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Resumo
Objetivos – A estimulação magnética transcraniana (TMS, do inglês: Transcranial
Magnetic Stimulation) e as imagens funcionais por ressonância magnética (fMRI, do inglês:
functinal Magnetic Resonance Imaging) são duas técnicas não invasivas de investigação de
atividade do sistema nervoso central. Porém essas duas técnicas utilizam estratégias diferentes
para mensurar a atividade cerebral, sendo que a TMS avalia a resposta elétrica enquanto que a
fMRI a resposta hemodinâmica. Nosso intuito nesse trabalho foi criar ferramentas para a
comparação dessas duas técnicas no mapeamento do córtex motor, bem como utilizando as
ferramentas desenvolvidas, fazer uma comparação dos mapas motores de pacientes com AVC
e realizar uma avaliação nos efeitos no córtex motor da eletroestimulação sensorial (SES, do
inglês: Sensory Electric Stimulation) pelas técnicas de TMS e fMRI.
Métodos – Paro o mapeamento vetorial do campo magnético produzido pela bobina de
TMS utilizamos fantomas que simulavam o tecido cerebral e realizamos medidas de imagens
de ressonância magnética (MRI, do ingês: Magnetic Resonance Imaging) de fase em três
direções para a construção do mapa vetorial. Uma vez dominada a técnica de mapeamento por
imagens de fase, a utilizamos para auxiliar na construção de bobinas para estimulação
periférica e pequenos animais. Para realização do mapeamento do córtex motor com TMS
desenvolvemos um sistema de neuronavegação (Neuronavegador InVesalius) e um programa
para análise dos sinais de eletromiografia (MEPHunter), bem como um segundo programa
para fazer o corregistro dos mapas de produzidos pela TMS com os mapas de fMRI
(TMSProjection). Em posse dessas ferramentas, pudemos realizar o mapeamento do córtex
motor de pacientes com AVCi crônicos. Para tanto estimulamos uma área quadrada de 25cm2
do escalpo sobre o córtex motor e coletamos o potencial evocado nos músculos abdutor curto
do polegar ipsi e contralateral à TMS, e nos músculos flexor e extensor radial do carpo,
contralaterais à TMS. Para a realização das fMRIs realizamos um paradigma eventorelacionada com um protocolo de abrir e fechar a mão. Por fim avaliamos os efeitos da SES à
3Hz com um única sessão de 30 minutos, realizando medidas de potencial evocado e fMRI
imediatamente antes e imediatamente após à SES.
Resultados – O sistema de neuronavegação juntamente com o conjunto de programas
computacionais possibilitou a realização dos estudos clínicos. Nossos dados mostraram uma
correlação maior entre os mapas de MEP e os mapas de fMRI nos sujeitos normais do que nos
pacientes com AVC, principalmente no hemisfério afetado. Nossos resultados também
sugerem que a SES pode provocar modulação na excitabilidade cortical, causando redução da
excitabilidade cortical das regiões motoras, quando aplicados na frequência e duração
utilizadas nesse estudo.
Conclusão – O mapeamento de campo magnético por MRI é uma boa alternativa para
medir campos complexos e pode ser utilizado no desenvolvimento de novas bobinas de
estimulação magética. O neuronavegador Invesalius, o MEPHunter e o TMSProjection são
ferramentas poderosas para estudos em neuroimagens podendo ser ampliado seu uso para
outras áreas como neurologia e fidioterapia. Quanto aos estudos clínicos acreditamos que o
fator que mais colabora para a pior correlação dos mapas dos pacientes é a redução de fibras
corticoespinhais e a plasticidade, e que a SES aplicada à 3Hz em uma única sessão tem um
efeito agudo de redução da excitabilidade do córtex motor.
Palavras Chave: TMS, fMRI, Neuronavegãção, AVC e SES.
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Considerações Iniciais
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3
A Estimulação Magnética Transcraniana (em inglês Transcranial Magnetic
Stimulation – TMS) é uma técnica recente que está fundamentada em observações antigas
(~2750 a.C.) pelos egípcios quando é descrita a ação da eletricidade sobre o corpo humano
pelo uso de uma espécie de peixe elétrico. Já no século I d.C. há relatos do uso do peixe
torpedo (um tipo de peixe elétrico) pela medicina romana. Claudius Galenus, médico
renomado do século II d.C., prescrevia o uso do peixe torpedo como terapia para tratamento
de enxaqueca, colocando a cabeça do paciente em contato direto com o peixe vivo. Embora
na época não fosse claro o mecanismo de ação da terapia, há relatos do seu efeito anestésico.
Em meados do século XVIII o médico e físico Luigi Galvani observou pela primeira
vez a relação entre a eletricidade e a contração muscular. A versão popular dessa história é
que Galvani conduzia experimentos de eletricidade estática atritando pele de sapo, quando seu
assistente acidentalmente tocou o nervo ciático de uma pata traseira dissecada do sapo, com
um bisturi que estava eletricamente carregado, e a pata se contraiu. Com a observação de
Galvani, concluiu-se que a eletricidade causava efeitos nos tecidos nervoso e muscular, e uma
vez que era sabido que a variação do campo magnético leva ao aparecimento de campos
elétricos, ficou clara a possibilidade de estimulação de tecidos biológicos por campos
magnéticos oscilantes.
Nessa linha de raciocínio, Arsene D’ansorval, médico e físico francês, conduziu vários
experimentos no final do século XIX com o propósito de estimular o cérebro de maneira não
invasiva utilizando campos magnéticos oscilantes. Entretanto, ele e outros pesquisadores da
época, como Silvanus Thompson, não conseguiram realizar o feito por limitações
tecnológicas. O equipamento desenvolvido por D’ansorval produzia correntes da ordem de 30
Ampères (A) com frequência de aproximadamente 40 Hz, de modo que o campo elétrico
induzido era muito pequeno para causar efeito de estimulação no cérebro.
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Só em 1985 um
u grupo da
d Universiddade de Sh
heffield, lideerado por A
Anthony Baarker,
conseguiu estimular o cérebro uttilizando puulsos magnéticos de allta intensidaade (ordem
m de 1
Tesla) com
m grande vaariação temp
poral (microosegundos). Como essaa técnica nãão é invasiv
va e o
campo maagnético atrravessa o crânio
c
paraa agir no cérebro,
c
foii chamada de Estimu
ulação
Magnética Transcraniiana (Barkerr e Jalinouss, 1985). Deesde então ela vem ganhhando espaço no
cenário dee pesquisa e de aplicaçções clínicaas, tanto co
om ferramenta de inveestigação qu
uanto
como opçãão de tratam
mento. É po
ossível ilustrrar esse aum
mento de in
nteresse pelaa TMS na figura
f
abaixo, quue contém o número dee artigos cieentíficos qu
ue fizeram uso
u da TMSS a partir do
o ano
de 1985 (IS
SI Web of Knowledge)
K
).

Figura 1. Núm
mero de publiccações que fizeeram uso da T
TMS de 1985 a 2010. Essas in
nformações fooram obtidas fa
azendo
uma busca ussando as palavras chave “Tra
anscranial Maagnetic Stimula
ation” no site ISI
I Web of Knoowledge.

Outtra técnica para o estu
udo não-invaasivo do fu
uncionamentto cerebral é a Resson
nância
Magnética Funcionall (fMRI, do
d inglês: ffunctional Magnetic Resonance
R
Imaging). Essa
modalidade de imageem leva em
m conta a variação da
d resposta hemodinâm
mica de reegiões
cerebrais qque se engajjaram em deeterminada tarefa (Hueettel, Song et
e al., 2004)).
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Conhecidas as vantagens e as limitações de cada uma dessas técnicas, tem-se
procurado utilizá-las de forma complementar (Hallett, 2000). Por exemplo, apesar da fMRI
ter uma boa resolução espacial, da ordem de milímetros, a resolução temporal, no entanto, é
pobre, da ordem de segundos. De forma oposta, os Potenciais Evocados Motores (MEP, do
inglês: Motor Evoked Potential) gerados a partir da TMS, apresentam baixa resolução
espacial, da ordem de centímetros, e boa resolução temporal, da ordem de milissegundos.
Pelo uso de técnicas multimodais é possível, por exemplo, estudar diferentes aspectos do
sistema motor tendo como base a observação da sua resposta hemodinâmica através da
técnica de fMRI, e de sua excitabilidade por medidas dos MEP.
Considerando o trabalho com técnicas multimodais, uma etapa importante é o coregistro espacial da informação proveniente de cada uma delas. Assim, quando determinada
região é observada por uma das técnicas é importante determinar a medida correspondente
dessa mesma região obtidas pela outra técnica. Nesse sentido, no contexto de estudos
multimodais envolvendo TMS, uma ferramenta de grande importância é o neuronavegador.
De maneira simplificada, o neuronavegador localiza a posição da cabeça do indivíduo em
relação à sua respectiva neuroimagem. Desse modo, ao se posicionar um instrumento sobre o
escalpo, por exemplo, uma bobina de TMS, é possível determinar de forma mais precisa quais
estruturas cerebrais serão estimuladas (Julkunen, Saisanen et al., 2009).
Para este trabalho cabe destaque o estudo do córtex motor de pacientes que sofreram
Acidente Vascular Cerebral (AVC). Nesses pacientes espera-se que a resposta hemodinâmica
cerebral esteja alterada em virtude da lesão. Por outro lado, não se espera alteração elétrica
significativa do tecido nervoso. Além disso, é possível avaliar os efeitos fisiológicos causados
por técnicas de intervenção como, por exemplo, a eletroestimulação a Eletroestimulação
Sensorial (em inglês Sensorial Electrical Stimulation - SES) periférica para reabilitação
desses pacientes.
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Nesse sentido, o intuito desse trabalho foi criar ferramentas para a comparação das
técnicas de TMS e fMRI no mapeamento do córtex motor, bem como utilizar as ferramentas
desenvolvidas para comparar os mapas motores de pacientes com AVC e realizar uma
avaliação dos efeitos no córtex motor da eletroestimulação sensorial (SES, do inglês: Sensory
Electric Stimulation) pelas técnicas de TMS e fMRI.
A tese está dividida em cinco capítulos: Introdução; Material e Métodos; Resultados e
Discussão; Conclusão; Etapas Futuras. Optamos por escrever mais duas sessões,
Considerações Iniciais e Considerações Finais para complementar os capítulos principais.
Outro detalhe que pode ser notado nessa tese é que ela é composta de duas frentes de
trabalho bem distintas, que entretanto, convergem no final do trabalho. A primeira frente é
composta pelos trabalhos de instrumentação e desenvolvimento de softwares, que foram
necessários para a realização da segunda frente, que foi a realização de estudos de TMS e
fMRI em pacientes que sofreram AVC. Devido a diversidade dos trabalhos que compõe essa
tese, nós optamos por apresentar cada resultado com sua respectiva discussão dentro de um
mesmo subcapítulo.
A divisão dos subcapítulos foi a seguinte: A primeira frente foi caracterizações físicas
e desenvolvimento de softwares. Essa sessão foi então subdividida em outras cinco:
Mapeamento vetorial do campo magnético produzido pela bobina plana em forma de 8;
Desenvolvimento de novas arquiteturas de bobinas para TMS; Implementação do
Neuronavegador; Implementação da ferramenta de análise de MEP (MEPHunter);
Implementação da ferramenta de corregistro dos mapas de MEP e fMRI (TMSProjection).
O mapeamento de campo magnético parece não responder diretamente a pergunta
principal do trabalho, porém consequências deles implicam em uma melhor comparação das
técnicas de TMS e fMRI, pois conhecendo a distribuição campo magnético das bobinas de
TMS, e com o auxilio do neuronavegador, podemos conhecer com qual intensidade as regiões
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cerebrais estão sendo estimuladas. Com isso será possível ponderar no cálculo a contribuição
de todas as estruturas estimuladas, diferente do mapeamento realizado hoje, que leva em
conta apenas a região estimulada com o máximo campo, possuindo dimensões arbitrárias.
Como um dos objetivos do nosso grupo que é a criação de ferramentas e protocolos que
pudessem trazer melhorias para a técnica de TMS, nós aproveitamos os protocolos
desenvolvidos para caracterizar o campo magnético da bobina em forma de 8 para criar novas
geometrias de bobinas de TMS, dando ênfase na criação de bobinas pequenas, que ainda hoje
é uma limitação dos equipamentos comerciais.
Por outro lado, o desenvolvimento do sistema de neuronavegação é uma continuação
do projeto de mestrado “Implementação de um sistema de localização espacial de regiões
cerebrais em tempo real para aplicação de TMS por co-registro com fMRI” desenvolvido em
nosso laboratório nos anos de 2006 a 2008, e se justifica devido o alto custo de sistemas de
neuronavegação comerciais, e a rigidez das plataformas oferecidas. Dessa forma, a
continuação desse projeto se tornou imprescindível para a realização das etapas seguintes, nos
estudos em pacientes com AVC.
Já a criação do MEPHunter (ferramenta de análise de MEP para mapeamento) se deve
a carência de softwares gratuitos para a criação de mapas de MEP por TMS, diferente da
análise das fMRIs que contam com diversos pacotes como o SPM e FSL. A criação de mapas
de MEP sem uma ferramenta específica é uma tarefa muito dispendiosa, pois o usuário deve
encontrar os MEPs um a um para cada posição a qual foi aplicada a TMS. Assim se usarmos
como exemplo uma aplicação com 25 pontos de estimulação, sendo aplicado 10 pulsos em
cada posição, então para cada mapa o usuário teria que avaliar 250 MEPs. Se o estudo tiver
aplicação bilateral com um espaço amostral de 10 voluntários, então o experimentador teria
que analisar no total 5000 MEPs. Já o MEPHunter por ser uma ferramenta semiassistida, essa
tarefa se torna menos dispendiosa, possibilitando o usuário analisar as diversas posições
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simultaneamente. Para corregistrar as informações das fMRIs, do Neuronavegador e do
MEPHunter foi criada o TMSProjection, pois nenhum outro programa comercial faria essa
sobreposição de dados de forma trivial.
A segunda frente foi “Aplicação em pacientes com AVC”. Essa sessão foi subdividida
em outras 3: Estudos dos mapas motores por fMRI e TMS; Avaliação dos efeitos da SES por
TMS; Avaliação dos efeitos da SES por fMRI.
Na sessão “Estudos dos mapas motores por fMRI e TMS”, nós procuramos por
diferenças entre os pacientes e os controles tanto nos mapas de fMRI quanto nos mapas de
MEP. Depois fizemos uma comparação entre os mapas de TMS e fMRI dos pacientes e dos
controle. Na sessão “Avaliação dos efeitos da SES por TMS”, nós avaliamos alterações no
tempo de latência e na amplitude do MEP antes e após a SES nos pacientes com AVC e nos
controles, e na sessão “Avaliação dos efeitos da SES por fMRI” nós avaliamos o tempo de
onset, tempo ao pico, largura a meia altura e amplitude do sinal BOLD apenas para os
voluntários assintomáticos.
Na tese nós optamos por não traduzir acrônimos consagrados na literatura, como por
exemplo, fMRI, TMS e MEP. Entretanto, o significado de cada acrônimo foi traduzido na
sua primeira ocorrência no texto.
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2.1 E
Estimulaçção Magn
nética Traanscrania
ana
A TMS é uma técnicca de estimuulação cereb
bral não invaasiva que uttiliza pulsos magnéticoss
rápiddos (aproxim
madamente 300 µs de dduração) e de alta intensidade de campo mag
gnético (em
m
tornoo de 2 Teslass) para despolarizar regiiões do córteex cerebral (Barker,
(
Jaliinous et al., 1985). Paraa
gerarr esses pulsoos magnético
os o equipam
mento de TM
MS é constittuído por um
m circuito reelativamentee
simples, composto por um
m capacitor, uma chavee e a bobin
na de estim
mulação. A dificuldadee
tecnoológica estáá relacionad
da aos valorres nominaiis das grandezas físicaas envolvidaas, no casoo
variaações altíssim
mas de inten
nsidade de coorrente em curto
c
período
o de tempo.
A necesssidade desssa variação pode ser co
ompreendid
da pela lei dde Faraday, de acordoo
com a qual a inttensidade do
o campo eléétrico induzzido é diretaamente propporcional à variação
v
doo
camppo magnéticco aplicado..
Como a despolarizaação dos neuurônios é caausada pelos campos ellétricos indu
uzidos, e ass
dimeensões das bobinas sãão geralmennte bem maaiores que as regiões a serem estimuladas,,
procuura-se por geometrias
g
capazes de otimizar a focalização
o do campoo elétrico (T
Thielscher e
Kam
mmer, 2004)). Para esse propósito, a configurração mais comum tem
m a forma de
d oito (em
m
inglêês Butterfly coils), com
mposta por dduas bobinaas planas em
m espiral qque carregam
m a mesmaa
correente, porém
m orientadas em sentidoos opostos. A Figura 2 mostra um
ma imagem de raios-X
X
de um
ma bobina em
e forma dee 8.

Figuraa 2. Imagem de
d raios-X de uma
u
bobina em
m forma de 8 mostrando a orientação do enrolamento feito de fio dee
cobre..
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Com
m o avançoo da técnicaa, novas connformações de bobinas estão senddo propostass, não
apenas com
m o intuito de estimulaar regiões m
mais profund
das do cérebro (Levkoovitz, Roth et
e al.,
2007), maas também para promo
over a estim
mulação otiimizada de outras reggiões, como
o, por
exemplo, a espinha dorsal
d
e os nervos peeriféricos, ou
o para estu
udos em peequenos an
nimais
(Wendickee, Weyh et al.; Bischofff, Riescherr et al., 199
95; Matsumoto, Octaviiana et al., 2009;
2
Tischler, W
Wolfus et all., 2011).
Aléém das geometrias dass bobinas, ooutra caractterística físiica importaante da TMS é a
maneira coom a qual oss pulsos são
o aplicados.. Atualmentte podemos dizer que eexistem três tipos
de estimullação (Fig. 3) (Hallett,, 2007; Rosssi, Hallett et al., 200
09): a estim
mulação de pulso
único (pTM
MS), na quaal apenas um
m pulso maggnético é ap
plicado sobrre o escalpoo do indivíd
duo; a
estimulaçãão por pullso pareado
o (ppTMS)), que con
nsiste da aplicação de dois pulsos
p
consecutivvos com inteervalo de poucos
p
milisssegundos; e a estimullação repetiitiva (rTMS
S), na
qual são applicados divversos pulso
os em uma ddada região
o com frequência que eem geral varria de
1Hz a 50H
Hz.

Figura 3. Esq
quema represeentativo das prrincipais formaas de aplicação
o dos pulsos magnéticos
m
peloo TMS. As linh
has em
vermelho rep
presentam o evvento do dispa
aro. pTMS - eestimulação dee pulso único; ppTMS - a esstimulação porr pulso
pareado; rTM
MS – estimulaçção repetitiva.
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Cada uma dessas modalidades tem características bem definidas. A ppTMS é capaz de
promover fenômeno conhecido por facilitação ou inibição intracortical, pelo aumento ou
diminuição da resposta elétrica de determinada rede quando a latência entre os pulsos é alterada
(Rossi, Hallett et al., 2009). Nessa técnica é necessário o registro da atividade miográfica pelo uso
da eletromiografia (EMG) para a observação do fenômeno. Já a rTMS visa realizar intervenção
em redes corticais específicas com a finalidade de provocar efeito duradouro. Nessa técnica vários
pulsos são aplicados em uma mesma posição com frequências bem específicas, podendo ou não
serem intercaladas por um período de silêncio. Com isso, efeitos modulatórios podem tornar
aquela região mais ou menos excitável (Rossi, Hallett et al., 2009). Tendo em vista que a pTMS
será utilizada neste trabalho, ela será descrita em mais detalhes a seguir.

2.1.1 pTMS
A TMS de pulso único (pTMS) é a mais simples e a mais utilizada tanto na rotina clínica
como no cenário de pesquisa em neurociências. Ela está fortemente associada à avaliação do
córtex motor. Quando uma região cortical motora é estimulada por um pulso de TMS, neurônios
são excitados de modo que a atividade elétrica segue pelo trato corticoespinal estimulando
motoneurônios espinais e as fibras musculares por eles inervadas. O Potencial Evocado Motor
(MEP, do inglês: Motor Evoked Potential) associado pode ser medido com eletrodos
posicionados sobre o músculo que sofre a ação da estimulação (Guggisberg, Dubach et al., 2001).
Espera-se que quanto mais intenso for o estímulo aplicado, maior será a resposta das
fibras musculares, bem como quanto mais correlata for a região cerebral do músculo que está
sendo medido, mais intenso será o MEP (Thickbroom, Sammut et al., 1998).
Os exames de TMS tem grande variação interespecífica, pois existem diferenças
anatômicas significativas entre os indivíduos. Por exemplo, mulheres geralmente tem a calota
craniana mais estreita, porém geralmente tem mais cabelo. Essas variações fazem com que a
intensidade do campo magnético que chega ao córtex varie. Além disso, existem variações na
anatomia cortical, de modo que não é possível conhecer exatamente quais estruturas se
encontrar sob uma determinada região do escalpo utilizando apenas marcas anatômicas.
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Devvido a essaas variaçõess, as mediddas de TMS devem seer sempre pponderadass com
relação a pparâmetros individuais. Nesse cennário, dois conceitos
c
sãão muito im
mportantes: o hot
spot (que ssignifica poonto quente)) e o limiar motor. O hot
h spot é a região sobbre o escalpo
o que
produzirá o maior vaalor de MEP
P quando eestimulada pela
p
TMS. Já o limiarr motor pod
de ser
entendido como a am
mplitude mínima
m
do ppulso de TMS
T
necesssária para ccausar um MEP
quando o hhot spot é esstimulado.
Na prática existem algunss protocoloss para se deefinir o limiiar motor, ssendo que o mais
difundido é evidenciaar MEPs com
m no mínim
mo 50µV, em
e 50% dass tentativas (Rossini, Barker
B
et al., 19944; Conforto,, A., Z'graggen, W. et aal., 2004; Vargas,
V
Oliv
vier et al., 20004).
Gerralmente oss sinais de EMG obti dos em um
m estudo dee TMS são contínuos, com
duração daa ordem de minutos. Esse
E
sinal é composto pelo
p
MEP, artefato de TMS e ruíd
do. O
MEP é o sinal biológiico de interesse, o arte fato de TM
MS aparece devido
d
ao ppulso aplicad
do. A
MG, contendo
o o artefato de TMS seeguido do MEP.
M
figura 3 moostra o recoorte de um sinal de EM

Figura 44. Sinal de ME
EP característicco. No detalhe é possível obseervar o artefatto de TMS seguuido pelo MEP
P.
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A pTMS
S oferece infformações ffisiológicas importantees sobre o siistema moto
or, baseado,,
em eespecial, na amplitude e latência ddo MEP (insstante de iníício do MEP
EP após a estimulação),,
detecctados a paartir do sinaal médio obbtido pela aplicação
a
de
d vários esstímulos a um mesmoo
pontoo no escalppo. Cabe aq
qui ressaltarr que a amp
plitude dos MEP geraalmente apresenta umaa
grandde variação entre estím
mulos de TM
MS, sobre o mesmo pon
nto do escalp
lpo (Fig. 4).

