06 0,29 0,06 0,26 
DP  0,85 745,37 0,40 0,18 0,81 0,36 0,64 0,25 0,58 

DD: dias de doença; DP: desvio padrão; P: paciente; S: sexo (F: feminino; M: masculino) 
 



Anexos  
  
 

130

ANEXO E – Resultados de DTI nos 5 segmentos do CC 

____________________________________________________________ 

Resultados individuais de DTI no grupo de pacientes EMRR obtidos no 
segmento CC1  

PACIENTE λ⎜⎜CC1 λ⊥  CC1 FA CC1 DM CC1 
P01 1,6702 0,4414 0,6906 0,851 
P02 1,6141 0,4611 0,6693 0,8454 
P03 1,7409 0,4741 0,7068 0,8964 
P04 1,6743 0,5111 0,6413 0,8988 
P05 1,558 0,4443 0,6675 0,8155 
P06 1,7198 0,5341 0,656 0,9293 
P07 1,6977 0,5156 0,6565 0,9096 
P08 1,6449 0,4176 0,6978 0,8267 
P09 1,6669 0,4759 0,677 0,8729 
P10 1,8334 0,489 0,6914 0,9372 
P11 1,6701 0,4593 0,6769 0,8629 
P12 1,7491 0,4321 0,7272 0,8711 
P13 1,6606 0,479 0,6594 0,8729 
P14 1,5286 0,5036 0,6276 0,8453 
P15 1,7514 0,442 0,7105 0,8785 
P16 1,5541 0,3721 0,7223 0,7661 
P17 1,6576 0,441 0,6947 0,8466 
P18 1,7886 0,6505 0,5892 1,0299 
P19 1,634 0,4481 0,6791 0,8434 
P20 1,6146 0,4054 0,7116 0,8085 
P21 1,6745 0,4825 0,6562 0,8816 
P22 1,8103 0,5907 0,6345 0,9972 
P23 1,705 0,4948 0,6568 0,8982 
P24 1,7184 0,3998 0,7232 0,8393 
P25 1,7601 0,4185 0,7301 0,8657 
P26 1,6785 0,3666 0,7406 0,8039 
P27 1,5835 0,4611 0,6641 0,8352 
P28 2,1409 0,8296 0,5767 1,2667 
P29 1,5607 0,543 0,5892 0,8853 
P30 1,6503 0,5438 0,6853 0,8602 
P31 1,6902 0,4711 0,6557 0,9282 
Média 1,69037 0,483832258 0,673067742 0,886112903 
DP 0,112080502 0,087872083 0,041348522 0,088652937 

CC1: Segmento 1 do corpo caloso, correspondente ao rostro e joelho 
DP: desvio padrão; λ⎜⎜ (10-3mm/s2): difusividade axial; λ⊥(10-3mm/s2): difusividade radial; FA: fração de 
anisotropia; DM (10-3mm/s2): difusividade média; P: paciente 
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Resultados individuais de DTI no grupo de pacientes EMRR obtidos no 
segmento CC2 

PACIENTE λ⎜⎜CC2 λ⊥ CC2 FA CC2 DM CC2 
P01 1,4934 0,538 0,5701 0,8565 
P02 1,8925 0,6556 0,6105 1,0679 
P03 1,5067 0,4196 0,6804 0,782 
P04 1,71 0,4157 0,7162 0,8472 
P05 1,4418 0,4015 0,6694 0,7483 
P06 1,5235 0,4625 0,6409 0,8162 
P07 1,5945 0,4933 0,6407 0,8604 
P08 1,6937 0,4493 0,6878 0,8641 
P09 1,412 0,4344 0,6399 0,7603 
P10 1,7011 0,4468 0,6966 0,8649 
P11 1,5215 0,5131 0,6108 0,8495 
P12 1,5932 0,4778 0,6542 0,8496 
P13 1,3668 0,4982 0,5705 0,7878 
P14 1,3504 0,4435 0,6257 0,7458 
P15 1,5703 0,4327 0,6747 0,8119 
P16 1,4263 0,4724 0,6136 0,7895 
P17 1,5448 0,6325 0,5259 0,9366 
P18 1,9098 0,7713 0,5401 1,1508 
P19 1,4853 0,4858 0,617 0,8196 
P20 1,3965 0,4858 0,5921 0,7894 
P21 1,4228 0,5604 0,5337 0,8478 
P22 1,7296 0,5819 0,617 0,9645 
P23 1,6093 0,5526 0,6003 0,9048 
P24 1,4487 0,4412 0,647 0,777 
P25 1,4433 0,5007 0,5924 0,8149 
P26 1,4063 0,4681 0,6093 0,7809 
P27 1,5047 0,4893 0,6179 0,8277 
P28 2,0735 0,9223 0,4791 1,306 
P29 1,5971 0,6467 0,5325 0,9628 
P30 1,4751 0,4068 0,6768 0,7629 
P31 1,5595 0,4419 0,6666 0,8144 
Média 1,561419355 0,514248387 0,617732258 0,863290323 
DP 0,168142276 0,113157232 0,056168528 0,122013607 

