
Capítulo 1

Introdução

O  objetivo  desta  tese  de  Doutorado  é  apresentar  os  métodos  originais  em
Bioinformática desenvolvidos para a análise estatística de duas técnicas baseadas
em imagens:  a  técnica  de   microarranjos  de  DNA e  a  técnica  de  ressonância
magnética funcional (RMf). O interesse principal é abordar essas técnicas quando
enfrenta-se  uma  situação  clara  de  amostras  escassas,  isto  é,  quando  existem
relativamente  poucas  observações  experimentais  do  fenômeno  estudado.  Para
tanto, opta-se pelo uso da Inferência Bayesiana no contexto da Teoria da Decisão
sob Incerteza, implementada computacionalmente sob o arcabouço dos Sistemas de
Suporte à Decisão.

Ambas  as  tecnologias  estudadas  nesta  tese  produzem  dados  complexos,
baseados  na  interpretação  das  diferenças  entre  imagens  obtidas  da  resposta  do
sistema  a  um  estímulo,  e  da  resposta  numa  situação  controle.  A  técnica  de
microarranjos é  uma importante  ferramenta da Biologia  Molecular  moderna no
estudo da expressão gênica em larga escala. A técnica de RMf, por sua vez, é uma
importante  ferramenta  da  Neurociência  moderna  no  estudo  não-invasivo  da
ativação  neuronal  in  vivo.  Nas  aplicações  destas  tecnologias  em  Biologia  ou
Medicina, é muito comum deparar-se com situações nas quais poucas observações
do fenômeno em estudo são consideradas.

Ao  contrário  do  que  pode  parecer  inicialmente,  tais  situações  não  estão
necessariamente  relacionadas  à  falta  de  recursos  financeiros,  uma  triste  e
verdadeira realidade para a pesquisa brasileira. Estas situações podem se apresentar
também porque o material biológico estudado é raro ou difícil de ser obtido. Mais
ainda, há também em Medicina situações que exigem decisão personalizada para
um único paciente, uma amostra de tamanho n = 1. As análises dos dados obtidos
nestes casos de amostras escassas são tão importantes quanto as tradicionais, com
muitas unidades amostrais estudadas.

Entende-se por amostras escassas as amostras cujo tamanho não permite o uso
de resultados assintóticos necessários na aplicação da estatística clássica, ou ainda,
amostras tão pequenas que não permitem uma avaliação adequada da variabilidade
do  fenômeno,  mesmo  se  é  conhecido  um  modelo  probabilístico  exato.  Nos
exemplos usados nesta tese as amostras vão desde  n = 6 até a situação limite de
uma amostra individual n = 1, o que sem dúvida, se fazem enquadrar no contexto
de amostras escassas.

O paradigma da Inferência  Bayesiana se apresenta como uma opção natural
para  a  abordagem  de  problemas  com  amostras  escassas,  pois  permite  a
formalização  e  a  incorporação  do  conhecimento  cultural  e  histórico  dos
pesquisadores acerca do fenômeno observado. Entende-se por Inferência Bayesiana
a inferência baseada na função de (densidade de) probabilidade que representa a
informação disponível  sobre o estado da Natureza. Esta representação pode ser

1



obtida  diretamente  do  acesso  ao  conhecimento  do  pesquisador  e/ou  através  de
“aprendizado” alcançado por meio das observações, utilizando-se assim a operação
Bayesiana  de  obter  a  a  posteriori a  partir  da  a  priori e  verossimilhança.  Em
situações  de  amostras  escassas,  talvez  a  informação  mais  importante  seja  a
informação  cultural/histórica,  que  depende  do  conhecimento  dos  cientistas
envolvidos no problema. É esta experiência que permite ao bioinformata definir
modelos que serão usados para a análise das informações experimentais coletadas.

Para resolver o problema de análise de dados obtidos a partir da interpretação
de  imagens  de  microarranjos ou  RMf em  situações  de  amostras  escassas,  a
informação cultural dos pesquisadores foi utilizada para construir as densidades de
probabilidade  dos  parâmetros  estudados.  Entende-se  por  informação  cultural  a
disponibilidade de bancos-de-dados normativos construídos previamente, contendo
dados acumulados historicamente e livres do problema de amostras escassas. Em
acordo com as especificidades de cada tipo de tecnologia,  microarranjos ou RMf,
as observações de interesse são comparadas com os bancos-de-dados normativos
para que o pesquisador decida se o que foi observado difere dos dados normativos. 