(a)

(b)

Figuraa 5. Exemplo de uma aquisição contínua do sinal de EMG
E
em um exame de TMSS. É interessan
nte observar a
variaçção de amplitu
ude dos MEP durante a aqu
uisição. (b) MEP característtico, da regiãoo circulada em
m vermelho daa
parte (a) da figura acima.
a

de e latênciia), alguns protocolos podem serr
Baseadoo nessas duaas variáveiss (amplitud
propoostos para responder a perguntaas biológicaas. Dois prrotocolos ccomumente utilizados,,
sendoo o primeirro deles a aplicação
a
dde pTMS an
ntes e após determinadda intervenção, com a
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intenção de avaliar se essa intervenção causou alguma alteração na excitabilidade das redes
envolvidas na atividade motora. Como exemplo, podemos citar a realização de uma atividade
física ou exercício de imagética (Altschuler, Wisdom et al., 1999; Vargas, Olivier et al., 2004;
Fukumura, Sugawara et al., 2007; Funase, Tabira et al., 2007); terapias como a
eletroestimulação periférica (Conforto, Cohen et al., 2007; Conforto, Ferreiro et al., 2010;
Chipchase, Schabrun et al., 2011); ou ainda a administração de uma droga (Ziemann, 2004).
O outro protocolo é o de mapeamento cortical de áreas motoras, que relaciona a amplitude do
MEP em um determinado músculo com a sua representação no córtex estimulado (BrasilNeto, Mcshane et al., 1992; Wilson, Thickbroom et al., 1993; Mortifee, Stewart et al., 1994;
Thickbroom, Sammut et al., 1998; Mercier, Reilly et al., 2006; Julkunen, Saisanen et al.,
2009; Z'graggen, Conforto et al., 2009).

2.2 Mapeamento do campo magnético por imagens de fase
Independentemente da conformação da bobina, muitas vezes é importante que a
topografia do campo magnético por ela produzido seja determinada, de forma a
determinar com maior precisão as regiões que serão estimuladas. Usualmente, esse tipo
de mapeamento é realizado com sensores magnéticos de varredura. No entanto,
dependendo do número de amostras coletadas, esse procedimento pode ser muito
demorado, além de possuir resolução espacial limitada. Por outro lado, existem técnicas
de imagem por ressonância magnética (MRI, do inglês, Magnetic Resonance Imaging)
sensíveis à intensidade de campo magnético, como é o caso das imagens de fase
(Glover, 1991; Tomasi e Panepucci, 1999).
Nas sequências do tipo Gradiente Eco (GRE) os spins permanecem apenas
parcialmente realinhados pela inversão do gradiente de leitura no tempo ao eco (TE). A

r
diferença de fase do vetor magnetização em cada posição ( r ) é diretamente proporcional à
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componente axial da inomogeneidade do campo magnético (∆Bz) em cada ponto. Dessa
r
forma, a fase acumulada, φ (r ) , pode ser escrita em função de TE, segundo a equação 1:

r

r

φ (r ) = γ ⋅ ∆B z (r ) ⋅ TE

(1)

Sendo γ o fator giromagnético do próton.
A fim de mapear o campo magnético produzido por bobinas, Tomasi e Panepucci
sugeriram usar duas imagens GRE sem e com corrente nas bobinas utilizando o mesmo TE
(Tomasi e Panepucci, 1999). Nesse caso, a fase acumulada em cada caso é descrita pela
equação 2:

r

r

r

φ with (r ) = γ ⋅ [∆ B z (r ) + Bcoil z (r )] ⋅ TE

(2)

A partir da diferença entre as duas imagens de fase, a distribuição axial do campo
magnético gerado pela bobina (Bcoilz) pode ser obtida.
No entanto, o caráter discreto e descontínuo das imagens de fase dificulta a
reconstrução do mapa magnético, uma vez que a fase está no intervalo [-π, π]. Dessa forma,
acúmulos de fase superiores apresentam descontinuidades em cada transição. Para se
encontrar o mapa de campo correto, é necessário aplicar um algoritmo de desempacotamento
(do inglês, unwrapping), capaz de eliminar essas descontinuidades (Cusack e Papadakis,
2002).
Como podemos observar nas equações 1 e 2, apenas a componente paralela ao campo
magnético estático (B0) será medido. Esse inconveniente pode ser resolvido por meio da
rotação do fantoma e da bobina com relação a B0, coletando imagens em pelo menos três
planos distintos, de modo que os vetores de superfície de cada uma das imagens sejam
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linearmente independentes. Assim, resolvendo o sistema linear mostrado na equação 3
podemos encontrar as componentes x, y e z do campo magnético a partir dos valores de
magnetização M1, 2 e 3 medidos pelo tomógrafo em cada uma das orientações:

⎛ i ⎞ ⎛ x cosα1
⎜ ⎟ ⎜
⎜ j ⎟ ⋅ ⎜ x cosα 2
⎜ k ⎟ ⎜ x cosα
3
⎝ ⎠ ⎝

y cosθ1
y cosθ 2
y cosθ 3

z cosϕ1 ⎞ ⎛⎜ M 1 ⎞⎟
⎟
z cosϕ 2 ⎟ = ⎜ M 2 ⎟
⎜
⎟
z cos ϕ3 ⎟⎠ ⎜ M 3 ⎟
⎝
⎠.

(3)

i, j e k são os versores referentes às coordenadas do campo a ser medido e α, θ e φ são os
ângulos formados pelas componentes x, y e z do campo magnético relativos ao campo
constante Bz.

2.3 Imagem funcional por ressonância magnética
Em 1992, Kenneth Kwong (Kwong, et al., 1992), e Seiji Ogawa (Ogawa, et al., 1992)
propuseram um método capaz de mapear indiretamente a atividade elétrica cerebral pela
utilização de um contraste endógeno, atualmente conhecido por BOLD (Dependência do nível
de oxigenação sanguíneo, do inglês: Blood Oxygenation Level Dependent). Esse efeito parte
do princípio que a deoxi-hemoglobina e a oxi-hemoglobina possuem características
magnéticas distintas, sendo a primeira paramagnética, enquanto a segunda é diamagnética.
Sabe-se que durante períodos de atividade neural o fluxo sanguíneo cerebral local (CBF, do
inglês: Cerebral Blood Flow) é aumentado. Desse modo, durante períodos de aumento da
atividade neuronal, a combinação entre a elevação do CBF sem o aumento nas mesmas
proporções no consumo de oxigênio, provoca a diminuição da concentração local de deoxihemoglobina. Por outro lado, o acréscimo da razão entre oxi e deoxi-hemoglobina leva à
queda da susceptibilidade magnética local, levando ao aumento do tempo de relaxação
transversal T2*, e ao leve aumento do brilho local das imagens por ressonância magnética.
Para se analisar o comportamento hemodinâmico de regiões cerebrais é desejável que sejam
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utilizzadas imageens com teempo de rep
epetição currtos sensíveeis a variaçções locais de campo.
Dessse modo, comumente são utilizaadas sequên
ncias do tip
po eco-plannares (EPI, do inglês:
Echoo-planar Im
maging), cap
pazes de geerar imagen
ns rápidas ponderadas
p
em T2*, porém
p
com
m
baixaa resolução espacial e baixo
b
contraaste.
O aumennto do conttraste produuzido pelo efeito
e
BOLD
D é da ordeem de 5%, ficando naa
mesm
ma faixa daa amplitude do ruído prresente nessas imagenss. Desta forrma, para see visualizarr
as reegiões quee tiveram neurônios modulados é necessáário a apliicação de algoritmoss
estatíísticos espeecíficos (Nicchols e Holm
lmes, 2002; Huettel, So
ong et al., 22004; Goebeel, Espositoo
et al.., 2006). Paara a utilizaação desses métodos, que
q na sua grande
g
maiooria realizaa avaliaçõess
estatíística dos dados, torna--se necessárria a aquisiçção de váriaas imagens dde um mesm
mo corte doo
cérebbro em estaddos neurofisiológicos ddistintos.
Na prátiica, essas fatias
f
são adquiridas com a intenção de ccobrir todo o volumee
cerebbral, como mostrado na figura 9. Esse vo
olume é en
ntão adquirrido várias vezes em
m
intervvalos de tem
mpo regularres, da ordeem de segun
ndos, definiido pelo tem
mpo de repeetição (TR),,
por m
meio de seqquências do
o tipo EPI, de modo a constituir uma série ttemporal po
or voxel daa
imaggem (Fig. 100).

Figuraa 6. Exemploo de como os cortes das E
EPI são posiciionados em relação à cabeeça. As linhass em amareloo
repressentam cortes axiais das EPII.

20

Figura 7. Exeemplo de com
mo as séries tem
mporais são crriadas. O retâ
ângulo em ama
arelo represennta um dos corrtes do
volume espaccial, e os pontoss coloridos rep
presenta o mesm
mo voxel em aquisições
a
distintas (diferentees TR), cuja va
ariação
de brilho geraa a série tempooral representa
ada pelo gráficco mais à direita, abaixo.

A m
maneira maais comum de
d controlarr a modulaçção das regiões que ficcaram ativass, é a
utilização dde protocoloos que com
mbinam tareffa e repouso
o. Os parad
digmas maiss utilizados são o
paradigma em bloco, que
q é um prrotocolo no qual o volu
untário fica um períodoo em repousso e o
mesmo perríodo realizaando algumaa atividade e o evento relacionado,
r
no qual o vvoluntário realiza
r
alguma tareefa em um período
p
relatiivamente cuurto espaçado
os por um grande períoddo de repousso (de
Araújo, 20001). O paraddigma em bloco
b
é maiss robusto, en
ntretanto perrde em espeecificidade para
p o
paradigma do tipo evento relacion
nado. Além ddisso, algum
mas tarefas podem
p
ser ccansativas paara os
dem apresenntar déficits devido algu
uma enferm
midade, com
mo é o
voluntários, que muitaas vezes pod
q sofreram
m AVC e ap
presentam dééficit motor.. Para esse grupo
caso, por eexemplo, de pacientes que
realizar um
m protocolo motor
m
com paradigma
p
em
m bloco seriia muito difíícil, além dee ser uma fon
nte de
artefatos, coomo o arteffato de movimento peloo esforço em
m completar a tarefa. Ouutra vantageem do
paradigma de evento relacionado
r
é que ele ppermite a caaracterização
o da respost
sta hemodinââmica
(Sturzbecheer, Tedeschii et al., 2009
9), e assim uutilizando algoritmos
a
co
omputacionaais como o BLM
(Mapeamennto de Latênncia de BOLD, do ingllês: BOLD Latency Mapping) é ppossível realizar a
quantificaçãão computaacional de alguns parâm
metros da reesposta hem
modinâmica ((Leoni, MazzzetoBetti et al., 2008).
ma vez adquuiridas, as im
magens devvem passar por rotinass para condi
dicionamento dos
Um
dados a fim
m de deixaa-los prontos para a annálise estatísstica. As prrincipais esttratégias dee préprocessamento contem
mplam a co
orreção de artefato dee movimentto, correçãoo temporal entre
fatias, e a aaplicação dee filtros esp
paciais e tem
mporais.
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Em um primeiro momento,
m
é preciso garantir
g
quee as imagenns adquirid
das estejam
m
alinhhadas espaciialmente. Po
orém, tendoo em vista que
q o examee é relativam
mente longo
o, é comum
m
a exiistência de movimento
m
involuntáriios da cabeça dos indiv
víduos. Dessse modo, é necessáriaa
a apllicação de algoritmos de correçãão de artefaato de moviimento. Parra tanto, um
ma imagem
m
(geraalmente a prrimeira) é tomada com
mo padrão de
d modo a reealinhar as imagens su
ubsequentess
à esssa referênciaa (Fig. 11), por métodoos de interpo
olação.

Figuraa 8. Esquema de
d correção dee artefato de m
movimento. A figura
f
da esqueerda mostra, dde maneira didática, imagenss
do meesmo corte com
m orientações diferentes e ap
pós a correção
o as imagens são
s alinhadas, como mostrad
do na figura à
direitaa.

Outro prroblema ineerente aos pprotocolos de fMRI veem do fatoo de que os cortes quee
comppõe o volum
me não são adquiridos simultaneaamente. Essaa diferença temporal faz
fa com quee
as im
magens de um mesmo
o volume eespacial cap
pturem sinaais em estaados neuroffisiológicoss
ligeirramente disstintos. Dessa forma, sse faz necesssário ajustaar os sinais de modo a coloca-loss
em fa
fase, o que é feito por meio
m de méttodos de inteerpolação. A figura 12 ilustra essee processo.

Figuraa 9. Ilustraçãoo da correção temporal entree fatias. O sinal em preto rep
presenta o moddelo das séries temporais. Oss
sinais vermelho, verrde e azul representam sinaais de cortes ad
dquiridos em tempos
t
diferenntes. Nota-se que
q o sinal em
m
verde está adiantado com relação ao vermelho, e o azul com relação
r
a todos. Após a apliccação da correeção temporal,,
todos os sinais ficam
m em fase.
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Porr fim, com o objetivo dee aumentar a relação sin
nal-ruído, bo
oa parte dos estudos de fMRI
faz uso da aaplicação dee filtros temp
porais e espaaciais. Os filttros temporaais são bastannte conhecid
dos no
processameento de sinall, podemos citar aqui o exemplo do
os passa-altaa, passa-baixxa. O filtro passap
alta vai elim
minar todas as
a frequências abaixo dee um valor estipulado,
e
daa mesma forrma o passa--baixa
elimina toddas as frequêências do sin
nal acima de uma determ
minada frequ
uência. Em uum exame no
o qual
o voluntárioo, por exem
mplo, em um paradigma em bloco, reealiza uma tarefa
t
de abrrir e fechar a mão
durante 20 segundos, e em seguidaa fica 20 seggundos paraado, espera-sse que a freqquência asso
ociada
Hz, portanto é aconselháável se aplicaar um filtro passap
neuromoduulação devidoo à tarefa sejja de 0,025H
baixa com
m corte acim
ma de 0,025
5Hz, eliminnando assim
m contribuiçções indesejjáveis, como
o por
exemplo, o batimento cardíaco
c
e a frequência
f
reespiratória.
Já o filtro espacial mais comumentee usado é do
d tipo Gaussiano, com
m largura a meia
altura (FW
WHM, do innglês Full Width at hhalf Maximum) da ord
dem de 4 m
mm a 8 mm. A
aplicação ddo filtro Gaaussiano lev
va à diminuiição das co
omponentes de alta freqquência esp
pacial,
reduzindo, portanto, os
o componeentes de ruíído, e levan
ndo à conseequente perrda de resolução
espacial, illustrado na figura
f
13.

Figura 10. Ilu
ustração da aplicação
a
do filtro gaussianoo. À esquerda,, a imagem orriginal, à direiita a imagem após a
aplicação do ffiltro Gaussian
no.

Após as etapaas de pré-p
processameento, os daados estão preparadoss para a an
nálise
estatística.. Para tantoo, há difereentes métoddos, que inccluem desd
de avaliaçõees mais sim
mples
por métoddos mais sim
mples de co
orrelação crruzada (Baandettini, Jeesmanowiczz et al., 1993) e
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variância (Clare, Humberstone et al., 1999), indo até propostas mais modernas baseadas,
por exemplo, na Análise de Componentes Independentes (Mckeown, Makeig et al., 1998;
Estombelo-Montesco, Sturzbecher et al., 2010), na Teoria da Informação (De Araujo,
Tedeschi et al., 2003; Tedeschi, Muller et al., 2004; 2005; Cabella, Sturzbecher et al.,
2008; Cabella, Sturzbecher et al., 2009; Sturzbecher, Tedeschi et al., 2009) e em técnicas
de Aprendizado de Máquina (Mourao-Miranda, Bokde et al., 2005). A despeito da
existência de inúmeras propostas de processamento, o método de escolha e mais utilizado
pela comunidade de fMRI é o Modelo Linear Generalizado (GLM, do Inglês: Generalized
Linear Model).
A ideia central do GLM é modelar a observável y a partir da combinação linear de
vários outros fatores xn acrescido de um termo de erro ε. Para tanto, é necessária a obtenção
dos valores dos parâmetros bn que representam quanto cada fator xn contribui para reconstruir
a observável y, de acordo com a equação 4 abaixo:

⋯

(4)

Essa equação pode ser representada em forma matricial:

∙

(5)

Na equação 5, Y é a matriz de resultados experimentais, em as linhas representam a
variação no tempo de dada variável e as colunas, as diferentes variáveis, X é conhecida como
matriz de regressores, em que o número de linhas representa sua variação temporal e as
colunas os fatores para a reconstrução da observável, β é a matriz dos parâmetros a serem
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estimados e que ponderam os valores de X. Por fim

que traz os erros entre os valores

medidos e os valores encontrados pela combinação linear e tem a mesma dimensão de Y.
Uma vez que a equação 5 está montada, deve-se fazer ajustes nos parâmetros para a
minimização dos erros em outras palavras, a matriz

corresponde à matriz de resíduos e é

chamada de função custo que deve ser minimizada, sendo ela a única variável dependente da
equação. Para a minimização dessa função custo geralmente é calculado o erro mínimo
quadrático, que consiste em somar o quadrado dos resíduos de dada amostra, para o modelo
em questão.
Para testar a significância estatística de um dado modelo X, a amplitude associada a
cada amostra β deve ser dividida por seu respectivo resíduo, que sobre a hipótese nula deve
seguir uma distribuição F, e sua significância estatística pode ser calculada em função do
número de graus de liberdade.
Trazendo para a realidade da fMRI, a variável Y é a matriz da série temporal de cada
voxel medido nas EPI, sendo o seu número de linhas n, o número de pontos da série temporal
e o número de colunas V, o número de voxels da imagem. A variável X corresponde a matriz
que contem os regressores, que são as funções que vão descrever o modelo, por exemplo, um
função de onda quadrada para paradigmas em bloco e uma função de resposta hemodinâmica
(HRF, do inglês: Hemodynamic Response Function), sendo o número de linhas igual a
quantidade de pontos da série temporal, e o número de colunas f, o número de funções que
compõe o modelo.
Tomando por base o processamento com o GLM, quando o problema é resolvido,
cada voxel terá um valor de β associado a ele. Através da função de distribuição acumulada
do teste t de student, é possível encontrar o valor de t para um determinado β conhecendo o
grau de liberde, que nesse caso são os números de regressores utilizados. Assim conhecendo o
valor de t podemos determinar qual a probabilidade (p-valor) da série temporal de dado voxel
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ter uum comporttamento igu
ual ao do m
modelo. Quaando existee uma alta pprobabilidaade da sériee
tempporal se com
mportar com
mo o modeelo, inferimo
os que as estruturas
e
ccerebrais rep
presentadass
por aaquele voxeel se engajarram na tareffa durante a aquisição das
d EPIs.
Para faccilitar a visu
ualização, ddeve ser tom
mado então um
u valor m
mínimo de siignificânciaa
estatíística para representarr as regiõess que se en
ngajaram naa tarefa, aléém disso, esses mapass
estatíísticos deveem ser sobrrepostos em
m imagens anatômicas,
a
de forma qque se posssa conhecerr
quaiss região cerebrais foram
m ativadas.
Devido à baixa reso
olução anatôômica das EPIs,
E
que sãão as imagenns que geraam as sériess
tempporais, é com
mum sobrep
por os mapaas estatísticcos em imag
gens de altaa resolução anatômica,,
por eexemplo, aqquelas 3D T1 do tipo MPR (do inglês: Multi-planar R
Reconstructtion), comoo
mosttrado na figuura 14.