CC2: Segmento 2 do corpo caloso, correspondente ao tronco médio anterior 
DP: desvio padrão; λ⎜⎜ (10-3mm/s2): difusividade axial; λ⊥(10-3mm/s2): difusividade radial; FA: fração 
de anisotropia; DM (10-3mm/s2): difusividade média; P: paciente 
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Resultados individuais de DTI no grupo de pacientes EMRR obtidos no 
segmento CC3 

PACIENTE λ⎜⎜CC3 λ⊥ CC3 FA CC3 DM CC3 
P01 1,5932 0,4423 0,6716 0,8259 
P02 1,8868 0,554 0,6679 0,9983 
P03 1,5485 0,4029 0,7013 0,7848 
P04 1,4856 0,4326 0,6658 0,7836 
P05 1,4355 0,3947 0,679 0,7416 
P06 1,5585 0,5386 0,599 0,8786 
P07 1,5483 0,5059 0,6125 0,8534 
P08 1,593 0,3945 0,7096 0,794 
P09 1,4073 0,4403 0,6312 0,7626 
P10 1,71 0,3834 0,7475 0,8256 
P11 1,5574 0,5809 0,5509 0,9064 
P12 1,5112 0,4178 0,667 0,7822 
P13 1,2994 0,5274 0,5236 0,7847 
P14 1,5603 0,4078 0,69 0,792 
P15 1,6375 0,5033 0,645 0,8814 
P16 1,4415 0,3926 0,6798 0,7422 
P17 1,5181 0,5237 0,5969 0,8552 
P18 1,9222 0,4219 0,7459 0,922 
P19 1,4608 0,3745 0,6995 0,7366 
P20 1,3889 0,4328 0,6318 0,7515 
P21 1,4508 0,5026 0,5868 0,8186 
P22 1,5927 0,4596 0,6619 0,8373 
P23 1,5865 0,5256 0,6118 0,8802 
P24 1,5682 0,4474 0,671 0,821 
P25 1,4653 0,5051 0,5957 0,8251 
P26 1,4094 0,41 0,6551 0,7432 
P27 1,5276 0,4996 0,6201 0,8423 
P28 1,6717 0,4404 0,6821 0,8508 
P29 1,4455 0,5872 0,5233 0,8733 
P30 1,4807 0,3641 0,71 0,7363 
P31 1,6181 0,4801 0,6577 0,8595 
Média 1,544532258 0,461083871 0,648106452 0,822264516 
DP 0,130743936 0,06282386 0,056527916 0,062093953 

CC3: Segmento 3 do corpo caloso, correspondente ao tronco médio posterior 
DP: desvio padrão; λ⎜⎜: difusividade axial; λ⊥: difusividade radial; FA: fração de anisotropia; DM: 
difusividade média; P: paciente 
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Resultados individuais de DTI no grupo de pacientes EMRR obtidos no 
segmento CC4 

PACIENTE λ⎜⎜CC4 λ⊥ CC4 FA CC4 DM CC4 
P01 1,6427 0,4514 0,679 0,8485 
P02 1,8118 0,5522 0,6493 0,9721 
P03 1,7065 0,5329 0,6363 0,9241 
P04 1,4008 0,4647 0,6225 0,7767 
P05 1,4964 0,4025 0,6874 0,7672 
P06 1,5613 0,5812 0,5655 0,9079 
P07 1,5646 0,431 0,6778 0,8089 
P08 1,6869 0,4452 0,6932 0,8591 
P09 1,5242 0,4445 0,6587 0,8044 
P10 1,6948 0,4345 0,7032 0,8546 
P11 1,6169 0,4167 0,6966 0,8168 
P12 1,6844 0,4501 0,688 0,8615 
P13 1,5084 0,5959 0,537 0,9001 
P14 1,4489 0,475 0,6105 0,7996 
P15 1,6411 0,499 0,6504 0,8797 
P16 1,593 0,392 0,7171 0,7923 
P17 1,7464 0,4821 0,6761 0,9036 
P18 1,8478 0,514 0,6881 0,9586 
P19 1,4539 0,484 0,6062 0,8073 
P20 1,5084 0,5219 0,5923 0,8507 
P21 1,4335 0,5645 0,532 0,8542 
P22 1,7494 0,709 0,5366 1,0558 
P23 1,624 0,6106 0,5625 0,9484 
P24 1,6645 0,4587 0,6797 0,8606 
P25 1,5164 0,4569 0,6495 0,8101 
P26 1,3995 0,4815 0,5925 0,7875 
P27 1,4496 0,4614 0,6244 0,7908 
P28 1,8701 0,6849 0,5862 1,0799 
P29 1,3922 0,6489 0,4694 0,8967 
P30 1,5183 0,442 0,6581 0,8008 
P31 1,5968 0,4695 0,6603 0,8452 
Média 1,592048387 0,501893548 0,631819355 0,865280645 
DP 0,133149562 0,080999732 0,060989898 0,077082451 