Em se tratando da tecnologia de  microarranjos, o banco-de-dados normativo
considerado é o conjunto de experimentos “controle”, conhecidos na literatura da
área por  self-self,  que exprime as flutuações estatísticas deste tipo de dado.  Da
mesma forma, em se tratando da tecnologia de RMf, o banco-de-dados normativo é
o conjunto de experimentos realizados com sujeitos “controle” e que supostamente
exprime a variabilidade normal deste tipo de dado.

Para  extrair  conhecimento  racional  dos  bancos-de-dados  normativos,  a
implementação  computacional  escolhida  se  insere  no  arcabouço  teórico  dos
Sistemas  de  Suporte  à  Decisão.  Isto  quer  dizer,  na  prática,  que  os  modelos
probabilísticos  são  construídos  como  parte  de  Sistemas  de  Informação
computacionais ativamente manipulados pelos usuários,  que por sua vez tomam
decisões  sobre  as  observações  vindas  de  amostras  escassas  com  base  nos
indicadores probabilísticos fornecidos pelo sistema de suporte à decisão.

Dois produtos foram obtidos desta tese: a construção de metodologias e suas
implementações computacionais para a análise de imagens de  microarranjos e de
RMf; e o uso destas em problemas reais que foram apresentados por  colaboradores
em Biologia e Medicina.

As  implementações  computacionais  são  os  sistemas  de  suporte  à  decisão,
batizados  como:  HTself,  para  aplicação  na  interpretação  de  dados  obtidos  por
imagens de microarranjos; e Dotslashen, para aplicação na interpretação de dados
obtidos por imagens de RMf. Para que os dados sejam formatados adequadamente,
desde sua forma original bruta de imagem até a forma numérica/textual, utilizada
pelos  sistemas  de  suporte  à  decisão  aqui  propostos,  um  sofisticado  e  árduo
caminho de pré-processamento é necessário. Portanto, desenvolveu-se um conjunto
de ferramentas originais de Bioinformática para o pré-processamento destes dados.
Tal  desenvolvimento  é  um resultado  considerado  como  subproduto  desta  tese,
mencionado de forma marginal no decorrer do texto, onde se faz apropriado. É
importante  notar  que,  apesar  de  mencionados marginalmente  sem um destaque
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próprio, estas ferramentas de pré-processamento, tanto as originais quanto as pré-
existentes, são fundamentais para a solução dos problemas reais de forma efetiva.

No que se refere a aplicação dos sistemas desenvolvidos a problemas reais, os
resultados alcançados nesta tese incluem as soluções obtidas em diversos projetos
de pesquisa realizados em colaboração com pesquisadores das áreas de Biologia
Molecular de fitopatógenos e câncer, enfocando as doenças de interesse sob a ótica
da  expressão  gênica;  bem  como  da  área  de  Radiologia,  com  a  intenção  de
implantação  na  prática  clínica  neurocirúrgica.  Evidentemente,  os  projetos  de
aplicação envolvem equipes multidisciplinares, cujos alvos e objetivos principais
estão além do escopo desta tese. 

Finalmente, uma breve exposição do conteúdo dos capítulos desta tese se faz
útil. No Capítulo 1 introduz-se brevemente o problema e os objetivos da tese. O
Capítulo 2 apresenta o arcabouço teórico e um breve histórico da área na qual as
soluções computacionais para os problemas abordados são baseadas, os Sistemas
de  Suporte  à  Decisão.  O Capítulo  3  trata  da  primeira  tecnologia  experimental
abordada,  os  microarranjos  de  DNA.  O  capítulo  inicia  apresentando
resumidamente o fenômeno biológico que está sendo medido por esta técnica, a
Expressão Gênica; introduz brevemente como as imagens são obtidas; apresenta
em detalhes todo o pré-processamento necessário para se obter das imagens brutas
aos resultados que serão utilizados como entrada para o método desenvolvido na
tese; apresenta a metodologia original e sua implementação na forma do sistema de
suporte à decisão HTself; e finalmente lista as aplicações a dados reais, bem como
as limitações do sistema desenvolvido. O Capítulo 4 trata da segunda tecnologia
experimental abordada, a ressonância magnética funcional. Como antes, o capítulo
inicia apresentando resumidamente o fenômeno biológico que está sendo medido, a
Ativação Neuronal; introduz brevemente como as imagens são obtidas; apresenta
em detalhes todo o pré-processamento necessário para avançar das imagens brutas
aos resultados que serão utilizados como fonte do sistema desenvolvido; apresenta
a metodologia e a implementação do sistema de suporte à decisão  Dotslashen; e
finalmente  lista  as  aplicações  a  dados  reais,  as  potenciais  aplicações  clínicas
futuras e as limitações do sistema desenvolvido. Finalmente, o Capítulo 5 encerra
esta tese com as conclusões e perspectivas do projeto de pesquisa desenvolvido em
Bioinformática.
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Capítulo 2