Figuraa 11. Sobrepossição dos mapa
as estatísticos eem imagens dee boa resoluçã
ão anatômica. N
Nesse exemplo
o é mostrado a
sobrep
posição de um
m mapa estatísttico (figura de cima), nas im
magens de alta resolução anattômica (figura
as de baixo). A
figuraa do canto supeerior direito reepresenta o maapa estatístico após a aplicaçã
ão do limiar dee significância estatística.
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2.4 Neuronavegação
Em alguns estudos é necessário, ou ao menos desejável, utilizar várias modalidades de
investigação para se obter informações sobre objeto de estudo, o cérebro. Dessa forma, muitas
vezes torna-se necessário o cruzamento da informação proveniente dos diferentes exames,
como, por exemplo, da imagem por ressonância magnética e a TMS. Nesses casos, uma
questão fundamental diz respeito à necessidade de criar um sistema de coordenadas comum.
O ato de colocar diversas observações de um mesmo objeto, em um sistema de
coordenadas comum é chamado de corregistro. Nesse cenário, a Neuronavegação é o termo
que se usa para o conjunto de ferramentas computacionais que possibilita o corregistro da
cabeça de um indivíduo (objeto físico) com sua respectiva neuroimagem (objeto virtual).
Nesse processo é necessário utilizar marcas que possam ser encontradas tanto no objeto real
como no virtual. Para tanto, geralmente são utilizados pontos estereotáxicos como marcadores
(tragus auriculares, osso nasal, ínio e Cz) (Gusmão, 1999).
Todo objeto virtual existe dentro de um sistema fixo de coordenadas, que pode ser
representado pela posição de um determinado voxel na imagem. Já o objeto físico não possui
um sistema de coordenadas associado a ele. Assim é necessário, primeiramente, criar um
sistema de coordenadas no qual ele seja representado, para depois efetuar o corregistro. As
coordenadas podem ser dadas por exemplo, pelo uso de sistemas de rastreio sem armação, a
partir da utilização de sistemas de aquisição digital de posição (rastreador espacial). Esses
aparelhos têm a função de devolver a posição de uma sonda em relação ao seu sistema de
coordenadas. O funcionamento desses rastreadores é bastante variado, podendo ser baseado
em fontes de radiofrequência, ópticos ou ultrassônicos. Independente do principio utilizado,
todos retornam o valor da posição de uma ponteira, preferencialmente com seis graus de
liberdade. A saída fornecida pelos rastreadores espaciais pode alimentar diretamente os
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progrramas com
mputacionaiss de neuroonavegação,, e a partir desses vvalores, detterminar ass
matriizes de trannsformada de
d coordenaddas que levaam do espaçço físico paara o virtual.
Uma vezz que os objjetos físico e virtual esttejam corregistrados, o neuronaveegador podee
repreesentar as posições
p
físiicas da cabeeça nas neu
uroimagens em tempo rreal, pela uttilização dee
uma sonda de rastreamentto espacial , sendo po
ossível visualizar sua pposição em
m relação à
respeectiva neuroimagens. Quando a sonda é deeslocada, a posição ddo cursor é atualizadaa
instaantaneamentte (Fig. 16)..

Figuraa 12. Exemplo de corregistro em um n
neuronavegado
or da cabeça de um volunttário com a sua
s
respectivaa
reconsstrução volumétrica da imag
gem de ressonâância. Os ponttos em azul e verde representtam as marcaçções na touca e
o pontto vermelho reepresenta a possição da ponteiira da sonda.

É possíível também corregisstrar mapaas que agrreguem infformações funcionaiss
compplementaress, como maapas de inttensidade de MEP do córtex mot
otor por um
m exame dee
TMS
S, ou ainda representaçções que traagam inform
mações da aplicação dde um camp
po externo,,
comoo por exem
mplo, o posiccionamentoo do mapa de
d distribuiçção espaciaal de campo
o magnéticoo
utilizzado na TM
MS (Fig. 17)).
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(a)

(b)
Figura 13. (aa) Representaçção virtual da bobina em foorma de 8 corrregistrada co
om a distribuiçção de seu mapa de
campo. (b) E
Exemplo de um
m neuronavegador, após o ccorregistro da
a bobina em forma
f
de 8 e sseu mapa de campo
magnético com
m as imagens de
d tomografia computadorizzada do mesmo
o indivíduo.

2.5 Apliccações em
m pacientees com Accidente Va
ascular ceerebral
O aacidente vasscular cereb
bral (AVC) é uma das principais causas de m
morte em to
odo o
mundo (W
World Healthh, 2008). No
N Brasil forram registradas cerca de 170.0000 internaçõees por
AVC/ano, com perceentual de óbitos
ó
em torno de 17%, com base nas informaçõees do
DATASUS
S, de 2005 a 2009 (Min
nistério-Da--Saúde, 201
12).
O AVC podee se manife
festar de duuas formass: isquêmica (AVCi) ou hemorrrágica
(AVCh). O AVCi é caausado pelaa interrupçãão da irrigaçção sanguíneea de uma rregião encefálica
por obstruçção de vasoos por um trrombo ou êm
mbolo (O'su
ullivan e Scchmitz, 20044). Já no AVCh
A
ocorre o eextravasamento de saangue dos vasos paraa o interstíccio, podenddo se alojaar no
parênquim
ma cerebral ou
o espaço su
ubaracnóideeo (Grieve, 2007).
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Os sintomas do AVC são diversos e dependem fundamentalmente da área acometida,
passando por alterações nas funções de linguagem, sensoriais, de propriocepção, e,
principalmente, alterações motoras, sendo a hemiparesia a mais comum, incluindo alterações
motoras e sensoriais em um lado do corpo, resultante de lesão do hemisfério cerebral
contralateral (O'sullivan e Schmitz, 2004).
Logo após o AVC, normalmente são realizados alguns procedimentos para
diagnóstico, como exames por tomografia computadorizada e/ou ressonância magnética.
Podem também, em alguns casos, ser realizados procedimentos para evitar o agravamento das
sequelas como a utilização de trombolíticos para desobstruir vasos em casos específicos de
AVCi (Marler, Brott et al., 1995).
A partir do início dos sinais do AVC até um período que pode perdurar até seis meses,
diz-se que o paciente se encontra em fase aguda e subaguda. Durante esse período, a
reorganização espontânea das redes neurais é muito intensa e por consequência o paciente
apresenta melhoras significativas em curto período. Depois de aproximadamente seis meses, o
paciente entra na fase crônica, quando a reorganização das redes neurais não é tão intensa, e
portanto a melhora do paciente é mais lenta.
Como forma de buscar a reabilitação do paciente, em especial na fase crônica,
algumas técnicas tem sido utilizadas para estimular a reorganização neural, e que incluem
principalmente as áreas de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.
Do ponto de vista da fisioterapia, várias técnicas tem sido utilizadas, em especial
aquelas que visam a estimulação do sistema motor convencionalmente por meio da
movimentação ativa do membro afetado. Por outro lado, há crescente interesse pela
implementação de novas técnicas de tratamento, que passam, por exemplo, por novos
protocolos de imagética motora (Altschuler, Wisdom et al., 1999; Vargas, Olivier et al., 2004;
Fukumura, Sugawara et al., 2007; Funase, Tabira et al., 2007), terapia de restrição do
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membro afetado, terapia de espelho (Ramachandran e Rogersramachandran, 1996; Altschuler,
Wisdom et al., 1999; Sathian, Greenspan et al., 2000; Garry, Loftus et al., 2005; Yavuzer,
Selles et al., 2008; Michielsen, Smits et al., 2011; Michielsen, Selles et al., 2011) e terapia
por contensão induzida (Talelli, Greenwood et al., 2006)e a eletroestimulação sensorial
(Conforto, Cohen et al., 2007; Conforto, Ferreiro et al., 2010; Chipchase, Schabrun et al.,
2011).(Koski, Mernar et al., 2004)
A Eletroestimulação Sensorial (SES, do inglês Sensory Electric Stimulation) é uma
modalidade eletroterapêutica que, como o nome sugere, tem objetivo de proporcionar
estimulação sensorial por meio do estímulo direto de músculos e vias nervosas periféricas
abaixo do limiar motor.
Em 2005 Tinazzi et al (Tinazzi, Zarattini et al., 2005) encontraram redução da
excitabilidade corticoespinhal das vias relacionadas à musculatura submetida a SES em
sujeitos saudáveis. Com esses resultados, os autores ressaltam a aplicação deste tipo de
modalidade terapêutica em estados patológicos que envolvam um desequilíbrio de tônus entre
grupos musculares que atuem antagonicamente, como é o caso da espasticidade.
Desde então, a SES tem sido amplamente utilizada na reabilitação neurológica e seus
benefícios na recuperação de pacientes acometidos por espasticidade são promissores. Além
disso, vários estudos indicam que a SES também parece induzir modificações na
representação cortical das áreas acometidas por AVC (Ridding, Mckay et al., 2001; Charlton,
Ridding et al., 2003; Pitcher, Ridding et al., 2003; Uy e Ridding, 2003; Sullivan e Hedman,
2004). Porém, ainda não são bem compreendidos os mecanismos responsáveis pelas
mudanças funcionais induzidas pela SES, que inclui aumento da força muscular, plasticidade
cortical e espinhal, e alterações de ordem histoquímica dos tecidos que sofrem o estímulo e
subjacentes a ele (Ridding, Brouwer et al., 2000; Ridding e Taylor, 2001).
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Nesse cenário, as técnicas de neuroimagem funcional, como por exemplo a fMRI e a
TMS, tem desempenhado papel fundamental, em especial sob a perspectiva da
complementaridade dessas duas técnicas.
Em um estudo de Nair et al. (Nair, Hutchinson et al., 2007) foi feita uma análise nas
alterações das estruturas cerebrais envolvidas na tarefa motora observadas por fMRI e TMS,
No estudo por fMRI utilizaram protocolos de abdução e adução dos dedos da mão, e flexão e
extensão dos punhos, sendo que encontraram que os pacientes tendiam a apresentar mais
ativação cerebral do que os controles. Realizaram então os estudos com TMS e encontraram
que embora os pacientes tivessem recobrado a funcionalidade motora, eles apresentavam
alterações nas interações intracorticais e transcalosa. Já em uma Meta-análise de Richards et
al. (Richards, Stewart et al., 2008), encontraram treze estudos na literatura que examinaram
alterações nas representações neurais após aplicação de terapia específica para membros
superiores, sendo que desses 11 utilizaram TMS ou fMRI. Enquanto os estudos de fMRI a
maior procura foi por alterações do número de voxels ativos, nos estudos com TMS, a busca
foi dividida em alterações na amplitude de MEP e área responsiva. Os resultados mostraram
que as mudanças de plasticidade neural no córtex motor do hemisfério lesionado acompanha
os ganhos motores funcionais obtidos com a terapia.
Por um lado, os exames de fMRI auxiliam na identificação das áreas relacionadas à
atividade motora (Sarfeld, Diekhoff et al., 2012). Sabe-se, porém, que a fMRI está baseada na
resposta hemodinâmica, que no paciente com AVC pode estar alterada (Mazzetto-Betti, Leoni
et al., 2010), e eventualmente tornar as análises imprecisas. Por outro lado, a TMS realiza
medidas bioelétricas e assim infere de maneira mais direta sobre a funcionalidade do córtex
motor (Talelli, Greenwood et al., 2006). Porém, os exames de TMS trazem informação
apenas de regiões que possuem projeções corticoespinais específicas, e possui resolução
espacial bastante limitada (Macdonell, Jackson et al., 1999). Em outro estudo Hamzei et al.
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(Hamzei, Liepert et al., 2006) investigaram a reorganização cortical antes e depois da terapia
de contenção induzida por TMS e fMRI, e encontraram diferenças tanto no sinal BOLD
quanto nos valores de facilitação e inibição intracortical, antes e após a terapia.
Vários estudos recentes tem mostrado que a SES podem modular a excitabilidade do
córtex motor em uma única sessão, por exemplo, os estudos de (Golaszewski, 2012) que
encontraram alterações na excitabilidade cortical motora para frequência de 2Hz utilizando
TMS. Outro estudo parecido é o de (Pitcher, Ridding et al., 2003) que encontraram uma
diminuição da excitabilidade corticoespinhal depois da aplicação da SES a 3Hz. Já em um
estudo recente de Manganotti (Manganotti, Storti et al., 2012), observaram que pacientes com
AVC agudo que não tiveram modulação de BOLD quando o nervo mediano era estimulado
tiveram um recuperação pior do que aqueles que apresentaram atividade cerebral quando
estimulados no exame de fMRI.
Por outro lado, Conforto et al. (Conforto, Ferreiro et al., 2010), chamam a atenção
para se ter cautela na extrapolação dos resultados da SES aplicados em uma única sessão para
a utilização em terapia em pacientes agudos de AVC.
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Objetivos
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3.1 Objetivo Principal
Este trabalho tem a intenção de trazer contribuições em duas esferas: uma no âmbito
da inovação tecnológica e outra em neurociências. A primeira consiste na implementação de
um conjunto de programas computacionais para o corregistro e processamento de sinais
provenientes da TMS, e o desenvolvimento de um sistema de neuronavegação de arquitetura
livre e aberta. Foi também objetivo deste trabalho desenvolver métodos capazes de realizar o
mapeamento dos campos magnéticos das bobinas de estimulação, tanto para sua utilização na
neuronavegação, quanto como ferramenta no desenvolvimento de novas geometrias de
bobinas e controle de qualidade. Além disso, foi realizado o mapeamento do córtex motor de
pacientes com AVC tanto por TMS como por fMRI. Foi ainda foco deste trabalho a
investigação do impacto da SES sobre o sistema motor dos membros superiores em pacientes
com AVC, tanto por fMRI como por TMS. Por fim, foram avaliadas alterações de
vasorreatividade em controles pelo uso da SES utilizando a técnica de fMRI.

3.2 Objetivos Específicos
I – Desenvolvimento Tecnológico
i.

Aprimorar o sistema de neuronavegação já desenvolvido em nossos
laboratórios, acrescentando novas funcionalidades com objetivo de distribuir
esse aplicativo de forma gratuita para outros usuários interessados;

ii.

Desenvolver um conjunto de ferramentas computacionais para o tratamento de
sinais contínuos provenientes de sistemas de eletromiografias, para a geração
de mapas de MEP do córtex motor;

iii.

Desenvolver um conjunto de ferramentas para o corregistro dos mapas de MEP
com mapas de fMRI;
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iv.

Desenvolver métodos e ferramentas computacionais para mapeamento vetorial
do campo magnético produzido pelas bobinas de TMS, pelo uso da MRI.

II – Aplicações em pacientes com AVC
i.

Realizar o mapeamento do córtex motor de pacientes com AVC com as
técnicas de TMS e fMRI a fim de comparar os mapas obtidos;

ii.

Realizar a SES no antebraço espástico de pacientes com AVC e indivíduos
controle, com frequência de 3Hz durante 30 min para verificar se há
modulação na excitabilidade corticoespinhal via MEP dos músculos flexor e
extensor radial do carpo e abdutor curto do polegar;

iii.

Realizar a SES no antebraço de indivíduos assintomáticos com os mesmos
parâmetros aplicados nos pacientes para verificar se existe algum efeito de
vasorreatividade no sistema nervoso central, usando fMRI.
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Material e Métodos
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Três experimentos instrumentais, e outros três de aplicações em pacientes foram
realizados neste estudo. Os três primeiros foram a caracterização de campo magnético das
bobinas de TMS, implementação do sistema de neuronavegação e desenvolvimento dos
programas computacionais de análise e corregistro de mapas de TMS e fMRI. Os três últimos
foram estudos de mapeamento do córtex motor por fMRI e TMS, e avaliação dos efeitos da
SES em voluntários assintomáticos e voluntários acometidos por acidente vascular encefálico
(AVE) diagnosticados por imagem, sendo que os pacientes apresentavam espasticidade (grau
entre 1 e 2) diagnosticados por meio da escala de Ashworth (ANEXO I). As características de
cada experimento e amostras são informadas nas sessões a seguir. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCRP) da USP-RP
(Ofício no 3777/2010 – ANEXO II). Todos os sujeitos assinaram o termo de Consentimento
Livre e Esclarecido e receberam orientações a respeito dos procedimentos adotados.
É importante ressaltar que o método da estimulação por pulso magnético único,
adotado neste estudo, para mapeamento das representações de músculos de interesse em M1 é
bem estabelecido na literatura, com grande número de pesquisadores utilizando este protocolo
sem qualquer relato de intercorrências, mostrando-se um método seguro para uso
experimental em humanos (Rossi, Hallett et al., 2009). O serviço de Neurologia do HCRPUE/FMRP/USP, representado pelo professor médico Octávio Pontes Neto, esteve à
disposição para total suporte aos voluntários que participaram do experimento.

4.1 Equipamentos de TMS e de MRI
Para a realização desta etapa do trabalho foram utilizados os seguintes equipamentos:
•

um estimulador da marca NeuroSoft, modelo Neuro-MS (Ivanovo, Russia),
capaz de produzir campo magnético de até 2T em regime de pulso único;

•

um tomógrafo de ressonância magnética de 3 Tesla, modelo Achieva da marca
Philips (Best, Holanda).

•

Um Fluxgate modelo 539 da marca Applied Physics Systems (Mountain View,
EUA)
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4.1.1 Maapeamentto vetoria
al do cam
mpo mag
gnético produzido pela bobina
plana em
m forma de
d 8
Nessse experim
mento realizzamos meddidas in vivvo e in vittro a fim dde quantificar a
distribuiçãoo espacial do campo magnéticoo produzido
o pela bobiina em forrma de 8. Para
experimenttos in vitroo dois simu
uladores físiicos (fantom
mas) foram
m preparadoos contendo uma
solução quue simula algumas prop
priedades daa ressonânciia magnética nuclear do tecido hu
umano
(tempo de relaxação e condutânccia). A soluução foi com
mposta por 3.6g de NaaCl e 1.9555
5g de
CuSO4 × 5H2O por litrro de H2O. Essa
E soluçãoo foi colocad
da em uma caixa
c
de acríílico (Figuraa 14a)
com dimennsões de 20 x 20 x 10 cm
m3, e em um
ma cabeça de plástico em
m tamanho reeal (Figura 14b).
1

(a
a)

(b)

(cc)

(d)

Figura 14. M
Montagem expeerimental para
a medida do caampo magnétiico por MRI. (a)
( fantoma dee acrílico preeenchido
com solução de sulfato de cobre; (b) fan
ntoma de cabeeça preenchida
a com a mesm
ma solução; (c)) fantoma de cabeça
hante a da Neurosoft; (d) vistta lateral do fa
antoma
vestindo capaacete com umaa bobina em forma de 8, 10x220cm2, semelh
com o capaceete.
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Utilizam
mos uma bob
bina em forrma de 8 da
d marca Neeurosoft, m
modelo Neurro-MS com
m
dimeensões de 100x20cm2, co
omo mostraado na Figu
ura 15. Deviido à imposssibilidade de
d utilizar a
fontee do próprioo estimulador, pois os pulsos são de grande magnitude
m
e curta duraação, o quee
impoossibilita a realização
r
das
d medidass de suscetiibilidade, uttilizamos um
ma bateria automotivaa
de 122V, ligada em
e série a um
u circuito ccomposto por
p um resistor (10Ω e 50W) e a bobina
b
a serr
caraccterizada.
0
a correente que cirrculou pelo circuito foii
Como a resistência da bobina dde TMS é 0.3Ω,
de 1..12A. Para obter o valo
or do camppo produzid
do pela bobiina, utilizam
mos um magnetômetroo
do tippo fluxgatee, a fim de constatar
c
see a intensidaade do cam
mpo produziido nessa co
onfiguraçãoo
seriaa suficiente para
p ser meedida pelo m
método de GRE.
G

Figuraa 15. Bobina em
e forma de 8 da marca Neeurosoft com dimensões
d
de 10x20 cm2, utiilizada nos exp
perimentos dee
mapeaamento de cam
mpo magnético. (a) Fotografiaa da bobina (b
b) Radiografia da bobina, moostrando seus enrolamentos.
e

Para a fiixação da bobina no faantoma de cabeça
c
e no
o indivíduo saudável, construímos
c
s
um ccapacete coom espuma expansívell de poliureetano com uma
u
bobinaa em formaa de 8 com
m
dimeensão 10x200cm2, seguiindo as messmas especcificações da bobina coomercial Neeurosoft. O
capaccete pode seer visualizaado nas Figuura 14c e Figura 14d.
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As imagens por ressonância magnética foram baseadas em sequências do tipo
gradiente eco utilizando-se a bobina de corpo inteiro. Os parâmetros de imagem utilizados
foram tempo de repetição (TR) de 360 ms, tempo ao eco (TE)1 de 4,6 ms, ângulo de flip de
45°, FOV de 25 x 25 cm, matriz de aquisição de 512 x 512, espessura da fatia de 2 mm com 1
mm de intervalo (gap). O volume total das imagens cobriram uma região de 8 cm para além
da superfície da bobina de TMS. As imagens foram adquiridas com a bobina ligada e
desligada, em 3 direções diferentes utilizando os dois fantomas, de forma que fosse possível
determinar a distribuição vetorial do campo magnético.
Como as imagens estavam discretizadas em fase de –π à π, utilizamos rotinas
implementadas em Matlab por nós para desempacotar as imagens, deixando-as com valores
contínuos. Só depois de desempacotadas, realizamos a subtração das imagens, com a bobina
ligada e desligada, de forma a manter apenas a contribuição do campo gerado pela corrente
dc.
A fim de garantir que todas as imagens estivessem no mesmo sistema de coordenadas,
implementamos rotinas capazes de realizar o corregistro dos volumes nas 3 direções, assim
que garantimos o alinhamento das imagens, aplicamos a equação 3 e encontramos as
componentes x, y e z do campo magnético.
Um segundo experimento foi realizado a fim de determinar a viabilidade da medida da
distribuição de campo magnético dentro da cabeça de um indivíduo saudável. Para tanto, a
bobina em forma de 8 foi fixada no topo da cabeça (vértice) de um voluntário (homem, 20
anos de idade), utilizando o mesmo capacete para aquisição das imagens no fantoma (Figura
14c e Figura 14d). Adquirimos as imagens utilizando os mesmos parâmetros dos
experimentos in vitro, no entanto, em apenas uma direção.
1

O TE = 4,6 ms foi escolhido para obtermos a maior relação sinal/ruído e redução de artefatos por correntes de
Foucault. Por outro lado, a sequencia deveria garantir sensibilidade suficiente para a geração das imagem de
fase.
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Aproveittando da téccnica de maapeamento testamos
t
o mapeament
m
to de novas geometriass
de bobinas de TMS.
T
Para tanto conffeccionamos 4 tipos básicos
b
de bbobinas: peequenas em
m
form
ma de 8, duplas pequenaas em formaa de oito, bo
obinas em forma
f
de D e a conform
mação MA1
propoosta em 20008 por Thom
mas Weyh ((Wendicke, Weyh et all.).
As bobinnas em form
ma de 8 foraam confecciionadas em um molde dde latão com
m fio AWG
G
12, ccom diâmettro de aprox
ximadamentte 2 mm. As
A demais bobinas
b
form
ma confecciionadas em
m
placaa de circuitoo impresso de fenolite,, apenas parra o mapeam
mento da ddistribuição espacial dee
seu ccampo magnnético.
O mesm
mo método descrito
d
anteeriormente foi
f empregaado para o m
mapeamento
o do campoo
magnnético produuzido por essas
e
bobinaas, utilizand
do-se apenas o fantomaa 20 x 20 x 10cm3. Ass
bobinnas foram fixadas em
m umas daas paredes 10x20cm2 do fantom
ma e ligadas à bateriaa
autom
motiva por um circuito
o de 10Ω. A
Além disso,, com o aux
xílio de um
m fluxgate fo
oi medida a
intennsidade do campo
c
mag
gnético nas direções x, y e z no ceentro de um
m dos enrolamentos daa
bobinna em form
ma de 8, varriando a disstância de 0 à 2 cm. A Figura 166 traz um esquema
e
dee
ondee foi posicioonado a sond
da do fluxgaate.