CC4: Segmento 4 do corpo caloso, correspondente ao istmo 

DP: desvio padrão; λ⎜⎜ (10-3mm/s2): difusividade axial; λ⊥(10-3mm/s2): difusividade radial; 
FA: fração de anisotropia; DM(10-3mm/s2): difusividade média; P: paciente 



Anexos  
  
 

134

Resultados individuais de DTI no grupo de pacientes EMRR obtidos no 
segmento CC5 

PACIENTE λ⎜⎜CC5 λ⊥ CC5 FA CC5 DM CC5 
P01 1,769 0,5361 0,6551 0,9471 
P02 1,6807 0,4705 0,6783 0,8739 
P03 1,8324 0,4398 0,7244 0,904 
P04 1,6345 0,3527 0,7549 0,78 
P05 1,8689 0,4839 0,7077 0,9456 
P06 1,8695 0,465 0,7227 0,9332 
P07 1,8606 0,4912 0,6976 0,9476 
P08 1,8351 0,3482 0,7777 0,8439 
P09 1,7623 0,48 0,6992 0,9074 
P10 1,678 0,4455 0,6986 0,8563 
P11 1,802 0,5125 0,6843 0,9423 
P12 1,6659 0,3277 0,7722 0,7738 
P13 1,777 0,5027 0,6793 0,9251 
P14 1,8917 0,3747 0,7797 0,8804 
P15 1,8329 0,4344 0,7218 0,9005 
P16 1,9525 0,452 0,7468 0,9522 
P17 1,8736 0,4923 0,7102 0,9528 
P18 1,6967 0,4307 0,7094 0,8527 
P19 1,8416 0,4166 0,7419 0,8916 
P20 1,4923 0,4114 0,6813 0,7717 
P21 1,6797 0,4381 0,6996 0,852 
P22 1,7952 0,5202 0,6685 0,9452 
P23 1,6941 0,488 0,6671 0,89 
P24 1,8727 0,4407 0,7387 0,918 
P25 1,7806 0,4409 0,7274 0,8875 
P26 1,6551 0,4315 0,7021 0,8394 
P27 1,6921 0,4243 0,7039 0,8496 
P28 1,6612 0,5835 0,5974 0,9427 
P29 1,8263 0,5703 0,639 0,989 
P30 1,7429 0,4096 0,738 0,8541 
P31 1,9332 0,4554 0,7394 0,948 
Média 1,772590323 0,453883871 0,708522581 0,893470968 
DP 0,103257198 0,059233786 0,040519516 0,056231558 

CC5: Segmento 5 do corpo caloso, correspondente ao esplênio 

DP: desvio padrão; λ⎜⎜ (10-3mm/s2): difusividade axial; λ⊥(10-3mm/s2): difusividade radial; 
FA: fração de anisotropia; DM (10-3mm/s2): difusividade média; P: paciente 
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Resultados individuais de DTI no grupo de pacientes EMRR obtidos no 
CC total 