Figuraa 16. Esquemaa das medidas de campo maggnético produzzido pelas bobiinas de TMS em função da, sendo
s
R o raioo
da bob
bina e x o eixo no qual foi po
osicionada a so nda do fluxgatte.
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4.1.2 Implementação do Neuronavegador
As rotinas do neuronavegador foram implementadas em linguagem Phyton com o
auxílio das bibliotecas VTK, ITK e GDCM para a manipulação das imagens e a biblioteca
WXPhyton para o desenvolvimento do ambiente gráfico. Todas as rotinas foram escritas no
editor Eclipse.
Para a implementação, tomamos como base os algoritmos de outro neuronavegador
desenvolvido anteriormente pelo nosso grupo em linguagem Matlab 7.0.1 (Peres, Souza et al.,
2010).
Para a construção do sistema de coordenadas da cabeça (objeto físico), foi utilizado
um sistema de rastreamento espacial. Na versão atual o neuronavegador é capaz de operar
com cinco tipos rastreadores, três deles da marca Polhemus (Colchester, EUA), baseado em
ondas eletromagnéticas nos modelos ISOTRAK II, PATRIOT e FASTRAK; um rastreador
óptico da marca Claron Technology, modelo MicronTracker MTC 3.5 (Toronto, Canadá) e
um rastreador que utiliza ondas ultrassônicas da marca Zebris Medical GmbH, modelo CMS20 (Achen, Alemanha). Todos eles retornam as posições da ponteira com seis graus de
liberdade.
Tendo em vista que o crânio pode ser tratado como um corpo rígido, o corregistro se
resume a um problema de mudança de coordenadas, no qual é preciso encontrar os valores da
matriz mudança de base entre dois sistemas. Para tanto, consideramos que um sistema de
coordenadas E representa os valores do rastreador espacial, com origem a posição central do
emissor, e um sistema de coordenas F representa as posições dos pixels das imagens MPR,
cuja origem se encontra no canto superior esquerdo da imagem (Figura 17).
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Figuraa 17. Esquemaa da posição da
a origem dos ssistemas de rasstreio e da ima
agem. (a) O ponnto em vermellho representaa
a origgem do sistem
ma do rastreador espacial; (b) as setas em vermelho representam os versores do
d sistema dee
coordeenadas das imagens MPR.

A equaçãão 6 traz a relação
r
da m
mudança dee coordenadas entre o siistema E e F:

XE - O’ = M.U
M F

(6)

XE representa as
a coordenaadas do vetoor posição em relação ao rastreaddor, O’ é a origem doo
sistem
ma da imaggem também
m em relaçãão ao rastreaador, M é a matriz de m
mudança dee base e UF
são aas coordenadas dos pon
ntos na imaggem no sisteema F.
f criado em
m relação aoo crânio do voluntário,,
Um terceeiro sistemaa de coordennadas (H) foi
a parrtir de três pontos: os tragus aurriculares diireito e esquerdo e o oosso nasal. Definimoss
entãoo uma reta que passaa pelos auriiculares, em
m seguida, encontramo
mos uma seg
gunda reta,,
perpeendicular a essa que passa
p
pelo ponto do osso
o
nasal. Por últimoo, tomamoss o produtoo
vetorrial do pontto de intersecção dessaas duas retaas a fim de gerar o terrceiro eixo do sistema,,
perpeendicular aoos dois prim
meiros (Figuura 18).
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Figura 18. Essquema do sistema de coordeenadas em relaação ao crânio (setas), e dos 3 pontos fiduci
ciais utilizados para o
corregistro (p
pontos em verd
de), tragus auriiculares direitoo, esquerdo e depressão
d
do ossso nasal.

A partir dessa base pud
demos deteerminar as posições relativas
r
aoo rastreadorr nas
imagens faazendo umaa transformada do rasttreador paraa o sistema criado e doo sistema criado
c
para a imaagem (Figurra 19). Para facilitar a uutilização do
d sistema de
d neuronavvegação, criiamos
uma gráficca que é com
mposta por quatro janeelas, três parras as imagens sagital aaxial e coro
onal e
a quarta paara a reconstrução volu
umétrica do cérebro.

Figura 19. Essquema de corrregistro das po
osições obtidass com o rastrea
ador e as imag
gens de ressonâância, sendo E, H e F
as bases respeectivas do rasttreador, do crâ
ânio e das imaggens; M1 e M2
2 são respectiva
amente as mattrizes de muda
ança de
base entre E e H e entre H e F; M1-1 e M2
2-1 são as matriizes inversas de M1 e M2.
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4.1.3 Implementação da ferramenta de análise de MEP (MEPHunter)
A fim de retirarmos informações fisiológicas do MEP, como amplitude e latência,
contidas nos sinais contínuos de EMG, desenvolvemos um conjunto de ferramentas
computacionais, à qual demos o nome de MEPHunter. O objetivo principal desse programa é
analisar simultaneamente os sinais provenientes de diversas regiões estimuladas por TMS
para a criação de um mapa de amplitude de MEP.
As rotinas do MEPHunter foram escritas em Matlab 2009a, utilizando a ferramenta
GUIDE (Graphical User Interface Development Environment) para a criação de interface
gráfica, de modo que o programa se tornasse mais amigável para usuários que não tem
familiaridade com linguagem de programação. O programa foi escrito em módulos de forma a
facilitar a integração de novas ferramentas. Na versão atual ele é composto por uma unidade
principal (MEPHunter_Main) e outras quatro unidades auxiliares: MEPHunter_Filter,
MEPHunter_Processing, MEPHunter_View e MEPHunter_Export. A seguir descreveremos
cada um desses módulos.

MEPHunter_Main
A interface principal do programa integra todas as outras funções. Nessa janela o
usuário pode carregar o sinal de EMG. Atualmente, o MEPHunter suporta formatos ASCII e
binários dos equipamentos MyoSystem e BioPac. Assim que o sinal é carregado ele pode ser
observado em uma pré-visualização.

MEPHunter_Filter
Essa interface possui ferramentas de pré-processamento dos dados, por exemplo,
ferramentas de exclusão de uma faixa do sinal selecionada pelo usuário, ou exclusão de sinais
com amplitudes inferiores a um limiar determinado pelo usuário. O filtro de amplitude é uma
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ferramenta que atribui valor nulo para todo sinal menor que determinado limiar indicado, e
preserva todo sinal acima deste valor. Para ativar essa ferramenta o usuário deve clicar no
botão “Filtro de Amplitude”. Um cursor irá aparecer e, clicando no botão esquerdo do mouse,
o programa atribui o valor da amplitude onde o cursor se encontra ao limiar de amplitude. Da
mesma forma, desenvolvemos uma ferramenta que rejeita uma faixa do sinal, atribuindo sinal
com amplitude zero para toda aquela faixa. Para tanto, o usuário deve clicar no botão “Rejeita
Faixa”, em seguida um cursor irá aparecer e o usuário deverá posicionar o cursor no início e
no fim da região do sinal que ele deseja eliminar. É importante notar que quando utilizamos
essas ferramentas, tanto o sinal quanto o ruído serão eliminados. Para resolver essa situação,
criamos uma ferramenta para marcar a região do sinal que é de interesse e não deve ser
eliminada. Por exemplo, o usuário pode utilizar a ferramenta de zoom in para diminuir a
janela temporal, de forma que seja possível enxergar a forma de onda que define um MEP.
Uma vez encontrado o MEP, marcadores devem ser posicionados no início e no final da faixa
de interesse. Esses marcadores impedirão que aquele trecho do sinal seja alterado. Assim, as
regiões que estão protegidas não irão ser eliminadas quando um filtro de amplitude ou rejeita
faixa é aplicado.

MEPHunter_Processing
Essa interface agrupa todos as ferramentas de processamento do MEPHunter.
Desenvolvemos 3 métodos para encontrar os MEPs, dois deles sem trigger e um deles com
trigger. Utilizamos como trigger o artefato de TMS. Para realçar o artefato foi calculada a
derivada do sinal, tendo em vista que o pulso de TMS dura em torno de 0,3 ms e apresenta
componentes bem mais rápidas que o MEP. Passamos então um filtro de amplitude descrito
na seção anterior e, em seguida o algoritmo procura por máximos locais, que representarão o
pico do artefato. É essa posição temporal que é utilizada como referência do disparo do TMS.
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Uma vez que os artefatos foram marcados, abrimos uma janela temporal com
referência no artefato. Tipicamente, utilizamos uma janela de 10 ms a 50 ms. Sobrepomos,
então, todas as janelas definidas pelo número de artefatos, e é calculada a média desses sinais,
tanto para evitar a variação intraespecífica quanto para melhorar a SNR.
O programa também está preparado para encontrar a amplitude e a latência do MEP.
Para determinar a amplitude, o algoritmo determinar automaticamente o máximo e o mínimo
daquela janela temporal. Entretanto, pode ocorrer que o máximo de uma janela não coincida
com o valor de pico do MEP. Assim caso a ferramenta automatizada falhe, o programa
permite ao usuário determinar manualmente o pico e o vale do sinal, Da mesma forma, o
usuário deve determinar manualmente o início e o final do MEP, para determinar o seu tempo
de latência e o período.
Entretanto, algumas configurações de eletrodos e sistemas de baixa taxa de aquisição
não permitem que o artefato do TMS seja captado no sinal de EMG. Para esses casos,
desenvolvemos duas estratégias para encontrar a amplitude do MEP. A primeira estratégia
está baseada na utilização de um filtro de amplitude no próprio sinal de MEP. Desse modo, o
algoritmo marca o máximo do MEP, ao invés do pico do artefato de TMS. Uma vez
encontrados os picos dos sinais de MEP, é criada uma janela temporal centrada no pico
(±20ms). Em seguida, a mesma estratégia descrita anteriormente pode ser utilizada para
encontrar a amplitude do MEP. O outro método para encontrar as amplitudes de MEP está
baseado em um algoritmo de correlação cruzada. Nesse método o usuário deve utilizar a
ferramenta de zoom in para encontrar um MEP representativo que será utilizado como
referência, marcando o início e o final do sinal de interesse. Essa referência correrá todo o
sinal a fim de encontrar outros segmentos correlacionados a ela. Em seguida, a determinação
da amplitude do MEP será baseada nos mesmos métodos descritos anteriormente.
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MEPHunter_View
Todas as etapas do processamento e pré-processamento são salvas em uma estrutura.
Essa estrutura pode ser visualizada a qualquer momento na interface MEPHunter_View. Nela
é possível visualizar cada MEP independentemente, o valor médio, a latência e a amplitude.

MEPHunter_Export
Essa interface foi criada para exportar os dados para um formato diferente, de forma
que esses dados possam ser carregados em outros softwares de análise. Atualmente o
MEPHunter_Export apenas permite exportar para o formato ASCII, mas é possível criar
outros formatos que facilitem a interface com outros programas de análise.

4.1.4 Implementação da ferramenta de corregistro dos mapas de MEP e
fMRI (TMSProjection)
Para fazer o corregistro dos mapas de MEP com os mapas de fMRI desenvolvemos o
programa TMSProjection. O objetivo principal desse programa é encontrar as projeções nas
fMRI das posições nas quais foram aplicadas os pulsos de TMS, digitalizadas por um
neuronavegador.
Para iniciar o programa o usuário deve carregar as imagens de ressonância, tanto
estrutural quanto funcional. Atualmente, o TMSProjection oferece suporte para imagens tipo
Analyze e formato proprietário do BrainVoyager QX. O TMSProjection está equipado com
uma série de ferramentas de transformadas de coordenadas para realizar o corregistro entre as
imagens e os pontos do neuronavegador, bem como corrigir convenções de orientação, como,
por exemplo, a Radiológica e a Neurológica. O programa conta com vários recursos gráficos,
como transparência das superfícies, ocultar qualquer uma das imagens para melhor
visualização de estruturas, zoom entre outras.
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Devem ser carregadas também as informações das posições que foram realizados os
estímulos magnéticos e é opcional carregar um arquivo que contenha as posições da
superfície da cabeça do indivíduo, proveniente de uma varredura do escalpo pela sonda do
neuronavegador. Esses pontos provenientes da varredura podem ser compreendidos como a
digitalização da superfície do escapo e face do indivíduo e são utilizados para aprimorar o
corregistro das MRI com a posição real da cabeça dos indivíduos.
Tanto o arquivo que traz a informação das posições de estimulação, quanto os pontos
de varredura utilizados para alinhamento fino, devem estar em formato ASCII. Por fim, devese carregar o mapa de TMS, previamente construído pelo MEPHunter.
Quando todos os arquivos forem carregados, é possível visualizar a reconstrução
volumétrica da imagem de ressonância estrutural, o mapa funcional e os pontos onde foram
realizados a TMS, bem como os pontos para alinhamento. Por exemplo, o botão “Projeção”
dispara a rotina que irá fazer a projeção dos postos do neuronavegador sobre o mapa
funcional. Para tanto, calculamos o centro de massa do volume do mapa funcional, e
encontramos o versor diretor de cada ponto que recebeu o estímulo de TMS ao centro de
massa. Fazemos então incrementos de 1 mm no sentido do versor diretor partindo dos pontos
a ser projetado até que ele encontre a borda do volume do mapa funcional.

4.2 Aplicação em Pacientes com AVC

4.2.1 População de Estudo
A amostra estudada foi composta por um grupo de 12 pacientes, de ambos os sexos,
com hemiparesia de predomínio braquial por AVC isquêmico, confirmadas por laudo médico
e exames de neuroimageam. Os pacientes foram recrutados a partir do Registro de Acidente
Vascular Encefálico de Ribeirão Preto (REAVER), que é um registro prospectivo contínuo de
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pacientes com AVC admitidos na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (Pesquisa clínica aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisa do HCFMRP-USP e da FMRP-USP processo No 15347/2005). Neste registro,
todos os pacientes são submetidos à avaliação clínica utilizando a versão traduzida e validada
da National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) (CINCURA et al., 2009).
Além dos pacientes descritos no parágrafo anterior, recrutamos 10 voluntários
assintomáticos, pareados por idade com o grupo de pacientes, para fazer parte do grupo
controle.

Critérios de Inclusão (Pacientes):
-

Apresentar idade superior a 18 anos e inferior a 70;

-

Tempo de diagnóstico clínico de AVC isquêmico (5 a 24 meses);

-

Apresentar lesão cerebral única;

-

Estar estável clinicamente (PA controlada);

-

Presença de hipertonia elástica em membro superior direito;

-

Ausência de comprometimento cognitivo (Afasias, negligência);

-

Tônus dos músculos flexores de punho com Ashworth grau 1 a 3;

-

Ter amplitude de movimento passiva de extensão de punho mínima de 10°.

Critérios de Exclusão (Pacientes):
-

Apresentar qualquer cardiopatia pré-existente;

-

Apresentar qualquer forma de desconforto durante os testes, que crie
impedimento no prosseguimento do experimento;

-

Apresentar qualquer implante metálico (marcapasso, pinos e/ou farafusos,
implante coclear, etc.) no interior do corpo;

53
-

Ter sido submetido à aplicação de Toxina Botulínica nos músculos espásticos
nos últimos oito meses;

-

Ter usado medicação oral antiespástica nas últimas 72 horas;

-

Outros tipos de acometimento concorrentes (problemas ortopédicos,
reumatológicos, epilepsia, sinais neurológicos cerebelares, parkinsonismo
distonia, perda auditiva).

4.2.2 Equipamentos utilizados
Foram utilizados os seguintes equipamentos para a realização desta etapa do trabalho:
•

Um sistema de estimulação magnética transcraniana modelo MagPro (Farum,
Dinamarca) capaz de produzir pulsos de campo magnético de até 2T em
regime de pulso único, e produzem rTMS com frequências de até 30Hz. Em
todos os experimentos foi utilizada a bobina “em forma de 8” com raio maior
de 20 cm e raio menor de 10 cm, como refrigeração interna.

•

Um eletroestimulador desenvolvido no Laboratório de Instrumentação
Biomédica do Programa de Engenharia Biomédica da COPPE/UFRJ, cujo
objetivo é única e exclusivamente dedicado a aplicações de ordem terapêutica
e que segue as normas de segurança elétrica determinadas pela NBR IEC 6011 sendo estas testadas durante o processo de desenvolvimento.

•

Um sistema de eletromiografia (EMG) com amplificadores BIOPAC (BIOPAC
system, Inc., EUA), com banda de frequência limitada entre 10 e 5000 Hz e ganho
total de 2000. Para a aquisição dos sinais de EMG foram utilizados eletrodos de
superfície de Prata-Cloreto de Prata (Ag-AgCl) da BIOPAC.

•

Um tomógrafo de ressonância magnética Philips 3.0 T Achieva (Philips, Best,
Holanda), utilizando uma bobina de crânio SENSE de 8 canais.
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4.2.3 Protocolo de aquisição da fMRI
O protocolo de aquisição da fMRI seguiu desenho do tipo ER e foi composto por 5
períodos de movimento de abrir e fechar da mão, com duração de 6 segundos cada,
intercalados por 6 períodos de repouso, com duração de 16 segundos cada. O início e o fim de
cada período de movimentação foram marcados por uma gravação de voz humana de forma
sincronizada ao primeiro pulso de radiofrequência do volume desejado, utilizando uma
ligação direta, na qual o computador que controla o tomógrafo emite um pulso do tipo TTL
(Transistor-Transistor Logic) para o programa (Presentation 12.1) que o reconhece como
disparador do estímulo.
O protocolo foi realizado primeiramente com o membro superior não-parético,
seguido do membro superior parético. Todo o exame de fMRI foi filmado, em todos os
pacientes.
As imagens anatômicas foram adquiridas utilizando uma sequência do tipo gradiente
eco, ponderada em T1 de 180 fatias de 1 mm cada com TR de 6.7 ms, TE de 3.1 ms, ângulo
de flip de 8o, matriz de aquisição de 256 X 256, FOV = 256 mm, dimensão do voxel de 1mm
x 1mm x 1mm e SENSE igual a 1.
As imagens funcionais foram adquiridas utilizando uma sequência do tipo ecoplanar
(EPI – Echo Plannar Imaging), cobrindo ambos os hemisférios cerebrais, com os seguintes
parâmetros: TR de 2000 ms, TE de 30 ms, ângulo de flip de 90º, matriz de aquisição de 64 x
64, FOV = 230 mm, 21 fatias com espessura de 4 mm cada e SENSE igual a 2. A aquisição
das imagens demorou 2 minutos e 06 segundos para cada membro superior, em um total de 12
minutos incluindo a aquisição das imagens estruturais.
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4.2.44 Comparração doss mapas d
de TMS e fMRI
Ö Análise das fMRI para
p
mapeeamento do córtex motor
O pré-prrocessamen
nto das imaagens funciionais consistiu de coorreção tem
mporal entree
fatiass, aplicaçãoo de filtro temporal (paassa alta dee 0.01 Hz) e suavizaçãão espacial (utilizandoo
filtroo gaussiano com FWHM
M de 4 mm)), além da correção
c
de movimentoo.
Para enccontrar a resposta
r
moodulada pello protocolo, as imaggens funcio
onais foram
m
correegistradas com
c
as imaagens estruuturais e, então, foi utilizado
u
o Modelo Liinear Gerall
(Genneral Linearr Model – GLM)
G
para ccada pacien
nte, utilizand
do com limiiar estatísticco um FDR
R
menoor que 0.05..
Todo o processo de
d pré-proceessamento e análise das
d imagenss foram reaalizadas noo
TM
M
progrrama comerrcial Brain Voyager
V
QX versão
o 2.3 (Maasttrich, Holannda).

Ö Mapeam
mento do có
órtex motorr por TMS
S
Para faciilitar o posiicionamentoo da bobinaa sobre o escalpo desennvolvemos um sistemaa
de cooordenadas para o crâânio dos vooluntários. Esse sistem
ma consiste de uma to
ouca com a
imprressão de um
ma grade co
om espaçam
mento de 1 cm
m (Figura 20).
2

Figuraa 20. Fotograffia de um volun
ntário usando a toca com a grade
g
para posicionamento dda bobina e co
om a sonda doo
rastreeador espacial fixa na cabeça para realizzar a neurona
avegação. O ponto
p
em verm
melho na lateral da cabeçaa
repressenta a posiçãoo do hot spot.