PACIENTE λ⎜⎜CCtotal λ⊥ CCtotal FA CCtotal DM CCtotal 
P01 1,6562 0,5061 0,6415 0,8895 
P02 1,6433 0,5369 0,6212 0,9057 
P03 1,7492 0,52 0,6683 0,9297 
P04 1,6042 0,4295 0,6883 0,821 
P05 1,5843 0,4379 0,6774 0,8201 
P06 1,6889 0,5428 0,6296 0,9248 
P07 1,7002 0,4818 0,6704 0,8879 
P08 1,7205 0,419 0,7119 0,8528 
P09 1,6185 0,4584 0,6746 0,8451 
P10 1,6759 0,4928 0,6603 0,8872 
P11 1,6542 0,504 0,6421 0,8874 
P12 1,6455 0,4106 0,7096 0,8222 
P13 1,5857 0,5239 0,6101 0,8779 
P14 1,6034 0,4641 0,661 0,8439 
P15 1,7245 0,4516 0,6966 0,8759 
P16 1,6495 0,4291 0,6985 0,8359 
P17 1,6993 0,5016 0,6578 0,9009 
P18 1,7908 0,5474 0,6531 0,9619 
P19 1,6023 0,4295 0,6824 0,8204 
P20 1,5765 0,4405 0,6765 0,8192 
P21 1,596 0,4961 0,6316 0,8627 
P22 1,7336 0,5341 0,6455 0,9339 
P23 1,6852 0,5455 0,6275 0,9254 
P24 1,7024 0,413 0,7159 0,8428 
P25 1,6283 0,4265 0,6919 0,8271 
P26 1,5629 0,4357 0,6697 0,8114 
P27                1,6 0,4668 0,6581 0,8445 
P28 1,8761 0,7074 0,5812 1,0969 
P29 1,5847 0,5872 0,5642 0,9197 
P30 1,6238 0,4256 0,7011 0,825 
P31 1,7106 0,4526 0,6947 0,872 
Média 1,660532258 0,484451613 0,661696774 0,876477419 
DP 0,070612593 0,063637562 0,036689494 0,058357289 

CCtotal: Corpo caloso total 

DP: desvio padrão; λ⎜⎜(10-3mm/s2): difusividade axial; λ⊥(10-3mm/s2): difusividade radial; 
FA: fração de anisotropia; DM (10-3mm/s2): difusividade média; P: paciente 
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Resultados individuais de DTI no grupo controle obtidos no CC1 

CONTROLE λ⎜⎜CC1 λ⊥ CC1 FA CC1 DM CC1 
C01 1,6778 0,4492 0,6754 0,8587 
C02 1,6797 0,4835 0,6689 0,8823 
C03 1,7208 0,4818 0,6659 0,8948 
C04 1,7673 0,3965 0,7475 0,8534 
C05 1,5577 0,3532 0,7371 0,7547 
C06 1,6399 0,3562 0,7452 0,7841 
C07 1,6454 0,3575 0,7497 0,7868 
C08 1,7143 0,5512 0,6306 0,9389 
C09 1,6422 0,3817 0,7183 0,8019 
C10 1,7021 0,4169 0,7147 0,8453 
C11 1,6575 0,4281 0,6965 0,8379 
C12 1,5621 0,4203 0,6973 0,8009 
C13 1,5916 0,4083 0,7155 0,8027 
C14 1,5982 0,3459 0,7522 0,7633 
C15 1,7854 0,4474 0,7134 0,8934 
C16 1,716 0,4046 0,7359 0,8417 
C17 1,5483 0,3394 0,7439 0,7424 
C18 1,6393 0,378 0,7334 0,7984 
C19 1,6873 0,4075 0,7131 0,8341 
C20 1,6152 0,5046 0,6327 0,8748 
C21 1,5362 0,3477 0,739 0,7439 
C22 1,7496 0,4018 0,7268 0,8511 
C23 1,6265 0,3958 0,7163 0,806 
C24 1,4748 0,4181 0,6923 0,7703 
C25 1,7064 0,5145 0,6579 0,9118 
C26 1,7259 0,3602 0,7635 0,8154 
C27 1,6466 0,4244 0,6926 0,8318 
C28 1,6303 0,4214 0,6939 0,8244 
C29 1,7628 0,4421 0,7102 0,8823 
C30 1,5928 0,4094 0,7103 0,8039 
C31 1,602 0,4987 0,6407 0,8665 
C32 1,162 0,5682 0,5873 0,9175 
C33 1,626 0,3818 0,7278 0,7966 
C34 1,5835 0,4807 0,6442 0,8483 
Média 1,647873529 0,422841176 0,702647059 0,831185294 
DP 0,07247786 0,059017897 0,041553902 0,050612264 

CC1: Segmento 1 do corpo caloso, correspondente ao rostro e joelho 

DP: desvio padrão; λ⎜⎜(10-3mm/s2): difusividade axial; λ⊥(10-3mm/s2): difusividade radial; 
FA: fração de anisotropia; DM(10-3mm/s2): difusividade média; C: indivíduo controle 
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Resultados individuais de DTI no grupo controle obtidos no CC2 