56
Os pacientes foram orientados a sentarem-se em uma poltrona confortável, vestir a
touca e, então foram posicionados eletrodos de EMG circulares de superfície, nos músculos
Abdutor Curto do Polegar das mãos sadia e parética; Extensor e Flexor Radial do Carpo do
braço parético. Em seguida, realizamos os protocolos de corregistro da cabeça dos pacientes
com suas respectivas das neuroimagem utilizando o neuronavegador. Fizemos varreduras
sobre o escalpo dos pacientes para facilitar a determinação do hot spot em relação ao Abdutor
do Polegar (Conforto, A. B., Z'graggen, W. J. et al., 2004). Em cada voluntário marcamos
pontos na touca em forma de uma matriz 5 x 5, sendo que cada ponto distava 1 cm dos seus
primeiros vizinhos, tendo o hot spot como elemento central.
Utilizando o neuronavegador novamente, registramos as posições de cada ponto
marcado na touca em relação à respectiva fMRI de modo a relacionar a intensidade do MEP a
determinada região cortical.
Antes de iniciar o mapeamento, aplicamos sobre o hot spot pulsos magnéticos para
encontrarmos o limiar motor de cada voluntário, o qual consideramos a intensidade mínima
necessária de campo magnético para causar 5 MEPs para cada 10 estimulações (Conforto, A.
B., Z'graggen, W. J. et al., 2004).
Em seguida ajustamos o aparelho para 120% do limiar motor e aplicamos 10 pulsos
sobre cada ponto marcado, sobre os quais fizemos uma média dos MEP produzidos a fim de
construir um mapa para posterior comparação com o respectivo mapa de fMRI.
Todo o processamento do sinal do EMG foi realizado no software MEPHunter e o
corregistro dos mapas de fMRI com os mapas de MEP foi realizado pelo software
TMSProjection.
Para a criação do mapa bidimensional 5x5 pixels do córtex motor, utilizando o
programa TMSProjection para fazer uma média dos valores do volume da fMRI vizinhas ao
ponto de projeção relativa à posição que recebeu a TMS. Como nessa aplicação utilizamos
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um espaçamento de 1 cm entre as posições estimuladas, o ponto projetado na fMRI deve se
tornar o elemento central de uma matriz 9x9x9, sendo as outras células preenchidas com os
valores dos seus vizinhos correspondentes, o que proporciona uma região com seção
transversal de aproximadamente 1cm2. Fizemos então uma média dos valores não nulos, e
esse valor foi alocado em uma das posições da matriz projeção 5x5, para ser posteriormente
comparada com o mapa de TMS.

Ö Análise das características dos mapas motores por fMRI e TMS
Nesse estudo nós avaliamos três características dos mapas, a entropia, o valor máximo
(apenas para as fMRI) e o número de ocorrências de elementos acima do limiar.
A entropia é uma grandeza física que mensura o quanto um sistema se encontra
desorganizado. Essa medida pode ser utilizada para se ter uma ideia da quantidade elementos
aleatórios compões um arranjo, por exemplo uma imagem. Como a resolução espacial dos
mapas de fMRI e MEP são diferentes, optamos por fazer a análise de entropia tanto nos
valores de projeção que tem a mesma resolução dos mapas de MEP (5x5 pixels), quanto nos
mapas nativos (50x50 pixels), apenas selecionando a região de interesse.
Para a determinar a entropia utilizamos a equação 7:

log

(7)

sendo que n é a frequência de ocorrência normalizada do brilho no histograma do mapa. Para
esse estudo foram utilizados 256 intervalos no histograma.
As demais análises foram feitas com o mapa de projeção, para manter a mesma
resolução dos mapas de MEP (5x5 pixels de 1 cm2).
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Medimos então, os valores máximos de β, que são os parâmetros que ponderam os
regressores para se ajustarem ao modelo experimental (equação 5). Não realizamos a medida
de valor máximo de MEP nos mapas de TMS porque a variabilidade entre os indivíduos é
muito grande, não permitindo assim comparações dos valores absolutos, mas apenas dos
valores normalizados.
Por fim, medimos o número de ocorrência de elementos que apresentavam valores
acima de um limiar. Para os mapas de fMRI eliminamos os elementos que apresentavam um
p-valor abaixo de 0.001, e para os mapas de TMS, eliminamos todos os elementos que
possuíam MEP com intensidade inferior à 50µV.

Ö Análise das comparações entre os mapas motores por fMRI e TMS
Fizemos três análises para a comparação dos mapas, sendo elas o valor de correlação
cruzada bidimensional, a distância entre os máximos e por fim o número de coincidências de
valores não nulos.
Para determinar o valor do coeficiente de correlação cruzada bidimensional utilizamos
a equação 8:

∑ ∑
∑ ∑

̅
∑ ∑

(8)

Sendo r o coeficiente de correlação, e A e B os mapas a serem comparados.
A distância entre os máximos (pico-pico) foi calculada a partir da distância euclidiana
entre a posição onde ocorreu o máximo da fMRI e a posição onde ocorreu o máximo no mapa
de TMS.
Para determinarmos as posições que apresentaram resposta tanto nos mapas de fMRI
quanto nos mapas de TMS, realizamos um cálculo de intersecção do tipo “AND”, no qual são

59
contadas as coincidências dos valores não nulos. Para tanto, transformamos os elementos dos
mapas em valores binários, fazendo com que todos os valores acima do limiar valessem 1, e
os abaixo, zero.
Por fim, calculamos a razão do número de valores não nulos nos mapas de fMRI e
TMS dos sujeitos controle e do hemisfério sadio dos pacientes pelo valores não nulos dos
mapas de fMRI e TMS do hemisfério com a lesão dos pacientes. A equação 9 resume a
sentença acima:

∙
∙

,

(9)

sendo Nf o número de ocorrências nas fMRI (fig 1d) e NM o número de ocorrências nos
mapas de MEP (fig 2b), e o índice i corresponde aos resultados do hemisfério ipsilesional dos
pacientes, enquanto o índice j ao hemisfério contralesional dos pacientes ou sujeitos controle.

4.2.5 Avaliação dos efeitos da SES por TMS
Para a comparação dos efeitos da SES sobre a facilitação ou inibição dos músculos
estudados, dados de TMS foram adquiridos antes e após a SES. Esse protocolo consistiu na
aplicação de uma sequência de 10 estímulos no hot spot, separados por intervalos de tempo
aleatórios (entre 5 e 10s), sendo a média da amplitude destes considerada para análise. A
intensidade do estímulo foi definida em 120% do limiar motor de cada sujeito. Esta avaliação
foi realizada imediatamente antes e imediatamente após a SES.
Para determinar a intensidade da SES, aumentamos a corrente nominal do
equipamento até o limiar de produção de movimento. Quando esse limiar foi encontrado,
pedíamos aos voluntários para permanecerem com o antebraço em repouso, apoiado sobre o
travesseiro. Com base nos resultados no estudo anterior (Garcia, 2011), a frequência aplicada
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foi de 3 Hzz. O estímuulo elétrico foi compossto por ondaa bifásica assimétrica e com largu
ura de
pulso de 5500 µs. O tempo de esstimulação foi de 30 minutos
m
sem
m interrupçãão. Os eletrrodos
foram coloocados sobree o ventre muscular
m
doo flexor radiial do carpo, como mosstrados na Figura
F
21.

Figura 21. P
Posicionamentoo dos eletrodo
os de estimulaação (retangullares e branco
os) sobre o anntebraço direiito. Os
eletrodos circculares pretos referem-se ao
os de EMG, e estão posicion
nados no ventrre dos múscullos abdutor cu
urto do
polegar e flexxor radial do caarpo.

4.2.6 Avaaliação doos efeitos da SES p
por fMRI em indivíduos assiintomáticcos
A ffim de realizzarmos umaa avaliação dos efeitos da SES sob
bre a modullação da ressposta
hemodinâm
mica das reegiões corticais motoraas, nós adq
quirimos fM
MRI antes e imediatam
mente
após a apliicação da SE
ES em oito indivíduos assintomátiicos (dois fo
oram excluíídos).
Os protocolos utilizados nesse
n
experiimento foraam os seguin
ntes:
Detterminamoss a intensidaade da SES
S, aumentan
ndo a corren
nte nominal do equipam
mento
até o limiaar de produução de mo
ovimento. Q
Quando essee limiar foii encontradoo, pedíamo
os aos
voluntárioss para perm
manecerem com o anteebraço em repouso, ap
poiado sobrre o travesseiro.
Com base nos resultaddos no estud
do anterior (Garcia, 20
011), a frequ
uência apliccada foi de 3 Hz.
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O estímulo elétrico foi composto por onda bifásica assimétrica e com largura de pulso de 500
µs. O tempo de estimulação foi de 30 minutos sem interrupção. Os eletrodos foram colocados
sobre o ventre muscular do flexor radial do carpo de um dos membros selecionados
aleatoriamente, independentemente da dominância do membro do indivíduo. Um exemplo do
posicionamento dos eletrodos é mostrado na Figura 21.
Realizamos então quatro aquisições de fMRI para cada indivíduo, divididas em dois
grupos: (i) antes e (ii) após a SES. Em cada bloco foram realizadas aquisições com tarefa do
membro estimulado e do não estimulado. Desse modo, 4 baterias de exame de fMRI foram
adquiridos: (1) pré-SES com tarefa de movimento da mão estimulada; (2) pré-SES com tarefa
de movimento da mão não estimulada; (3) pós-SES com tarefa de movimento da mão
estimulada; (4) pós-SES com tarefa de movimento da mão não estimulada.
Para realizar a avaliação de alterações nós utilizamos uma análise de grupo do GLM
com limiar de FDR = 0,05 (Taxa de Falsa Descoberta, do inglês: False Discovery Rate), e
fizemos uma análise por VOI relativa as áreas de Brodmann de 1 à 6. Realizamos também
um processamento estatístico diferente do convencional, que visa avaliar características da
função da resposta hemodinâmica (HRF, do inglês: hemodynamic response function), em
especial quando o protocolo experimental é evento-relacionado. Dentre as possibilidades,
optamos por utilizar o algoritmo conhecido por Mapeamento de latência de BOLD (BLM, do
inglês: BOLD Latency Mapping) (Leoni, Mazzeto-Betti et al., 2008) para realizar medidas
quantitativas da resposta BOLD. Esse algoritmo utiliza um método autorregressivo que estima
quatro parâmetros do sinal: (a) tempo de início da resposta (onset), (b) tempo ao pico, (c)
largura a meia altura e (d) amplitude do sinal.
A estimativa dos parâmetros é baseada em um ajuste pseudotrapezoidal com uma
linha de base inicial e outra final (Figura 22). Esse método fornece uma estimativa para cada
repetição da condição selecionada, isto é, fornece os valores estimados de cada parâmetro
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para cada rresposta, dee todas as séries
s
tempoorais estudaadas. Nessa análise tam
mbém utilizzamos

% de sinal BOLD

como limiaar FDR = 0,,05.

amplitude
largura

onset

tempo
o ao pico

Te
empo (s)
Figura 22. Ajjuste trapezoid
dal (em vermellho) de uma evvolução tempo
oral média. O modelo
m
inclui a linha de basse até o
início da resp
posta, um plattô, e um retorrno à linha de base. Quatro variáveis são fornecidas: teempo até o início da
resposta, tem
mpo ao pico, larrgura à meia alltura e amplitu
ude.

4.2.7 Tesste estatístticos utiliizados
Reaalizamos em
m todas as amostras o teste de no
ormalidade Kolmogoroov-Smirnov
v, nas
amostras qque passaram
m no teste, utilizamos o t de stud
dent para co
oparação. N
Nas amostraas que
não passarram no testee de normallidade apliccamos o tesste de hipótese não parramétrico MannM
Whitney (tteste U). Naas amostrass que conheecíamos a direção
d
da alteração,
a
ap
aplicamos o teste
unicaldal. Já nas amoostras que não
n conhecííamos a dirreção das alterações uttilizamos o teste
bicaldal.
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Resultados e Discussão

64

65

5.1 Desenvolvimento tecnológico

5.1.1 Mapeamento espacial do campo magnético e confecções de novas
geometrias de bobinas de TMS
Nessa sessão apresentamos os resultados do mapeamento de campo por imagens de
fase de GRE. O resultado relevante dessa parte do trabalho é a determinação da distribuição
espacial do campo magnético produzido pela bobina de EMT, pois com essa técnica é
impossível realizar medicas de caracterização temporal e magnitude do pulso de TMS,
medidas inclusive já realizadas por nosso grupo em trabalhos anteriores utilizando outras
técnicas (Peres, 2008). Como a distribuição do campo deve se manter a mesma independente
da sua magnitude, os mapas de distribuição espacial, aqui demonstrados, podem ser
extrapolados para a os pulsos de campos magnéticos do TMS. Como a intensão desse trabalho
era não apenas gerar protocolos que pudessem realizar o mapeamento do campo magnético
com MRI de fase, mas também conhecer as propriedades físicas da TMS, então demos um
passo além e fizemos medidas da distribuição do campo magnético em um fantoma de cabeça
e um voluntário saudável. Além disso, uma vez que dominamos essa técnica realizamos
medidas em novas geometrias de bobinas de TMS.
A Figura 23 traz as imagens de fase ainda empacotadas no intervalo de –π a π, e os
seus respectivos mapas de campo depois da aplicação dos algoritmos de desempacotamento.
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Figura 23. Oss esquemas da primeira coluna representam
m os posiciona
amentos da bob
bina de TMS eem relação ao campo
estático da reessonância (Bz), sendo Bb as
a componentees do campo da
d bobina de TMS paraleloos ao Bz. Ao centro,
c
imagens de faase empacotad
das representattivas do campoo magnético produzido
p
por uma bobina dde TMS em forrma de
oito, e os resp
pectivos mapass de campo (dirreita). O FOV das imagens é de 110x200mm
m 2.

Um
ma vez encoontradas as componenttes do camp
po magnétiico produziddas pela bo
obina,
foi realizadda sua reprresentação vetorial.
v
A Figura 24 mostra o mapa
m
vetoriaal da bobin
na em
forma de ooito de um plano
p
a apro
oximadamennte 2 cm da superfície da
d bobina.

Figura 24 Maapa do vetor campo
c
magnético relativo à b
bobina em forrma de oito dee uma superfíccie paralela à face
f
da
bobina distan
nte aproximadaamente 2 cm. A escala é dadaa em centímetrros.
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Outra foorma de visu
ualização doo campo maagnético pro
oduzido pella bobina em
m forma dee
8 esttá apresentaada na Figura 25. Essaa figura trazz o mapa vo
olumétrico dde magnitude, no quall
os vaalores das amplitudes
a
dos
d diversoss cortes são
o empilhado
os e mostraddos em um volume.
v
Oss
tons mais claross representam
m maiores iintensidades do campo
o magnéticoo.

Figuraa 25. Mapa volumétrico de magnitude
m
do ccampo magnéttico produzido
o pela bobina eem forma de 8. O esquema à
direitaa representa coomo foram feitta as aquisiçõees das imagens de MRI.

A Figuraa 26 mostraa as imagenss empacotaadas, do fanttoma de cabbeça (Figurra 26a) e doo
indivvíduo saudáável (Figuraa 26b). Am
mbos estavaam sujeitos à ação do campo maagnético daa
bobinna em form
ma de oito, e as medidaas foram reealizadas dee acordo coom o descritto na seçãoo
3.2.11.

(a)

(b)

Figuraa 26. (a) Imageens da fase em
mpacotadas den
ntro do fantom
ma de cabeça preenchido com
m solução de CuSO4 (b) e noo
cérebrro do voluntárrio submetidoss a um campo magnético pro
oduzido por uma bobina em
m forma de 8 posicionada
p
noo
vérticee craniano (VC
C). O FOV dass imagens é de 256x256mm2.
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Embora as imagens da Figura 26 sigam um mesmo padrão, podemos notar que existe
um maior número de fases no mapa do fantoma (Figura 26a) do que no mapa do cérebro
humano (Figura 26b), que nos faz concluir que existe uma maior intensidade de campo
magnético no fantoma do que no cérebro no corte mostrado. Levando em conta que os meios
são diferentes, com propriedades ligeiramente distintas, podemos dizer que o fantoma
utilizado é um bom modelo, e que as distorções no campo magnético causadas pelas
estruturas da cabeça são mínimas.
Fazendo uma comparação com resultados encontrados na literatura, os protocolos que
nós desenvolvemos neste trabalho produziram resultados similares aos encontrados por
Hernadez-Garcia (Hernandez-Garcia, Lee et al., 2007), no que se diz respeito à distribuição
de campo magnético em um meio homogêneo e dentro do tecido cerebral de um indivíduo
saudável. Em ambos os trabalhos é possível notar que existe fluxo magnético em sentidos
opostos em cada enrolamento circular da bobina em forma de 8. Além disso, é possível
observar que a magnitude do campo magnético diminui do centro para as bordas do
enrolamento.
A comparação é ainda mais interessante quando confrontamos os resultados da
distribuição de campo magnético por MRI de fase, com os mapas de distribuição de campo
realizados com um pequeno indutor de varredura, obtidos por nosso grupo em trabalhos
anteriores (Peres, 2008). A técnica do indutor de varredura permite mapear a distribuição do
campo magnético do pulso de TMS, bem como a sua magnitude real e sua distribuição de
campo, entretanto com o custo de uma resolução espacial menor, grande tempo de aquisição e
inviabilidade de criação de mapas vetoriais. A Figura 27 traz a distribuição do campo
magnético tanto para as medidas de MRI de fase, no qual foi utilizada uma fonte dc de 1.12
A, bem como a distribuição para as medidas realizadas com o indutor de varredura.

699

T
T

(a)

(b)

(c)

(d)

Figuraa 27. Comparaação dos mapa
as de distribuiçção espacial da
a bobina de TM
MS em forma dde 8, de 10x20ccm2, da marcaa
Neuroosoft, pelas técn
nicas de MRI de fase e induttor de varredu
ura. (a) Curvass de nível da di
distribuição da componente z
do pulso de campo magnético pro
oduzido pelo aaparelho de TM
MS medido com indutor, a eescala de coress é referente à
intenssidade do camp
po e é dada em
m Teslas (T). ((b) Representa
ação tridimenssional da distriibuição da com
mponente z doo
pulso de campo maagnético produ
uzido pelo apaarelho de TMS
S medido com
m indutor, a esscala de coress é referente à
intenssidade do cam
mpo e é dada em Teslas (T
T). (c) Imagens de fase da distribuição dda componentee z do campoo
magnéético produzid
do por uma co
orrente dc de 1.12A. (d) Representação tridimensionall da distribuiçção do campoo
magnéético produzid
do por uma corrrente dc de 1.112A e medidoss com MRI de fase.

Embora não tenham
mos realizaddo nenhum
m teste de co
orrelação enntre os map
pas obtidoss
pelass MRI e pello indutor, é nítida a seemelhança entre
e
eles. Essa
E constaatação confiirma, então,,
que a extrapolaçção dos ressultados obttidos pelo mapeamento
m
o de campoo magnético
o utilizandoo
as M
MRI de fase para
p os pulssos de TMS
S é válida.
Vale ainnda ressaltarr que a maioor dificuldaade encontraada nesse eestudo foi determinar a
intennsidade do campo mag
gnético dc necessário para a realização dass medidas de
d GRE. O
camppo magnéticco dessas bobinas decaai muito rap
pidamente com
c
a distâância, assim
m a faixa naa
qual é possíveel se fazer medidas de inomog
geneidade de
d campo se resumee a poucoss
a
reduziida com a diminuição
d
bina, pois o
centíímetros. Esssa faixa é ainda
das dimenssões da bob
camppo magnéticco diverge ainda
a
mais rrapidamentee.
O probleema poderiaa ser soluciionado aum
mentando-se a corrente nas bobinaas, tornandoo
assim
m o campo magnético mais intensso. Entretan
nto, quando o campo sse torna mu
uito intenso,,
ele ddestrói por completo o sinal, desssa forma impossibilitaando qualqquer medidaa. Assim, a
escollha da maggnitude do campo m
magnético, determinado
d
o pela corrrente que passa
p
pelass
bobinnas, é cruciaal para selecionar qual região devee ser mapeaada.
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Desenvolvvimento de novas arqu
uiteturas dee bobinas para
p
TMS
A ffigura 28 traaz a fotograafia e a respeectiva distriibuição espaacial das coomponentes z das
bobinas dee estimulaçção desenv
volvidas em
m nossos laaboratórios. Optamos por demon
nstrar
apenas a ddistribuição espacial deesta componnente para facilitar
f
a visualização
v
o, uma vez que a
componentte z (normall à face da bobina)
b
ém
muito maior que as demais, na regiãão de intereesse.

FFluxgate
1A

Indutor
I
100%

8 simpless

0,11G

2,13V

8 dupla

-

-

8 múltiplaa

0,25G

1,58V

D grandee

0,47G

-

MA1

0,40G

-

Tipo
T
de Bobbina

Fotograafia

Maapa de Camp
po

Figura 28. N
Novas conform
mações de bobinas e suas reespectivas disttribuições da componente dde campo mag
gnético
perpendicularr ao plano da superfície.
s
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Lembrando que a bobina em forma de 8 da marca neurosoft, com dimensões
10x20cm2, produziu 0,3G quando percorrido por uma corrente de 1A medidos com o fluxgate
e induziu um força eletromotriz de 0,414V em um indutor circular de uma espira com raio de
4mm, quando o pulso foi disparado pelo equipamento de TMS a 100%.
Como podemos notar, todas as geometrias são variações da bobina em forma de 8,
com isso a diferença fundamental na distribuição do campo se dá na região de alto gradiente,
na junção entre as duas asas. Se observarmos a bobina em forma de “D grande”, por exemplo,
ela apresenta simetria linear na junção das bobinas, o que justifica sua aplicação em nervos
periféricos, enquanto que a bobina em forma de 8 simples apresenta simetria mais pontual na
junção das asas, com isso uma aplicação interessante seria em pequenos animais.
Em um primeiro momento, analisamos o perfil do campo magnético gerado por todas
essas conformações pelo método de MRI e pelo fluxgate, utilizando uma fonte de corrente
contínua. Em seguida, tendo em vista que vislumbra-se a utilização dessas bobinas acopladas
a um aparelho de TMS, realizamos alguns testes com as bobinas 8 simples, 8 dupla e 8
múltipla ligadas à fonte do aparelho de TMS. Nesse experimento as bobinas foram sujeitas a
um pulso com tensão de pico da ordem de quilovolt (kV) e duração de aproximadamente
300µs. Todas as bobinas suportaram bem a carga, sendo possível realizar 5 estimulações, em
média, com cada um delas, antes de atingirem o regime de superaquecimento.
A bobina 8 simples apresentou as maiores intensidades de campo elétrico induzido.
Por outro lado, as bobinas com múltiplos enrolamentos apresentaram indução fraca,
provavelmente porque o acoplamento das múltiplas camadas de enrolamento fizeram com que
ocorresse diminuição da intensidade do campo magnético total, bem como a variação do fluxo
magnético. Descartamos então todas as conformações que usavam mais de uma camada de
enrolamento e demos mais atenção para a bobina 8 simples.
Fizemos então um teste em ratos com a intensão de avaliar se essa bobina era capaz de
estimular o córtex do animal. Foram evocados potenciais motores, avaliados por observação
visual da contração involuntária tanto das patas anteriores quanto das posteriores. Entretanto,
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infelizmennte a presençça de artefaatos nos regiistros de MEP foi significativa, em
m decorrênccia da
fonte utilizzada (Neuroosoft), que produz
p
muitto ruído na recarga
r
de seus
s
capacittores.
Dessse modo, para o reg
gistro do M
MEP foi testada uma bobina
b
cônnica de hum
manos
modelo Magpro, da marca
m
Magv
venture, bem
m menos ru
uidosa que o aparelho dda NeuroSo
oft. A
montagem experimenttal e o sinall de EMG p odem ser viisualizados na Figura 229.

Figura 29. (a)) Experimentoo de aplicação de TMS em rratos utilizando
o a bobina côn
nica de humannos (b) e a bob
bina de
pequenos aniimais 8 simplees. (c) Imagem
m mostra o poosicionamento dos eletrodoss M1 e M2, nna pata traseirra, e a
referencia R,, sobre uma vertebra
v
da co
oluna dorsal. (d) Sinal de EMG
E
adquirido utilizando a bobina côn
nica do
aparelho MaggPro, o quadrado verde no sinal
s
destaca o artefato deviido ao pulso dee TMS e o quaadrado em verrmelho
destaca o ME
EP.
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Nessa imagem podemos visualizar que o MEP ocorre cerca de 10 ms após a aplicação
do pulso de TMS, resultado coerente com estudos de Luft e colaboradores (Luft, Kaelin-Lang
et al., 2001), que encontram valores de transito entre 5 e 12 ms para ratos.
A utilização de bobinas de humanos torna a técnica inespecífica, já que, praticamente
todo cérebro do animal é estimulado. Desse modo, para se realizar estudos mais específicos,
torna-se necessária a utilização da bobinas pequenas. Para esse fim estamos desenvolvendo
novos conectores para que possamos alimentar as bobinas com fontes mais estáveis, de
equipamentos de TMS disponíveis no mercado.
Outro teste foi realizado com a bobina 8 simples, que consistiu na estimulação do
nervo braquial e medida do MEP no músculo Flexor Radial do Carpo de um indivíduo
saudável. A Figura 30 mostra o posicionamento da bobina e o respectivo sinal de EMG. O
artefato presente no sinal de EMG é devido ao pulso magnético de grande intensidade
próximo ao eletrodo, e o ruído é devido a constante carga do capacitor, que o aparelho da
Neurosoft necessita para que esteja pronto para o disparo.
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Figura 30. Estimulação doo nervo braqu
uial utilizando uma bobina 8 simples. O sinal represennta o MEP deevido à
magnética. O artefato
a
presen
nte é devido aoo pulso magnéético de grande intensidade, e o ruído é deevido à
estimulação m
constante carrga do capacitoor, que o apareelho da Neurossoft necessita para
p
que esteja
a pronto para o disparo.

Tenndo em vistta que a prin
ncipal intennção na prod
dução de no
ovas geomettrias de bob
bina é
a estimulaçção de regiõões mais sup
perficiais, ccomo por ex
xemplo, em
m pequenos aanimais e nervos
n
periféricoss, as bobinnas devem apresentar dimensões menores que aquelaas utilizadaas em
experimenttos em hum
manos. Para tanto, a espessura dos
d fios é pequena e o adensam
mento,
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maioor. Por outroo lado, com
m essa configguração as bobinas
b
aprresentam aqquecimento superior àss
comeerciais de huumanos, torrnando neceessária a im
mplementaçãão de estratéégias de arreefecimento.
A F
Figura 31 traz dois modelos de bobinaas com arrrefecimentoos, em prrocesso dee
desennvolvimento.

(a)

(b)

Figuraa 31. a) Bobinaas 8 simples en
nroladas com ffio de cobre e caixa
c
para circculação de óleoo. b) Bobinas enroladas
e
com
m
tubo de cobre. À esquerda,
e
apeenas a bobinaa, e à direita, a bobina acoplada ao Esstimulador e ao
a sistema dee
arrefeecimento.

Utilizadaa de form
ma convenccional, a bobina
b
8 simples
s
suuportou atéé 5 pulsoss
conseecutivos anntes de supeeraquecer. C
Com a utilização do sistema
s
de arrefecimen
nto (Figuraa
31a),, foi possível utilizá-laa por mais dde 15 minuttos, receben
ndo 100% dda capacidade da fontee
do apparelho da NeuroSoft,
N
totalizando 1000 puloss com frequência de 1 H
Hz, sem quaalquer sinall
de innstabilidadee da bobinaa. O mesm
mo comporttamento foii observadoo para as bobinas
b
em
m
espirral dupla de tubos de co
obre.

5.1.22 Implem
mentação do
d Neuron
navegado
or
A Figurra 32 mosttra a interfface do Neeuronavegad
dor InVesaalius em op
peração. A
interfface possibbilita ao ussuário seleccionar qual rastreador quer utillizar, dentre os cincoo
modeelos que atuualmente são suportadoos pelo prog
grama.
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Figura 32. Tela do InVesaalius com a ab
ba de neuronaavegação, o cen
ntro das cruzees vermelhas, que corresponde ao
m de reconstru
ução volumétriica, indicam a posição relatiiva à sonda doo rastreador espacial
ponto vermellho na imagem
que se enconttra sobre a cab
beça do voluntá
ário.

Ainnda na Figuura 32, em um
u segundoo menu flutu
uante, pode se ler “Douuble Ref Mode”.
M
Esse menuu permite seelecionar o tipo
t
de naveegação que o usuário deseja
d
realizzar, com um
ma ou
mais referêências. No caso
c
de umaa única refeerência, o vo
oluntário deeve ficar coom a cabeçaa fixa,
como, porr exemplo, pelo uso de uma quueixeira ofttalmológica. Com duaas referênciias, é
possível fixxar uma delas na cabeçça do sujeitto e outra faazer o rastreeamento, ouu ainda, fixaar em
alguns insttrumento dee interação com
c
o volunntário, como
o por exemp
plo, a bobinna de TMS.
Loggo abaixo poode-se notarr botões (TE
EI, TDI, FN
NI,TET, TDT
T, FNT), e ccampos de edição
e
de texto. Cada botão anntecede 3 caampos de eddição texto, que correspondem às cooordenadas x, y e
z dos pontoos estereotáxxicos na imaagem e no raastreador utillizados paraa o corregistrro.
Um
ma vez quee os ponto
os foram selecionado
os, o usuáário deve cclicar no botão
b
“Corregistrrate” para alinhar
a
as po
osições da iimagem com
m as obtidas pelo rastreeador espaccial, e
em seguidaa clicar no botão
b
“Neu
uronavigate””, que fica ativo
a
e faz com
c
que o IInVesalius leia a
porta do raastreador, atualize
a
as posições
p
em
m tempo reaal, e mova o cursor (em
m vermelho
o) nas
imagens.
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Além dee fazer o rastreamento, em muitass aplicações é necessári
rio criar marcações nass
imaggens. Essas marcas geralmente esttão relacionadas com alguma
a
interrvenção no escalpo doo
indivvíduo naquella posição. Por
P exemploo, o posicio
onamento daa bobina de TMS, ou a abertura dee
um oorifício para a passagem
m de uma cânnula. A Figu
ura 33 mostrra a aba do N
Neuronaveg
gador com a
ferram
menta para criar
c
marcad
dores e colettar os valorees de suas po
osições relattivas às imag
gens.

Figuraa 33. Tela do Neuronavegad
N
dor InVesalius na aba de cria
ação de marca
adores. Nesse eexemplo os pon
ntos em azul e
verde são as posiçõees que recebera
am a TMS no m
mapeamento de
d córtex motor.

Nessa abba podemoss ver o botãão “Create Markers”,
M
e do lado de
dele um botãão pequenoo
em vverde. Quanndo ele é cliicado, abre uma palhetta de cores, que definee a cor do marcador.
m
A
cor qque foi sellecionada é então aprresentada no
n botão. Depois
D
de selecionadaa a cor doo
marccador, o usuuário deve posicionar
p
o cursor naa posição qu
ue deseja fa
fazer a marccação e em
m
seguiida clicar no
n botão “Create Markeer”. Essa açção cria enttão um marrcador na im
magem, quee
podee ser visualiizado na Fig
gura 33, senndo eles as esferas em
m azul e verdde. Nesse exemplo,
e
oss
marccadores reprresentam as posições qque sofreram
m estimulação em um m
mapeamento
o por TMS.
Os M
Marcadores também podem
p
servvir para aprrimorar o alinhamento
a
o entre a imagem
i
dee
ressoonância e oss pontos colletados peloo NeuroNav
vegador.
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Na Figura 34 pode-se ob
bservar a nuuvem de po
ontos coletaados sobre a cabeça de
d um
voluntário utilizando o InVesalius, e o poosterior corrregistro daa nuvem dee pontos com a
imagem dde ressonânncia magnéética. Podeemos notar que os pontos
p
estãão perfeitam
mente
distribuídoos sobre a reeconstrução volumétricca da MRI estrutural.
e

Figura 34. N
Nuvem de ponttos coletados com
c
neuronavvegador ao redor da cabeça
a de uma pesssoal, e sua po
osterior
sobreposição na reconstrução volumétrica
a da MRI estru
utural.

A F
Figura 35 ilustra
i
um caso no quual o alinhamento da MRI não foi devidam
mente
ajustada à nnuvem de pontos.
p

Figura 35. Exemplo
E
de errro de corregisttro da nuvem de pontos com
m a respectiva M
MRI.
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Nos casoos de erro de
d corregisttro como na
n Figura 35
5, deve-se ffazer o ajusste manual,,
baseaado apenas nas informações visuaais. Esses errros são geralmente proovenientes do
d pequenoo
númeero de ponttos utilizado
o no ajuste, na versão atual, utilizzamos três ppontos fiducciais, assim
m
se foor cometido um pequen
no erro na aqquisição de um desses pontos, essse erro vai se
s propagar,,
causaando um grrande desalinhamento nno final, com
mo mostrad
do na Figuraa 35. Porém
m, hoje já háá
pacotes computtacionais deedicados paara esse tipo de aplicaação, como é o caso do
d Iterativee
(
implementado eem VTK. Entretanto essas rotinnas ainda estão
e
sendoo
Closeest Point (ICP),
impleementadas no Neuronavegador InnVesalius, para
p
fazer esse
e
correggistro volum
métrico finoo
de foorma automatizada.
Por fim,, para a caalibração doo software construímo
os um conj
njunto de coordenadass
físicaas e suas representaçõ
r
ões virtuaiss. Construímos tambéém um sisttema de grade para o
contrrole de quallidade dos sistemas
s
de rastreamentto espacial, mostrado nna Figura 36
6.

Figuraa 36. Tela doo InVesalius na
n aba de neu
uronavegação,, carregado co
om o sistemaa de coordenadas virtual, e
fotogrrafias do sistem
ma de coordena
adas correspon
ndentes.
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Em
mbora aindda não ten
nhamos deesenvolvido
o os proto
ocolos de calibração
o do
Neuronaveegador, em observaçõees preliminaares notamo
os que os faatores limitaantes da preecisão
são as fonttes de ruídoo e artefatos do rastreaador espacial, que no caso
c
do Pollhemus pod
de ser
qualquer eestrutura metálica
m
quee esteja prróxima às sondas, parra o Claroon é a fontte de
iluminaçãoo e para o Zebris
Z
o taamanho da sala onde são
s realizad
dos os expeerimentos. Outro
O
fator imporrtante que pode
p
gerar imprecisão
i
nno método vem
v dos alg
goritmos dee corregistro
o, que
atualmentee são construuídos com uma
u transfoormada de corpo
c
rígido representadda por 3 pon
ntos.

5.1.3 Imp
plementaçção do MEPHunte
M
er
Na Figura 37 é possível visualizar a tela princcipal do pro
ograma de aanálise de sinais
s
MEPHunteer.

Figura 37. Teela inicial do programa
p
MEPHunter comoo o menu flutu
uante dos tiposs de arquivos de EMG que podem
ser lidos.
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Essa inteerface perm
mite ao usuárrio carregarr o sinal de EMG
E
com ffacilidade. Atualmente
A
e
o proograma oferrece suportee para dois formatos de
d arquivo, ASCII
A
e Biinário, prov
venientes dee
dois equipamenttos de EMG
G, o Myosysstem e o BiioPac. Existte ainda a oppção BioPaac Map, quee
deve ser utilizadda para estu
udos de maapeamento do
d córtex motor,
m
no quual existe mais
m de um
m
arquiivo contenddo informação de MEP de um messmo estudo.
Após caarregar o arquivo conteendo o sinaal de EMG, ele pode sser pré-visu
ualizado naa
janella principal, a qual conta com ferrramentas de
d zoom in, zoom out,, arrastar e mostrar oss
valorres de posiçção (x e y) de
d determinaado sinal.
Após caarregar o sin
nal na interrface princiipal, ele deve passar ppor uma etaapa de pré-proceessamento, cuja princcipal funçãoo é eliminaar o ruído e tornar o sinal biológico maiss
evideente. Entrettanto, utilizando o filtrro de ampliitude, algum
mas vezes o sinal biollógico podee
ser ddestruído junnto com o ru
uído como m
mostra o ex
xemplo da Figura
F
38.

Figuraa 38. Tela daa interface de pré-processam
mento do MEPHunter. No detalhe, a elip
ipse em vermeelho mostra a
supresssão indevida de
d um MEP du
urante o pré-p rocessamento..

O sinal do
d MEP destacado com
m a elipse vermelha
v
deesapareceu na Figura 38
3 (b). Paraa
evitaar a eliminaçção indevid
da de sinal, ccriamos um
ma ferramentta que proteege uma faix
xa do sinal,,
repreesentada graaficamente por um triâângulo verde no início e um triânggulo vermellho no finall
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da região a ser prottegida. A Figura
F
39 mostra o mesmo exeemplo acim
ma, utilizan
ndo a
ferramentaa de proteçãão aplicada sobre
s
o seguundo MEP do
d sinal.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 39. Exxemplo de préé-processamen
nto de um sinaal de EMG. (a
a) Sinal bruto do EMG. (b) zoom in no seegundo
MEP. Nessa ffigura é possívvel notar que a amplitude do ruído é da meesma ordem da
a amplitude doo MEP. (c) Collocação
de marcadorees pare evitar a eliminação desse
d
trecho d
do sinal. (d) Sin
nal pré-processado sem a eliiminação do seegundo
MEP como occorreu no exem
mplo da Figura
a 38.

Um
ma vez quee o ruído foi devidam
mente aten
nuado podem
mos passarr para etap
pa de
processamento. A Figura 40a mostra
m
a innterface de processam
mento do M
MEPHunter. Essa
interface cconta com três estratégias de ddetecção dee MEP: por correlaçãão cruzada, pela
amplitude, e pela utiliização de um
m trigger. C
Como a deteecção do sin
nal é autom
matizada, criiamos
uma interfface para seelecionar os
o MEP quee devem seer excluídos da amosttra, mostrad
da na
Figura 40bb. Nessa intterface tamb
bém é possíível visualizzar a amplitude do ME
EP em evid
dência
(em preto), bem comoo a média dee todos os M
MEP do sinal (verde claro e preto)). Após a seeleção
d processaamento são
o salvas e estão pronntas para serem
s
dos MEP, todas as variáveis do
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expoortadas para formato AS
SCII, possibbilitando a realização
r
de
d análises eem outras plataformas,
p
,
comoo por exem
mplo, o prog
grama Origgin, ou o prrograma Priisma. O ME
EPHunter ainda
a
contaa
com uma interfaace de visuaalização, quue permite o usuário viisualizar infformações do
d MEP dee
projeetos salvos anteriormeente. As Fiigura 40a e Figura 40
0b, respectiivamente, mostram
m
ass
interffaces visuallização e dee exportaçãoo.

(b)

(a)

(c)

(d)

Figuraa 40. (a) Tela da
d Interface de
d processamen
nto do MEPHu
unter, nesse ex
xemplo podem
mos ver os botõ
ões relativos ass
ferram
mentas de corrrelação cruzad
da, sendo que n
na tela maior temos todo o sinal
s
do EMG,
G, e na tela peq
quena, temos a
predittora para ser realizar
r
a corrrelação. (b) Teela de seleção de MEP. (c) Tela
T de visualizzação dos sina
ais de MEP dee
projettos salvos. (d) Tela
T de exportação para o foormato ASCII.

As Figuura 41 a Fiigura 46 see referem à interface de análise do mapa motor
m
peloo
MEP
PHunter. Esssa interfacce empregaa as funçõees do MEP
PHunter connvencional, entretantoo
perm
mite que o usuário
u
anaalise simulttaneamente o sinal em
m diversas pposições. Além
A
disso,,
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nessa interface é possível analisar a respostas de vários canais do EMG no mesmo estudo,
possibilitando avaliar a resposta de diferentes músculos simultaneamente.
A Figura 41 traz a tela do programa quando os dados brutos são carregados. Nesse
caso, a escala temporal e a amplitude do artefato de TMS não possibilitam a visualização dos
MEP. Para que seja possível visualizar os MEP, a interface conta com a ferramenta de zoom,
arrastar e um cursor que mostra as coordenadas x e y de um determinado dado dentro do sinal.
Para encontrar os MEP o programa utiliza como trigger o artefato de TMS. A Figura 42
mostra a seleção automática dos artefatos identificados por uma linha verde, e o pico do
artefato por um círculo vermelho.
No entanto, em alguns casos, podem ocorrer erros na identificação dos artefatos. Para
tanto o MEPHunter conta com uma estratégia de detecção semiassistida (interface que
nomeamos de TriggerDetect), que pode ser visualizada na Figura 43.
Já na Figura 44 mostramos a tela da interface de análises múltiplas mostrando a
sobreposição das faixas de 60 a 80 ms após a aplicação do pulso de TMS, enquanto que na
Figura 45 mostramos a promediação dos sinais de cada janela da Figura 44, com marcações
de máximo é mínimo do MEP (cruz vermelha), bem como o seu início e o fim (triângulos
verde e vermelho).

Figura 41. Interface para múltiplas análises do MEPHunter. Nesse exemplo temos um estudo de mapeamento do córtex motor com 25 regiões estimuladas, dando origem a
um mapa 5x5cm2
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Figura 42. Interface de análise múltipla mostrando a seleção automática dos artefatos. Os pontos em vermelho indicam o valor de máximo do artefato e as linhas em verde marcam
a posição do trigger.
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Figura 43. Tela da interface de análises múltiplas mostrando a janela de seleção manual do trigger.
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Figura 44. Tela da interface de análises múltiplas mostrando a sobreposição das faixas de 60 a 80 ms após a aplicação do pulso de TMS.
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Figura 45. Promediação dos sinais de cada janela da Figura 44, com marcações de máximo é mínimo do MEP cruz vermelha), bem como o seu início e o fim (triângulos verde e
vermelho).

899

90
A Figura 46 mostra a jaanela de eddição (MEP
PDetect) quee da mesm
ma forma qu
ue no
TriggerDeteec permite o usuário ideentificar mannualmente oss valores de pico a pico e início e fin
nal do
MEP, bastaando pra issoo clicar na po
osição de intteresse. Nas imagens, o triangulo
t
verrde indica o início
do MEP, o triangulo veermelho o fin
nal e os círcuulos vermelh
hos o valor de
d máximo e mínimo.
Deppois de ideentificado os valores de máxim
mo e mínim
mo, o proggrama perm
mite a
visualizaçãão dos resulltados em um
u mapa dee cores com
mo mostrado
o na Figuraa 46b. Esse mapa
pode ser uttilizado a poosteriori parra comparaçção com ou
utras técnicaas de mapeaamento, ou ainda
para sobrepposição a im
magens anaatômicas, dee modo a po
ossibilitar que
q informaações anatôm
micas
e funcionaiis sejam sobbrepostas.