CONTROLE λ⎜⎜CC2 λ⊥ CC2 FA CC2 DM CC2 
C01 1,5904 0,4726 0,6577 0,8464 
C02 1,3925 0,4701 0,6025 0,7776 
C03 1,4795 0,4604 0,6367 0,8001 
C04 1,5813 0,4174 0,695 0,8054 
C05 1,4212 0,3571 0,7031 0,7118 
C06 1,5335 0,3364 0,7515 0,7354 
C07 1,4426 0,3773 0,6944 0,7324 
C08 1,6037 0,432 0,6889 0,8213 
C09 1,4704 0,476 0,6276 0,8075 
C10 1,4957 0,4371 0,6566 0,79 
C11 1,5239 0,5079 0,6081 0,8466 
C12 1,3456 0,4459 0,6119 0,7451 
C13 1,3163 0,3778 0,6652 0,6897 
C14 1,3705 0,4265 0,6378 0,7412 
C15 1,6136 0,4315 0,6886 0,8255 
C16 1,5361 0,4533 0,6628 0,8142 
C17 1,5438 0,3798 0,7204 0,7678 
C18 1,4582 0,4214 0,6625 0,767 
C19 1,4998 0,4756 0,6293 0,817 
C20 1,4525 0,4674 0,6254 0,7958 
C21 1,3675 0,4294 0,6343 0,7421 
C22 1,6025 0,4811 0,6596 0,8549 
C23 1,5362 0,4345 0,6652 0,8018 
C24 1,5194 0,3912 0,7038 0,7673 
C25 1,5844 0,469 0,6492 0,8408 
C26 1,5512 0,4215 0,6719 0,7981 
C27 1,4679 0,4439 0,6383 0,7852 
C28 1,5611 0,4691 0,6463 0,8331 
C29 1,4978 0,4171 0,675 0,7773 
C30 1,3441 0,3746 0,6744 0,6978 
C31 1,6856 0,5521 0,6267 0,9299 
C32 1,4613 0,5737 0,538 0,8693 
C33 1,3724 0,4751 0,5958 0,7742 
C34 1,3728 0,5263 0,5503 0,8085 
Média 1,488097059 0,443591176 0,651611765 0,791708824 
DP 0,09149378 0,052361722 0,044123709 0,050861829 

CC2: Segmento 2 do corpo caloso, correspondente ao tronco médio anterior 

DP: desvio padrão; λ⎜⎜(10-3mm/s2): difusividade axial; λ⊥(10-3mm/s2): difusividade radial; 
FA: fração de anisotropia; DM(10-3mm/s2): difusividade média; C: indivíduo controle 
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Resultados individuais de DTI no grupo controle obtidos no CC3 

CONTROLE λ⎜⎜CC3 λ⊥ CC3 FA CC3 DM CC3 
C01 1,6183 0,4813 0,6609 0,8603 
C02 1,4369 0,4291 0,6478 0,765 
C03 1,4612 0,5358 0,5766 0,8443 
C04 1,6046 0,4429 0,6791 0,8301 
C05 1,4868 0,4097 0,6753 0,7688 
C06 1,4886 0,4273 0,6692 0,7811 
C07 1,2944 0,3683 0,6658 0,677 
C08 1,641 0,4362 0,6976 0,8378 
C09 1,5583 0,4039 0,6985 0,7887 
C10 1,5485 0,4129 0,6897 0,7914 
C11 1,3744 0,41 0,6521 0,7315 
C12 1,4189 0,3791 0,6849 0,7257 
C13 1,4655 0,3796 0,6972 0,7416 
C14 1,352 0,4155 0,6404 0,7277 
C15 1,4917 0,4354 0,655 0,7875 
C16 1,5409 0,3514 0,7326 0,7479 
C17 1,4719 0,4212 0,6647 0,7714 
C18 1,4895 0,3993 0,6834 0,7627 
C19 1,3941 0,3762 0,6877 0,7155 
C20 1,4364 0,4752 0,6114 0,7956 
C21 1,3144 0,3561 0,6835 0,6755 
C22 1,5997 0,4576 0,6758 0,8383 
C23 1,4105 0,4522 0,6165 0,7716 
C24 1,4379 0,3053 0,7576 0,6828 
C25 1,424 0,4395 0,64 0,7677 
C26 1,5169 0,3639 0,7203 0,7482 
C27 1,4521 0,4328 0,6445 0,7726 
C28 1,48 0,371 0,7071 0,7406 
C29 1,4428 0,4044 0,6708 0,7505 
C30 1,3699 0,3729 0,6787 0,7052 
C31 1,7231 0,4145 0,721 0,8507 
C32 1,4903 0,5306 0,5923 0,8504 
C33 1,3602 0,436 0,6263 0,7441 
C34 1,3348 0,4186 0,6349 0,724 
Média 1,468544118 0,41605 0,6688 0,766876471 
DP 0,096961042 0,047729251 0,038793775 0,050623405 

CC3: Segmento 2 do corpo caloso, correspondente ao tronco médio posterior 

DP: desvio padrão; λ⎜⎜(10-3mm/s2): difusividade axial; λ⊥(10-3mm/s2): difusividade radial; 
FA: fração de anisotropia; DM(10-3mm/s2): difusividade média; C: indivíduo controle 
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Resultados individuais de DTI no grupo controle obtidos no CC4  

CONTROLE λ⎜⎜CC4 λ⊥ CC4 FA CC4 DM CC4 
C01 1,609 0,3993 0,7178 0,8025 
C02 1,5657 0,4411 0,6626 0,816 
C03 1,5102 0,4816 0,6253 0,8245 
C04 1,6184 0,5241 0,6218 0,8889 
C05 1,5083 0,4012 0,6953 0,7702 
C06 1,7971 0,5034 0,6878 0,9347 
C07 1,4666 0,368 0,7112 0,7342 
C08 1,493 0,4384 0,6544 0,7899 
C09 1,5996 0,4396 0,6808 0,8262 
C10 1,4967 0,4557 0,6449 0,8027 
C11 1,4698 0,499 0,611 0,8226 
C12 1,696 0,4218 0,7114 0,8466 
C13 1,531 0,3977 0,695 0,7754 
C14 1,6186 0,5208 0,6322 0,8867 
C15 1,5136 0,4679 0,6369 0,8165 
C16 1,6562 0,3698 0,7399 0,7986 
C17 1,6292 0,3866 0,7236 0,8008 
C18 1,5936 0,473 0,6566 0,8465 
C19 1,5026 0,368 0,7183 0,7462 
C20 1,5744 0,4747 0,6445 0,8413 
C21 1,2904 0,3551 0,6826 0,6668 
C22 1,5617 0,4884 0,6395 0,8462 
C23 1,6182 0,4706 0,6685 0,8531 
C24 1,5216 0,4683 0,6402 0,8194 
C25 1,5386 0,4134 0,687 0,7884 
C26 1,592 0,3807 0,7247 0,7845 
C27 1,6407 0,4078 0,7045 0,8188 
C28 1,4748 0,4548 0,6351 0,7972 
C29 1,4973 0,3824 0,704 0,754 
C30 1,3054 0,4482 0,6094 0,7339 
C31 1,7275 0,415 0,7222 0,8525 
C32 1,6759 0,5756 0,6066 0,9423 
C33 1,4338 0,5156 0,5795 0,8216 
C34 1,571 0,4912 0,6251 0,8511 
Média 1,555838235 0,444082353 0,667652941 0,814729412 
DP 0,103899357 0,054081821 0,042222988 0,054983631 

CC4: Segmento 2 do corpo caloso, correspondente ao istmo 
DP: desvio padrão; λ⎜⎜(10-3mm/s2): difusividade axial; λ⊥(10-3mm/s2): difusividade radial; FA: 
fração de anisotropia; DM(10-3mm/s2): difusividade média; C: indivíduo controle 
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Resultados individuais de DTI no grupo controle obtidos no CC5 