2.5 mV
m
2.0 mV
m
1.5 mV
m
1.0 mV
m
0.5 mV
m
0 mV
V

Figura 46. Tella da interface de
d análises múlltiplas mostrand
do a janela de seleção
s
manual dos valores dee mínimo e máx
ximo do
MEP, bem com
mo o seu início e fim. b) Mapa de
d cores relativoos aos valores de pico a pico dos MEPs mostraados em a).
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5.1.44 Implem
mentação do
d TMSP
Projection
n
A Figurra 47 mosttra a interfface do prrograma TM
MSProjectioon carregad
do com oss
volum
mes estrutuural e funcio
onal, a másccara de pon
ntos obtidas pelo neuroonavegador e os mapass
de fM
MRI e MEP
P.

Figuraa 47. Tela da interface do TMSProjection
T
n. A interface conta um eixo
o de visualizaçção tridimensio
onal, onde sãoo
exibid
dos os volumess de MRI e nu
uvem de pontoos, e com 4 pa
ainéis (Abrir, Operações, Prrojeção, Imag
gem). O painell
Abrir apresenta cin
nco caixas dee edição de teexto para os caminhos dos arquivos quee serão aberttos. No painell
principais do TMSProjection
T
n. No painel Prrojeção, podem
mos observar o
Operaações ficam os botões com as ferramentas p
Mapa de TMS e a projeção das po
osições que recceberam a TM
MS nas fMRI. O painel Imageem apresenta as
a ferramentass
nsparência, en
ntre outras. Neesse exemplo cchamamos a atenção
a
para o
gráficas, como reorientação, espelhamento, tran
desalin
nhamento dos volumes de reessonância funccional e estrutural, bem com
mo a nuvem de pontos.
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Poddemos notaar que os volumes
v
funncional (maapa voluméétrico coloriido) e estru
utural
(superfíciee rosa transllúcida, que representa a parte externa da cab
beça), bem como a mááscara
de pontos (pontos em
m azul, resulttado da varrredura do neuronavega
n
ador sobre ttoda a supeerfície
da cabeça)), se enconntram em orientaçõess diferentess. Assim, utilizando
u
a ferramenta de
reorientaçãão é possíveel alinhar oss três objetoos virtuais.
AF
Figura 48 mostra
m
as im
magens estrrutural e fun
ncional, jun
ntamente coom a máscaara de
pontos alinnhadas depoois da reorieentação.

Figurra 48. Tela da interface do TMSProjection
n com os volum
mes de MRI e nuvem de pontoos alinhadas.
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Uma vezz que os objjetos se enccontram alin
nhados, o TMSProject
T
tion faz a prrojeção doss
pontoos onde forram realizad
das as TMS
S sobre o volume
v
funccional para a criação do
d mapa dee
fMR
RI com a meesma dimen
nsão do mappa de TMS
S. A Figura 49 traz um
m exemplo da
d projeçãoo
dos ppontos que foram
f
estim
mulados.

Figuraa 49. Tela da interface
i
do TM
MSProjection mostrando a projeção
p
dos pontos obtidos ppelo neuronav
vegador de um
m
mapeaamento motor de TMS, sobre as imagens ffuncionais. O resultado
r
da prrojeção é o maapa que se enco
ontra no cantoo
inferioor esquerdo da
d figura. Na representaçãoo tridimension
nal os pontos em preto reepresentam as posições quee
recebeeram a TMS; as
a linhas em ro
osa representaam a direção da projeção dass posições que receberam a TMS
T
ao centroo
de maassa do volumee da fMRI; e oss círculos em p
preto são as reg
giões projetada
as no volume dda fMRI.
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No painel Projeção, o primeiro mapa é relativo ao exame de TMS e o segundo ao
exame de fMRI. Podemos observar na representação tridimensional os pontos em preto, que
representam as posições que receberam a TMS; as linhas em rosa, que representam a direção
da projeção das posições que receberam a TMS ao centro de massa do volume funcional; e os
círculos em preto são as regiões projetadas no volume das fMRI.

5.2 Aplicação em Pacientes com AVC

5.2.1 Estudos dos mapas motores por fMRI e TMS
Nessa sessão trazemos os resultados dos experimentos de mapeamento motor por
fMRI e TMS, dos pacientes e dos sujeitos controle. Mostramos aqui três análises, a primeira é
a respeito das características do mapa de fMRI, comparando os resultados dos sujeitos
controle, pacientes mão parética e pacientes mão sadia; a segunda sobre as características do
mapa de TMS, comparando os resultados dos sujeitos controle, pacientes mão parética e
pacientes mão sadia; por fim, a terceira é a comparação entre os mapas de fMRI e TMS
dentro de cada um dos grupos.
A Figura 50 traz um exemplo de mapas de fMRI em representação planar, nos cortes
Sagital, Coronal e Axial para um sujeito controle e um paciente com AVC. As cores
representam os valores de β obtidos pelo GLM para a tarefa de abrir e fechar a mão.

955

Controle
C
(a)

Paaciente
(b)

Figuraa 50. Mapas de fMRI em representaçãoo planar, nos cortes Sagita
al, Coronal e Axial. Os ma
apas de coress
repressentam os valoores obtidos do
o GLM para a tarefa de abrrir e fechar a mão.
m
(a) fMRII de um sujeito controle. (b))
fMRI de um pacientte com AVC.
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Poddemos obseervar na Fig
gura 50 quue as regiõees estatisticaamente enggajadas na tarefa
t
motora detterminadas pelo GLM, parecem e stra mais diifusas nos pacientes
p
doo que no suj
ujeitos
controle. E
Então, para analisar de forma quanntitativa esssas possíveiss diferençass, realizamo
os um
estudo paraa avaliar as característiicas das fMR
RI em um ROI
R de 5x5ccm2 sobre o córtex mottor.
A F
Figura 51 traz os grááficos de baarra das caaracterísticaas dos mappas de fMR
RI em
resposta à movimentaação da mão
o parética e sadia de paacientes com
m AVC crônnico e indiv
víduos
controle. A
As caracteríísticas avaliiadas para oos mapas de
d fMRI forram a entroopia do map
pa de
projeção (5x5 pixels)) mostrado na Figura 51a; a enttropia do mapa
m
motorr (50x50 pixels)
mostrado nna Figura 51b;
5
o valorr máximo dde β provind
do dos cálculos do GL
LM, mostrad
do na
Figura 51cc e o númeero de ocorrências dee pixels que possuíam
m um valor de p associado
(provindo ddo GLM) menor
m
do qu
ue 0,001, moostrado na Figura
F
51d.

Paciente mão
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C
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S < 0.3304
pPC
C < 0.0929
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C < 0.0931

pPS
S < 0.2644
pPC
C < 0.1856
pSC
C < 0.1704

Figura 51. R
Resultados das análises dos mapas
m
de fMR
RI em respostta a movimentação da mãoo parética e sa
adia de
pacientes com
m AVC crônicco e indivíduoss saudáveis. (aa) Entropia da
a projeção 5x5
5 pixels; (b) E
Entropia da prrojeção
50x50 pixels; (c) Máximo vaalor de β; (d) Número de vooxels acima do limiar. pPS reepresenta o p vvalor da comparação
entre o grupoo de pacientess mão parética
a e pacientes m
mão sadia; pP
PC representa o p valor da comparação entre
e
o
grupo de paccientes mão parética e sujeitos controle; pSC represen
nta o p valor da comparaçãão entre o gru
upo de
pacientes mãoo sadia e sujeittos controle.
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A Figura 51a e Figura 51b trazem informações de entropia dos mapas de fMRI, na
mesma região em que foi feito o mapeamento por TMS.
O achado de que a entropia nos mapas relativos à mão parética é maior do que nos
voluntários (p < 0.04), sugere que as regiões motoras no córtex dos pacientes está mais difusa do
que nos sujeitos normais. Assim, de maneira diferente dos indivíduos controles, que geralmente
apresentam respostas BOLD em regiões melhor delimitadas em resposta a tarefas motoras,
pacientes que sofreram AVC podem apresentar respostas BOLD em regiões que não estão
classicamente relacionadas ao sistema motor (Pineiro, Pendlebury et al., 2001a). Essas diferenças
tem duas possíveis explicações. A primeira delas é que devido a lesão das estruturas motoras o
cortéx sofreu plasticidade, e as estruturas motoras não clássicas estão realmente engajadas na
tarefa motora. A segunda é que o mapa reflete as alterações vasculares dos pacientes com AVC e
que podem ser, inclusive, um artefato metodológico assunto tratado em um trabalho recente do
nosso grupo, o qual demonstra que o sinal BOLD pode estar alterado em pacientes que sofreram
AVC (Mazzetto-Betti, Pontes-Neto et al., 2010).
Baseado nos resultados desse mesmo trabalho, esperávamos encontrar uma redução
dos valores de β em pacientes com AVC crônicos, devido a queda da amplitude do sinal
BOLD durante a aquisição. Entretanto na Figura 51c notamos que embora a mediana dos
valores máximo de beta nos mapas dos sujeitos controle sejam maiores que a mediana relativa
à mão parética, essa diferença não foi significativa (p < 0.1).
Da mesma forma, também esperávamos encontrar um maior número de ocorrências de
valores acima do limiar nos mapas dos sujeitos controle quando comparado com os pacientes,
porém mais uma vez a diferença não foi significativa (p < 0.19), como é possível notar na
Figura 51d.
A fim de responder a pergunta colocada anteriormente, se a resposta motora nos
mapas de fMRI em regiões anatômicas não clássicas, seria realmente devido ao engajamento
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dessas regiiões, mostraando então indícios dee plasticidad
de, ou se seeria apenas artefato, devido
ao comprometimento da respostaa hemodinâm
mica dos paacientes quee sofreram A
AVC, realizzamos
o mapeam
mento do córtex motor
m
pelo técnica de
d TMS, pois ela realiza medida
m
eletrofisiollógicas, senndo menos afetada
a
pela alteração da
d vasorreatividade.
Asssim, primeiiramente realizamos um
m estudo das
d caracteríísticas dos mapas de TMS,
T
como anterriormente feito
f
para oss mapas de fMRI, e em
m seguida realizamos uuma compaaração
entre os doois mapas. A Figura 52
2 traz os ressultados dass características dos maapas de TM
MS em
resposta aoo pulso de TMS
T
aplicado sobre o córtex moto
or da mão parética
p
e saadia de paciientes
com AVC crônico e inndivíduos saudáveis. A
As caracteríssticas avaliaadas para oss mapas de TMS
foram a enntropia do mapa de TMS
T
(5x5 ppixels), mo
ostrado na Figura
F
52a e o númerro de
ocorrências de pixels que possuíaam amplitudde maior do
o que 50µV,, mostrado nna Figura 52
2b.
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Figura 52. R
Resultados das análises dos mapas
m
de ME
EP da mão parética e sadia de pacientes com AVC crô
ônico e
indivíduos sau
udáveis. (a) En
ntropia do map
pa de 5x5 pixeels; (b) Númerro de células qu
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A Figura 52a revela comportamento oposto ao da Figura 51a e Figura 51b, que trata
da entropia dos mapas funcionais, sendo que a entropia para o mapa de TMS dos controles foi
maior do que no hemisfério afetado dos pacientes. Embora esse resultado possa parecer
contraditório pode ser explicado pelo método que foi realizado para o cálculo de entropia. Na
equação 7 podemos notar que a entropia é diretamente proporcional a n, que está relacionada
ao número de ocorrências em um determinado intervalo do histograma. Como os dados de
MEP são todos normalizados devido à grande variação intra e interespecífica, o número de
elementos não nulos, dentro da matriz que compões o mapa de TMS, se torna predominante
para determinar a entropia do mapa. A Figura 52b confirma essa hipótese, na qual pode-se
notar que o número de pixels em que ocorreram os MEPs são maiores no sujeitos controle do
que no córtex ipsilesional (p < 0.04) e mais que isso, podemos notar que os gráficos de barra
das Figura 52a e Figura 52b apresentam comportamento muito parecido, embora na Figura
52a não tenhamos encontrado nenhuma diferença significativa entre os grupos.
Provavelmente essa diferença no número de ocorrências se deve ao fato de que no córtex
ipsilesional o número de neurônios com projeção corticoespinhal esteja reduzido em relação ao
hemisfério contralesional e dos sujeitos controle. Dessa maneira, a resposta de MEP é reduzida e
por consequência, tem-se uma redução no número de ocorrência de MEP no mapeamento.
Aqui vale a pena chamar a atenção para um fato interessante, que embora o teste
estatístico tenha rejeitado a maioria das comparações entre os grupos, todos os gráficos
apresentam o mesmo comportamento, no qual os resultados obtidos para a mão contralateral
ao hemisfério com a lesão e os resultados obtidos para os sujeitos controles, sempre
apresentam valores extremos (um é mínimo e o outro é máximo, e vice-versa), enquanto os
resultados para a mão ipsilateral ao hemisfério com a lesão, apresenta valores intermediários.
Esse comportamento vai na mesma direção de achados recentes, que encontraram que
em pacientes que sofreram AVC unilateral, embora apresentem déficits motores mais severos
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na mão contralateral à lesão, a mão ipsilateral também pode apresentar déficits
sensoriomotores (Desrosiers, Bourbonnais et al., 1996; Brasil-Neto e De Lima, 2008).
A Figura 53 traz os resultados para as comparações entre os mapas de fMRI e de MEP
obtidos da mão parética e sadia de pacientes com AVC crônico e de indivíduos saudáveis. As
características avaliadas para a comparação dos mapas de fMRI e TMS foram a correlação
cruzada bidimensional entre os mapas de fMRI e TMS; a distância entre as posições de
ocupação do pixel que possui o valor máximo de β do mapa de fMRI e do pixels que possui a
maior amplitude de MEP do mapa de TMS (Distância pico-pico) e o número de coincidências
de valores não nulos (Intersecção AND).

Paciente mão
Paciente mão
Control

(a
pPS < 0.2878
pPC < 0.4193
pSC < 0.3595

(b
pPS < 0.4003
pPC < 0.2381
pSC < 0.4748

(c
pPS < 0.0315*
pPC < 0.0281*
pSC < 0.2960

Figura 53. Resultados das comparações entre os mapas de fMRI e TMS. (a) Correlação cruzada bidimensional; (b)
Distância euclidiana entre as posições do máximo de β e de máximo valor de MEP; (c) Intersecção tipo “AND”, que
considera as coincidências de valores não nulos. pPS representa o p valor da comparação entre o grupo de pacientes
mão parética e pacientes mão sadia; pPC representa o p valor da comparação entre o grupo de pacientes mão
parética e sujeitos controle; pSC representa o p valor da comparação entre o grupo de pacientes mão sadia e sujeitos
controle.
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Analisando a Figura 53a, podemos notar que os mapas de fMRI e MEP tiveram
correlação muito baixa, sendo praticamente indistinguíveis os valores de correlação entre
sujeitos controle e pacientes. O coeficiente de correlação é uma boa ferramenta para se
comparar comportamentos de duas funções. Entretanto, os mapas de fMRI e MEP são
medidas de fenômenos distintos, inclusive de tarefas distintas, e portanto não envolvem
exatamente as mesmas regiões corticais na tarefa, muito embora espera-se que regiões
correlatas estejam engajadas em ambas tarefas. Sendo assim, o teste de correlação cruzada
bidimensional não é o mais apropriado para a comparação entre os mapas de fMRI e MEP.
Desse modo, outras análises foram buscadas.
A Figura 53b apresenta a distância média entre o máximo encontrado na fMRI
(posição do máximo valor de beta) e o máximo valor encontrado no mapa de TMS (posição
da maior amplitude pico a pico). Mais uma vez praticamente não encontramos diferença entre
as amostras. Uma possível explicação para isso, e devido a baixa resolução espacial dos
mapas, de 1 cm2, o que torna a medida muito imprecisa, uma vez que nossa ROI tem
dimensões de 5 x 5 cm2.
Como alternativa, transformamos os elementos dos mapas em valores binários,
fazendo com que todos os valores acima do limiar valessem 1, e os abaixo, zero. Com isso, os
efeitos de flutuação foram reduzidos e um teste de intersecção, realizado. A Figura 53c mostra
os resultados da intersecção do tipo “AND” dos mapas de fMRI e MEP, na qual são contadas
as coincidências dos valores não nulos.
Fica claro que tanto o lado contralesional quanto os resultados dos sujeitos controles
obtiveram valores de intersecção maiores que do hemisfério ipsilesional (p < 0.03). Esse
achado corrobora os resultados de Manganotti et al. (2012), observando redução dos
agrupamentos no hemisfério ipsilesional. Além disso, notamos que existe correlação entre os
mapas de fMRI e de MEP, prejudicada no hemisfério ipisilesional.
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É certo que os mapas de MEP são mais restritivos que os de fMRI, sendo que o
primeiro apenas é capaz de encontrar as regiões motoras que têm projeção corticoespinhal,
enquanto os mapas de fMRI são sensíveis à atividade das diversas estruturas envolvidas na
tarefa motora. Sendo assim podemos esperar que os índices de comparação entre os mapas
não seja perfeito. Mesmo assim, nos sujeitos controle foi observada concordância em mais de
20% de regiões significativas nos mapas de fMRI e de MEP, provavelmente relativas ao
córtex motor primário e pré-motor, que apresentam projeções corticoespinhais.
Para explicar essa diferença entre os valores de correlação dos pacientes e dos sujeitos
controle podemos criar duas hipóteses, a primeira se deve ao fato das repostas hemodinâmicas
estarem alteradas no hemisfério com a lesão, produzindo mapas funcionais mais difusos e
com valores de β reduzido (Cramer, Nelles et al., 1997). A outra hipótese vem de resultados
de alguns estudos que demonstraram que as regiões motoras podem estar deslocadas em
pacientes que sofreram AVC, em relação aos sujeitos controle (Pineiro, Pendlebury et al.,
2001b). Essa hipótese pode ser levantada quando lembramos que o mapeamento por TMS só
é capaz de encontrar as regiões que tem projeção corticoespinhal e quando consideramos a
possibilidade do mapeamento de MEP ter sido realizado sobre algumas poucas fibras que
tenham restado nas regiões motoras anteriores ao AVC, embora a maioria das unidades
motoras tenham migrado para outra posição.
Poderíamos ainda arguir se a baixa intersecção das regiões ativas nos dois mapas para
o hemisfério ipsilesional em relação ao hemisfério contralesional e sujeitos controle não seria
devido apenas à diferença de ocorrência de atividade em seus mapas (Figura 51d e Figura
52b). Assim, calculamos a razão do número de valores não nulos nos mapas de fMRI e TMS
dos sujeitos controle pelo valores não nulos dos mapas de fMRI e TMS dos pacientes.
O valor da razão do número de valores não nulos entre sujeitos controle foi de 3.4,
entretanto a razão entre os valores de intersecção (Figura 53c) dos sujeitos controle e o
hemisfério com a lesão dos pacientes foi de 11, ou seja, mais de três vezes maior que a razão
entre o número de valores não nulos.
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Podemos notar que na Figura 54a que, com exceção do abdutor curto do polegar da
mão não parética, todas as outras medianas reduziram após a aplicação da SES. O único
resultado significativo foi para o músculo flexor radial do carpo que teve um valor associado
de p < 0.039. Esses resultados são muito similares aos encontrados por Garcia (Garcia, 2011),
no qual utilizando os mesmos protocolos de SES e TMS dos apresentados nessa tese, também
encontrou redução nos MEPs após a aplicação da SES, inclusive também encontrando o
resultado mais expressivo para o flexor radial do carpo.
Os nossos resultados estão em concordância com outros trabalhos na literatura,
como é o caso do estudo de Pitcher (Pitcher, Ridding et al., 2003) que também sugerem
redução da excitabilidade corticoespinhal após a aplicação SES a 3Hz. Em contrapartida
nesse mesmo trabalho, Pitcher conclui que altas frequências (30Hz) podem induzir
facilitação prolongada, por mais de 30 minutos, quando os sujeitos eram submetidos a uma
única sessão de SES de 30 minutos. Esse resultado chama a atenção para o fato que
diferentes frequências podem causar diferentes respostas fisiológicas como também
observado por Garcia (Garcia, 2011).
O único músculo que não teve sua mediana reduzida foi o abdutor curto do polegar da
mão não afetada, cujo membro não foi realizado SES, já que a SES foi realizada apenas no
membro afetado.
Esse resultado também foi encontrado no trabalho de Conforto (Conforto, Dos Santos
et al., 2008), no qual não se encontraram nenhuma diferença significativa em nenhum
marcador fisiológico no hemisfério não afetado pelo AVC, depois de realizar SES no membro
afetado de pacientes com AVC crônico.
Da mesma forma que no hemisfério contralesional de pacientes, não observamos
nenhuma alteração significativa nos valores de MEP pré e pós SES nos indivíduos
saudáveis (Figura 54b). Ainda, surpreendentemente as medianas dos MEPs relativas aos
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músculos flexor e abdutor aumentaram depois da aplicação da SES, embora os valores do
teste estatístico tenham sido pouco significativos (pF < 0.4688 e pA < 0.2883), levandonos a acreditar que esses aumentos no valor de MEP provavelmente ocorreram devido ao
acaso.
Conforto et.al. (Conforto, Ferreiro et al., 2010), em um estudo realizado em 2010 não
encontraram diferenças significativas nas funções corticais motoras de pacientes subagudos
de AVC, quando submetidos a apenas duas intervenções de SES. Entretanto, quando esse
número de intervenções foi de 12 vezes distribuídos ao longo de 1 mês, foi observada uma
facilitação da excitabilidade corticomotora. Em tal estudo, a autora chama a atenção para o
cuidado ao extrapolar resultados de uma única aplicação de SES para efeitos de terapia que
devem ser aplicados em várias sessões.
Além da amplitude do MEP, a latência entre a aplicação do estímulo de TMS até o
instante em que se iniciou o MEP também foi analisada no presente trabalho. As Figura 55 e
Figura 56 trazem os gráficos de barras dos resultados de latência dos pacientes e dos
controles.
A Figura 55c, é um resumo das Figura 55a e Figura 55b, sendo que nela mostramos a
mediana dos valores de latência de todos os músculos, confrontando os valores dos pacientes
com os dos controles.
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Analisando as Figura 56a e Figura 56b, não encontramos diferença significativa entre
as latências pré e pós SES. No estudo de Garcia (Garcia, 2011) também não encontraram
diferenças nas latências ates e após a SES. Embora em outros estudos, como o de Tarlaci
(Tarlaci, Turman et al., 2010), mostraram uma redução da latência em pacientes com AVC e
sujeitos controle após a aplicação de terapia vibracional acústica.

5.2.3 Avaliação dos efeitos da SES por fMRI
Nessa sessão trazemos os resultados dos experimentos relativos ao efeito da SES na
alteração da resposta hemodinâmica. Para tanto mostramos aqui duas análises do mapeamento
motor por fMRI antes e após a aplicação da SES para os sujeitos controle. A primeira é uma
análise de grupo dos resultados do GLM, no qual mostramos dois contrastes, sendo eles a
diferença entre pré e pós-SES e a diferença entre a tarefa realizada pela mão estimulada e
tarefa realizada com a mão contralateral à SES. A segunda é uma análise de segundo nível, no
qual utilizamos um algoritmos auto-regressivo para (BLM) para estudar as características da
resposta hemodinâmicas.
A

Figura 57

traz os resultados dos mapas de fMRI em representação volumétrica da

superfície cortical, representados em cinza claro, com exposição dos sulcos, representados em
cinza escuro. Os mapas de cores representam a diferença entre a os mapas obtidos do GLM
para a tarefa motora após e antes da SES.
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Tabela 1: Número de voxels nas VOIs obtidos pela diferença entre tarefa antes da
SES e tarefa motara depois da SES
Áreas de
N de voxels
N de voxels
N de voxels
N de voxels
Hemisfério
Brodmann
fmriD_sesD
fmriD_sesE
fmriE_sesE
fmriE_sesD
1
Esquerdo
21
17
0
0
1

Direito

0

0

0

11

2

Esquerdo

422

204

0

0

2

Direito

104

0

59

113

3

Esquerdo

142

1011

77

0

3

Direito

701

9

420

524

4

Esquerdo

744

971

87

0

4

Direito

208

331

814

194

5

Esquerdo

11

0

0

0

5

Direito

5

0

48

0

6

Esquerdo

366

1260

869

1

6

Direito

106

2175

238

0

Olhando para a

Figura 57,

notamos que quando a SES é feita na mesma mão que é

realizada a tarefa, nos pacientes que receberam a estimulação à direita aparentemente ocorre
um aumento de sinal no hemisfério ipsilateral ao movimento enquanto que no hemisfério
contralateral pouco efeito da SES pode ser notado, embora notamos um pequeno aumento da
sinal no giro pré-central e uma pequena redução no pós central. Esse resultado corrobora os
resultados de Kimberley (Kimberley, Lewis et al., 2004) a qual seguiram os pacientes com
AVC durante 10 dias fazendo estimulações diárias de 6 horas, não observaram diferenças
significativas no número de voxels ativos pré e pós terapia, porém encontraram aumento do
sinal no giro pós-central ipsilateral a mão estimulada, que também era a mão parética, que
realizou a tarefa.
Entretanto, quando olhamos para as fMRI realizadas com tarefa e SES na mão
esquerda, observamos redução do sinal BOLD no sulco central e giro pré-central, enquanto
observamos aumento do sinal BOLD no pós-central do hemisfério contralateral, e não
encontramos praticamente nenhuma alteração no hemisfério ipsilateral.
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O aumento do sinal BOLD no giro pós-central também foi encontrado em outros
trabalhos como o de Khaslavskaia (Khaslavskaia, Klucharev et al., 2006) no qual observaram
aumento no número de voxels acima do limiar depois da estimulação elétrica repetitiva no
córtex somatossensorial, e no trabalho de Wu (Wu, Van Gelderen et al., 2005) que
observaram aumento no número de voxels acima do limiar e na amplitude do sinal BOLD no
córtex motor primário e somatossensorial depois de duas horas de estimulação elétrica no
músculo deltóide e no nervo mediano.
Agora um resultado bastante interessante foi quando a SES foi aplicada em um braço e
a tarefa da fMRI realizada com a mão do braço não estimulado. Nesses experimentos
observamos redução do sinal BOLD no hemisfério contralateral à tarefa e aumento do sinal
BOLD no hemisfério ipsilateral à tarefa, quando a SES foi realizada no braço direito, e
observamos redução do sinal BOLD em ambos hemisférios para a SES aplicada a esquerda,
sendo nesse caso, a maior redução na região do córtex motor primário contralateral ao
movimento. Uma hipótese que podemos levantar é que a SES estaria excitando o córtex
contralateral à SES, portanto ipsilateral à tarefa, que por sua vez estaria inibindo o hemisfério
contralateral à tarefa. Entretanto, na fMRI da estimulação à esquerda, também observamos
redução do sinal no hemisfério ipsilateral ao movimento. Assim, para compreender melhor o
efeito da SES aplicada no membro que não realiza a tarefa fizemos a diferença as fMRI
relativa à SES aplicada na mesma mão da tarefa e as fMRI relativas a tarefa realizada com a
mão contralateral a SES.
A Figura 58 ilustra os resultados dos mapas de fMRI em representação volumétrica da
superfície cortical, representados em cinza claro, com exposição dos sulcos, representados em
cinza escuro. Os mapas de cores representam a diferença entre a tarefa realizada pela mão
estimulada (pós menos pré-SES) e tarefa realizada com a mão contralateral à SES (pós menos
pré-SES).
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ação volumétriica da superfíccie cortical (cin
nza claro) com exposição doss sulcos
(cinza escuro). Os mapas de
d cores repressentam a difer ença entre a os
o valores obtid
dos do GLM ppara a tarefa motora
m
do braço ipsillateral a SES e braço contrallateral a SES.

Com
mo feito paara a análisee pós menoss pré-SES, também
t
criaamos a tabeela 2 que co
ontém
o número de voxels que apreseentaram siggnificância estatística acima do llimiar esco
olhido
(FDR = 0.05), para a diferença entre a os vvalores obtidos do GL
LM para a ttarefa moto
ora do
braço ipsillateral a SES e braço contralateral
c
l a SES. Oss resultados foram diviidido pelas áreas
de Brodmaann relativas ao processsamento mootor e somattossensoriall.
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Tabela2: Número de voxels nas VOIs obtidos pela diferença entre tarefa motora
ipsilateral à SES e tarefa motora contralateral à SES
Áreas de
Hemisfério
N de voxels
N de voxels
Brodmann
fMRI Direita
fMRI Esquerda
1
Esquerdo
0
56
1

Direito

0

11

2

Esquerdo

0

2

2

Direito

0

54

3

Esquerdo

0

18

3

Direito

0

133

4

Esquerdo

209

0

4

Direito

26

86

5

Esquerdo

0

1

5

Direito

0

128

6

Esquerdo

492

1172

6

Direito

1280

204

Na Figura 58 observamos que o contraste é positivo para a tarefa realizada com a mão
direita. Isso indica que o sinal BOLD está aumentado nas fMRI relativas à mão que recebeu a
SES e realizou tarefa quando comparadas as fMRI relativas à mão contralateral à SES. Porém,
quando o movimento é realizado com a mão esquerda, a variação é muito menor do que a
diferença observada quando o movimento é realizado com a mão direita, inclusive sendo
negativo em algumas regiões.
Assim, um ponto importante que deve ser levantando aqui é se a dominância dos
sujeitos influenciaram nos resultados. A nossa amostra foi composta por 6 indivíduos destros
e 2 canhotos, assim no primeiro caso onde o movimento foi realizado com a mão direita,
temos que o contraste é devido a subtração entre a fMRI que recebeu a SES no braço
dominante menos a SES realizada no braço não dominante para a maioria dos sujeitos, já
quando a tarefa é realizada com o braço esquerdo temos a situação contrária, a subtração foi
feita as fMRI que receberam SES no braço não dominante pelas que receberam SES no braço
dominante. Esse resultado sugere então, que o efeito modulatório da SES é maior quando
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aplicado no braço dominante, entretanto essa hipótese deve ser testada em um desenho
experimental dedicado à esse fim.
Partimos então para a análise quantitativa da resposta hemodinâmica utilizando o
algoritmo BLM. Para tanto os resultados obtidos foram divididos dois grupos, relativos à área
de Brodmann 4 (motor primário) e Brodmann 6 (pré-motor e motor suplementar). Dentro de
cada um dos grupos, separamos os resultados mais uma vez em outros dois grupos: (i)
resultados para as fMRI realizadas com a mão estimulada (tanto direita quanto esquerda) e (ii)
resultados para as fMRI realizadas com a mão contralateral a SES (tanto direita quanto
esquerda).
A Figura 59 mostra os resultados do BLM em gráficos de barra para a área de
Brodmann 4, e a Figura 60 mostra os resultados do BLM em gráficos de barra para a área de
Brodmann 6.
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Observando as Figura 59 e Figura 60, não encontramos nenhuma diferença
significativa em nenhum dos grupos para o tempo de onset e tempo ao pico (Figura 59a, 59b,
Figura 60a e 60b). Para a largura a meia altura encontramos uma redução significativa após a
SES na área de Brodmann 4 do hemisfério ipsilateral à tarefa quando comparado com a
mesma região antes da SES, quando a tarefa foi realizada com a mão contralateral à que
recebeu a SES (p < 0,02) (Figura 59c - Tarefa com a mão não estimulada). Como o onset e o
tempo ao pico não tiveram alterações depois da aplicação da SES, então a diminuição da
largura a meia altura da resposta hemodinâmica deve estar relacionada com o encurtamento
do sinal. Uma provável causa desse encurtamento, seria que a vasoconstrição, depois da
vasodilatação devido a despolarização de uma região cerebral, estaria ocorrendo mais
rapidamente após a SES.
Encontramos também que o hemisfério contralateral à tarefa da área de Brodmann 4,
Figura 59d (Tarefa com a mão estimulada) do estudo na qual a mão que realizou a tarefa foi a
mesma que recebeu a SES, apresenta a amplitude do sinal aumentada com relação ao
hemisfério ipsilateral à tarefa, antes de receber qualquer intervenção (p < 0,02). Esse resultado
é esperado, pois em sujeitos assintomáticos espera-se que o hemisfério contralateral à tarefa
esteja mais engajado do que o hemisfério ipsilateral que pode ser medido pelo índice de
lateralização (Marshall, Perera et al., 2000; Pineiro, Pendlebury et al., 2001a). Entretanto,
após a realização da SES não se observa nenhuma diferença significativa entre os hemisférios
contra e ipsilateral.
Por fim analisando a Figura 60d (Tarefa com a mão não estimulada), observamos que
o hemisfério contralateral à tarefa, portanto ipsilateral à SES apresentou aumento do sinal
BOLD após a SES quando comparado com a mesma região antes da realização da SES (p <
0,04). No trabalho de Wu (Wu, Van Gelderen et al., 2005) foi observado aumento do sinal no
giro pré-central, entretanto nesse trabalho a estimulação elétrica era realizada na mesma mão
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que recebia a estimulação. Como em nossos dados a SES foi realizada na mão contralateral a
mão da tarefa, nossos resultados sugerem que mesmo a SES sendo aplicada no membro
contralateral à tarefa, a SES ainda preservaria os efeitos modulatórios do córtex motor.
Uma consideração que deve ser feita nessa sessão é o fato dos resultados terem
apresentado algumas divergências, por exemplo, a Figura 59d (Tarefa realizada com a mão
não estimulada) não apresentar diferença significativa entre os hemisférios contra e ipsilateral
antes da aplicação da SES. Bem como a alteração significativa da amplitude do sinal BOLD
só ocorrer nos resultados mostrados na Figura 60d (Tarefa com a mão não estimulada), sendo
que a resposta que era mais esperada seria no hemisfério contralateral quando a tarefa é
realizada com a mão estimulada.
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6.1 Desenvolvimento tecnológico
Nossos resultados mostraram que o mapeamento vetorial de campo magnético por
MRI de fase demonstrou ser uma boa alternativa para medir campos complexos, como os
produzidos pelas bobinas de TMS tanto em fantomas quanto em seres humanos. Esse
mapeamento também foi utilizado para ajudar no desenvolvimento de arranjo de bobinas mais
sofisticadas, que em nosso estudo, foram destinadas à estimulação de estruturas periféricas e
pequenos animais.
Essas bobinas produzem um campo elétrico induzido mais focalizado com decaimento
mais rápido com a distância em relação as bobinas convencionais utilizadas em TMS. Com
isso as suas dimensões tendem a ser menores, aumentando o problema de aquecimento, que
por sua vez foi solucionado com o desenvolvimento de dois sistema de arrefecimento.
Também foi objetivo desse trabalho o desenvolvimento de um sistema de
neuronavegação, Neuronavegador InVesalius, baseado em um modelo de software livre, i.e.,
gratuito e de código aberto. Esse sistema permite o corregistro da cabeça de indivíduos com
suas respectivas neuroimagens, bem como instrumentos médicos, como bisturis e cânulas, e
até mesmo com o as bobinas de TMS, possibilitando ver a distribuição do campo nas
estruturas cerebrais em tempo real.
Outros dois programas computacionais completam a etapa de desenvolvimento
tecnológicos, o MEPHunter e o TMSProjection. O MEPHunter foi desenvolvido para realizar
análises de MEPs em sinais contínuos de EMG, com ferramentas específicas para
mapeamento do córtex motor por TMS. O TMSProjection é uma ferramenta para integrar as
informações do MEPHunter com as do Neuronavegador InVesalius, permitindo comparar os
mapas de MEP com neuroimagens, mais especificamente fMRI.
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6.2 Aplicações em Pacientes com AVC

6.2.1 Correlação entre os mapas de MEP e de fMRI
Nossos dados mostraram uma correlação maior entre os mapas de MEP e os mapas de
fMRI, nos sujeitos normais do que nos pacientes com AVC, principalmente no hemisfério
afetado. Muito provavelmente essa diminuição de correlação nos pacientes se deve ao fato das
repostas hemodinâmicas estarem alteradas no hemisfério ipsilesional, produzindo mapas
funcionais mais difusos, como mostra nosso resultado de medida de entropia, no qual os
valores nos pacientes aparecem aumentados em relação aos controles. Outra hipótese é a de
que o mapeamento de MEP pode ter sido realizado sobre algumas poucas fibras que tenham
restado nas regiões motoras anteriores ao AVC, embora boa parte das redes motoras tenham
migrado para outra posição. Assim como os exames de fMRI identificam todas as áreas
relacionadas à atividade motora, enquanto os exames de TMS trazem informação apenas de
regiões que possuem projeções corticoespinais, pode ter ocorrido uma discrepância entre os
dois mapas.

6.2.2 Avaliação dos efeitos da SES por TMS e fMRI
Nossos resultados corroboram com diversos estudos da literatura, o quais sugerem
que a SES pode provocar modulação na excitabilidade cortical motora. Sendo mais
específico, acreditamos que a SES aplicada a 3Hz em uma única sessão de 30 minutos é capaz
de causar uma diminuição dos MEP do córtex motora primário. Já nos resultados obtidos com
a técnica de fMRI apresentaram muita flutuação estatística, desses não permitindo nenhuma
afirmação conclusiva.
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Considarações Finais
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Desde o início em 2006 nosso grupo tinha por objetivo a criação de ferramentas e
protocolos que pudessem trazer melhorias para a técnica de TMS, e que fossem de livre
acesso para toda a comunidade científica. Esse objetivo se estendeu em quatro projetos de
Iniciação Ciêntífica, dois projeto de Mestrado e esse projeto de Doutorado. No decorrer
desses seis anos nós criamos o Neuronavegador InVesalius, que possui ferramentas
específicas para TMS e fMRI, o MEPHunter, programa de análise de EMG com ferramentas
específicas para mapeamento do córtex motor e o TMSProjection, um programa que realiza o
corregistro dos mapas de MEP e fMRI, integrando as duas primeiras plataformas.
O InVesalius (Martins, Barbara et al., 2008) é um software brasileiro inicialmente
desenvolvido pelo Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI) para criar
modelos virtuais tridimensionais de estruturas anatômicas a partir de imagens médicas
tomográficas. O objetivo inicial da proposta foi a produção de peças por prototipagem rápida.
Em 2008 foi firmada uma parceria das Instituições CTI e USP para a implementação do
neuronavegador já desenvolvido no Laboratório de Biomagnetismo (Peres, Souza et al., 2010)
na base do InVesalius. Em 2010 foram feitos os primeiros testes com o protótipo e no início
de 2011 foi rodado o primeiro experimento em pacientes com a utilização do Neuronavegador
InVesalius.
Atualmente o software se encontra na sua terceira versão e está hospedado no portal
do Software Público do Ministério da Ciência e Tecnologia (Portal do Software Público:
InVesalius, 2007). A sua utilização se estende para diversas áreas da medicina e como o
InVesalius é um software livre, hoje conta com diversos colaboradores no seu
desenvolvimento.
O MEPHunter e o TMSProjection ainda estão em desenvolvimento, porém assim
como o Neuronavegador InVesalius, nós pretendemos disponibilizá-los gratuitamente para
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download. Por hora, para a obtenção dos softwares será necessário entrar em contato com o
autor.
As ferramentas de mapeamento de campo, desenvolvidas ao longo desses seis anos,
possibilitam a aplicação de protocolos de controle de qualidade em TMS, ainda muito pouco
difundidos. Entretanto, a implementação das ferramentas computacionais ainda se encontram
em uma fase intermediária, não sendo possível ainda a sua utilização por usuários finais,
porém, assim como os outros programas desenvolvidos, essas rotinas também devem ser
disponibilizadas para download.
A coleta dos dados foi realizada por uma equipe multidisciplinar composta por
pesquisadores do Labaratório de Biomagnetismo – DF – FFCLRP/USP, do Laboratório de
Doenças Cérebro Vascular FMRP/USP, do Núcleo de Estudos do Movimento Humano
(NEMoH) da EEFD/UFRJ e do Laboratório de Neurobiologia II – IBCCF/UFRJ, durante dois
meses no início do ano de 2011. A finalização dos programas MEPHunter e TMSProjection,
bem como os processamento dos sinais de MEP e as análises dos resultados foram realizadas
no segundo semestre de 2011 e no primeiro semestre de 2012 no Laboratório NeuroImago
ICe/UFRN.
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O desenvolvimento de programas computacionais é um processo contínuo. Nesse
sentido, sempre estamos adicionando novas ferramentas em nossos programas. A nossa
intenção é que cada vez mais as plataformas desenvolvidas estejam integradas, e mais do que
isso, possam se integrar com outras plataformas já existentes, e que de preferencia sejam
livres. A Seguir segue uma lista das ferramentas que deverão ser implementadas em nossos
programas.

ÎNeuronavegador InVesalius
- Implementar ferramentas de sobreposição de imagens para visualização de fMRI, e
dar suporte para formato de imagem médica NIfTI, para integração com o programa SPM.
- Criação de ferramentas de medida de ângulo de instrumentos em relação ao crânio,
como por exemplo, para aumentar a precisão do posicionamento da bobina de TMS.
- Criação de saída de trigger, para sincronização com outros equipamentos,
permitindo, por exemplo, o dispara automático do TMS quando a bobina estiver devidamente
posicionada em uma posição pré-selecionada.

Î MEPHunter
- Dar suporte a outros modelos de EMG, como por exemplo, equipamentos de
HDsEMG.
- Possibilitar mapeamento com diferentes geometrias, por exemplo, mapeamento em
espiral.
- Possibilitar a análise de sinais provenientes de outros sistemas de medida, que não
seja EMG, por exemplo, análise de séries temporais de fMRI para se obter informação de
latência, amplitude, etc.
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Î TMSProjection
- Criar ferramentas que possibilitem alteração de orientações das imagens
volumétricas manualmente.
- Inserir as rotinas de unwrapping e sobreposição dos mapas de campo magnético,
para a geração dos mapas vetoriais no código do TMSProjection. Criando assim, uma
interface gráfica para os algoritmos de mapeamento de campo magnético.

Î Estudos em pacientes com AVC
Com relação aos estudos em pacientes com AVC, nós pretendemos selecionar mais
um grupo de pacientes e voluntários para a realização do experimento de fMRI, aumentando
assim nosso espaço amostral, sendo que com esse novo experimento esperamos melhorar
nossos índices estatísticos e com isso permitir outras análises ainda não realizadas, como por
exemplo, avaliar alterações na conectividade entre os agrupamentos ativos na tarefa motora
antes e após a aplicação da SES. Pretendemos também selecionar um grupo mais restrito,
levando em conta a dominância dos membros superiores, evitando assim um possível viés.
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ANEXO I
Tabela 1: Escala de Ashworth
Grau
Tônus muscular normal.
0
1

Característica

Leve aumento do tônus muscular, manifestado por tensão momentânea ou por
mínima resistência no final da amplitude do movimento, quando a região afetada é
movida em extensão ou flexão.

1+

Leve aumento do tônus muscular, manifestado por tensão abrupta, seguido de
resistência mínima em menos da metade da amplitude do movimento restante.

2

Aumento mais marcante do tônus muscular durante a maior parte da amplitude do
movimento, mas a região afetada é movida facilmente.

3
4

Considerável aumento do tônus muscular. O movimento passivo é fácil.
Parte rígida em flexão ou extensão.
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