CONTROLE λ⎜⎜CC5 λ⊥ CC5 FA CC5 DM CC5 
C01 1,6086 0,3948 0,7179 0,7994 
C02 1,7556 0,4521 0,703 0,8866 
C03 1,8472 0,4711 0,7138 0,9298 
C04 1,7017 0,3469 0,776 0,7985 
C05 1,7532 0,3824 0,757 0,8394 
C06 1,7507 0,3975 0,7554 0,8486 
C07 1,8054 0,3517 0,7857 0,8362 
C08 1,6522 0,3617 0,7487 0,7918 
C09 1,683 0,396 0,7308 0,825 
C10 1,7551 0,3797 0,7547 0,8381 
C11 1,5434 0,3729 0,7204 0,7631 
C12 1,6314 0,3796 0,7333 0,7969 
C13 1,7612 0,2746 0,8247 0,7701 
C14 1,6815 0,3978 0,7387 0,8257 
C15 1,68 0,3752 0,7415 0,8101 
C16 1,8056 0,3326 0,7905 0,8236 
C17 1,7079 0,3395 0,7752 0,7956 
C18 1,7792 0,4111 0,7338 0,8671 
C19 1,6845 0,2959 0,7958 0,7588 
C20 1,7076 0,4144 0,7169 0,8454 
C21 1,606 0,3912 0,7259 0,7961 
C22 1,7549 0,3422 0,7883 0,8131 
C23 1,733 0,3358 0,7864 0,8015 
C24 1,671 0,3819 0,7506 0,8116 
C25 1,8871 0,3869 0,7717 0,887 
C26 1,6941 0,4008 0,7431 0,8319 
C27 1,5275 0,3167 0,7615 0,7203 
C28 1,7208 0,3584 0,765 0,8125 
C29 1,6569 0,3918 0,7355 0,8135 
C30 1,6465 0,3403 0,7679 0,7753 
C31 1,7737 0,3906 0,7567 0,8516 
C32 1,7392 0,4465 0,7072 0,8774 
C33 1,2606 0,3304 0,7038 0,6405 
C34 1,6282 0,4195 0,7035 0,8224 
Média 1,693955882 0,375308824 0,749438235 0,814838235 
DP 0,109325932 0,042323962 0,030440752 0,051317266 

CC5: Segmento 2 do corpo caloso, correspondente ao esplênio 

DP: desvio padrão; λ⎜⎜(10-3mm/s2): difusividade axial; λ⊥(10-3mm/s2): difusividade radial; 
FA: fração de anisotropia; DM(10-3mm/s2): difusividade média; C: indivíduo controle 



Anexos  
  
 

141

Resultados individuais de DTI no grupo controle obtidos no CC total    

CONTROLE λ⎜⎜CC total λ⊥ CC total FA CC total DM CC total 
C01 1,6242 0,4488 0,6781 0,8406 
C02 1,5968 0,4396 0,6736 0,8253 
C03 1,6446 0,4907 0,6488 0,8753 
C04 1,6775 0,4196 0,7118 0,8398 
C05 1,576 0,378 0,7189 0,7755 
C06 1,6555 0,4177 0,7145 0,8303 
C07 1,5853 0,3822 0,7181 0,7832 
C08 1,6503 0,457 0,6817 0,8547 
C09 1,6273 0,4447 0,6806 0,8389 
C10 1,6351 0,429 0,6914 0,831 
C11 1,5757 0,4763 0,652 0,8427 
C12 1,5357 0,4144 0,6855 0,7882 
C13 1,5602 0,3563 0,7317 0,7576 
C14 1,5584 0,4226 0,6861 0,8012 
C15 1,648 0,4268 0,6965 0,8338 
C16 1,6987 0,3771 0,7451 0,8176 
C17 1,6035 0,364 0,7373 0,7771 
C18 1,6317 0,4087 0,7075 0,8164 
C19 1,5913 0,3724 0,7239 0,7787 
C20 1,5917 0,4619 0,6575 0,8385 
C21 1,4797 0,3768 0,7055 0,7444 
C22 1,6899 0,4129 0,7186 0,8386 
C23 1,6108 0,401 0,7087 0,8043 
C24 1,5468 0,3943 0,7153 0,7784 
C25 1,6904 0,4436 0,6957 0,8592 
C26 1,6316 0,3913 0,7253 0,8047 
C27 1,5509 0,3934 0,699 0,7792 
C28 1,609 0,412 0,6995 0,811 
C29 1,6183 0,4412 0,6862 0,8336 
C30 1,5042 0,3938 0,6969 0,7639 
C31 1,699 0,4509 0,6956 0,8669 
C32 1,6146 0,5161 0,626 0,8823 
C33 1,4103 0,3987 0,6696 0,7359 
C34 1,5488 0,4751 0,6408 0,8329 
Média 1,602111765 0,420261765 0,694802941 0,814167647 
DP 0,06357151 0,038063464 0,02793545 0,037314054 

CC total: Corpo caloso total 

DP: desvio padrão; λ⎜⎜(10-3mm/s2): difusividade axial; λ⊥(10-3mm/s2): difusividade radial; 
FA: fração de anisotropia; DM(10-3mm/s2): difusividade média; C: indivíduo controle 
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ANEXO E – Resultados de espessura cortical nos conglomerados 

corticais com correlações estatísticas significativas 

____________________________________________________________ 

Resultados individuais nos pacientes EMRR da espessura cortical 
media em cada conglomerado cortical com diferença estatística 
significativa entre o grupo EMRR e controle 
 

PACIENTE Temp Esq  
(mm) 

Front-Ins Dir 
(mm) 

Temp Dir  
(mm) 

Temp-par-occip 
Dir (mm) 

P01 3,11 2,955 3,179 2,454 
P02 3,364 3,03 3,049 2,601 
P03 3,45 3,169 3,419 2,578 
P04 2,954 2,751 2,968 2,339 
P05 2,687 2,889 2,966 2,477 
P06 3,041 2,863 2,921 2,282 
P07 2,435 2,843 2,497 1,896 
P08 2,872 2,9 2,951 2,443 
P09 3,266 3,004 3,245 2,602 
P10 3,22 2,687 3,133 2,657 
P11 2,575 2,854 2,675 2,422 
P12 3,411 3,193 3,479 2,766 
P13 3,141 3,08 3,066 2,632 
P14 3,762 3,267 3,48 2,286 
P15 2,869 2,701 2,769 2,241 
P16 3,166 3,038 3,112 2,224 
P17 3,098 3,085 3,067 2,398 
P18 3,285 2,872 3,257 2,475 
P19 3,165 2,976 3,177 2,305 
P20 2,714 2,894 2,579 2,424 
P21 3,005 2,944 3,107 2,255 
P22 3,072 3,133 2,982 2,699 
P23 3,388 3,02 3,32 2,431 
P24 3,353 2,854 3,353 2,873 
P25 3,109 3,047 3,201 2,709 
P26 3,214 2,768 2,986 2,617 
P27 2,819 2,715 2,93 2,482 
P28 2,288 2,586 2,776 2,426 
P29 3,206 3,066 3,115 2,803 
P30 3,024 3,266 2,951 2,853 
P31 2,885 3,025 3,15 2,529 
Média 3,06283871 2,970032258 2,950806452 3,06 
DP 0,311439464 0,319882841 0,170454573 0,239955829 

Fronto-Ins Dir: conglomerado cortical fronto-insular direito; Temp Dir: conglomerado cortical temporal 
direito; Temp Esq: conglomerado cortical temporal esquerdo; Temp-par-occip Dir: conglomerado 
cortical temporoparieto-occipital direito; P: paciente  
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Resultados individuais nos controles saudáveis da espessura cortical 
media em cada conglomerado cortical com diferença estatística 
significativa entre o grupo EMRR e controle 
 

PACIENTE Temp Esq  
(mm) 

Front-Ins Dir 
(mm) 

Temp Dir  
(mm) 

Temp-par-occip 
Dir (mm) 

C01 3,86 3,432 3,412 2,79 
C02 3,377 3,268 3,021 2,842 
C03 3,41 3,201 3,232 2,865 
C04 3,431 3,118 3,385 2,631 
C05 3,585 3,084 3,339 2,73 
C06 3,377 2,978 3,374 2,809 
C07 3,502 3,136 3,477 2,79 
C08 3,339 3,12 3,44 2,474 
C09 3,214 3,141 3,177 2,312 
C10 3,586 3,051 3,118 2,536 
C11 3,593 3,051 3.576 2,523 
C12 3,583 3,074 3,219 2,499 
C13 3,439 3,179 3,287 2,674 
C14 3,067 3,045 3,209 2,666 
C15 3,5 3,077 3,531 2,677 
C16 3,08 2,899 3,066 2,705 
C17 2,776 3,148 3,019 2,594 
C18 3,211 2,979 3,152 2,641 
C19 3,673 3,257 3,255 2,954 
C20 3,397 3,108 3,273 2,963 
C21 3,496 3,162 3,575 3,053 
C22 3,033 3,061 2,751 2,383 
C23 3,384 3,113 3,602 3,019 
C24 3,241 3,1 3,311 2,832 
C25 3,194 3,112 3,165 2,621 
C26 3,079 3,088 3,069 2,537 
C27 3,567 3,291 3,52 3,118 
C28 3,176 3,285 3,256 2,722 
C29 3,22 3,114 3,033 2,617 
C30 3,274 3,193 3,443 2,814 
C31 3,131 3,094 3,107 2,83 
Média 3,340705882 3,093088235 3,134617647 3,276764706 
DP 0,226089353 0,210998401 0,136163007 0,200984404 

Fronto-Ins Dir: conglomerado cortical fronto-insular direito; Temp Dir: conglomerado cortical temporal 
direito; Temp Esq: conglomerado cortical temporal esquerdo; Temp-par-occip Dir: conglomerado 
cortical temporoparieto-occipital direito; C: controle  
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