Sistemas de Suporte à Decisão

Como  o  resultado  mais  relevante  desta  tese  é  o  desenvolvimento  de  dois
sistemas de suporte à decisão, cada um projetado para o auxílio na interpretação de
um tipo diferente  de imagem,  faz-se útil  um capítulo introdutório apresentando
brevemente  o  arcabouço teórico  da  área  de  Sistemas  de  Suporte  à  Decisão.  É
importante observar que o tipo de decisão envolvida no contexto das aplicações
desta tese pertence ao domínio da tomada de decisão sob incerteza, que é tratada à
luz da Inferência Bayesiana.

2.1.  Definições e Classificações

O conceito de sistema de suporte à decisão é extremamente abrangente e sua
definição varia dependendo do ponto de vista do autor (Druzdzel & Flynn, 2003).
Um sistema de suporte à decisão pode tomar muitas formas diferentes e o termo
pode ser usado com diferentes significados (Alter 1980). 

Finlay (1994) e  outros  definem um sistema de suporte à decisão vagamente
como um sistema computacional que auxilia o processo de tomada de decisão. De
uma forma mais clara, Turban (1995) define-os como “um sistema computacional
de informação: interativo, flexível e adaptável especialmente desenvolvido para dar
suporte  à  solução de problemas não-estruturados e na tomada de decisões.  Ele
utiliza dados, fornece interfaces fáceis de usar e permitem que os decisores tenham
seus próprios insights”. 

Outras definições preenchem a lacuna entre estes dois extremos. Para Keen &
Morton (1978), os sistemas de suporte à decisão acoplam os recursos intelectuais
dos indivíduos com a capacidade dos computadores para melhorar a qualidade das
decisões: “sistema de suporte à decisão são suportes computacionais para decisores
que estejam lidando com problemas semi-estruturados”. Para Sprague & Carlson
(1982), sistemas de suporte à decisão são “sistemas computacionais que auxiliam
os decisores a utilizar dados e modelos para resolver problemas não-estruturados”. 

Por outro lado, Keen (1980) afirma que é impossível dar uma definição precisa
que inclua todas as facetas dos sistemas de suporte à decisão: “não é possível haver
uma definição de sistema de suporte à decisão, mas somente de suporte à decisão”.
Mesmo  assim,  de  acordo  com  Power  (1997),  o  termo  “sistema  de  suporte  à
decisão” continua sendo um termo útil e inclusivo para vários tipos de aplicação de
sistemas de informação que auxiliam a tomada de decisão. Portanto, não existe
uma definição universalmente aceita para um sistema de suporte à decisão.

Na falta  de  uma  definição  de  consenso,  analisar  um pouco  da  história  dos
sistema de suporte à decisão é bastante ilustrativo (Power 2003). De acordo com
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Keen & Morton (1978), o conceito de suporte à decisão evoluiu principalmente de
duas  áreas  de  pesquisa:  os  estudos  teóricos  sobre  tomada  de  decisão
organizacionais realizados no Carnegie Institute of Technology no final da década
de 1950 e início da de 1960, e o trabalho técnico em sistemas computacionais
interativos  feitos  principalmente  no  Massachusetts  Institute  of  Technology  na
década de 1960. Considera-se que o conceito de sistema de suporte à decisão se
tornou uma área de pesquisa por si só em meados da década de 1970, e ganhou
mais visibilidade durante a década de 1980. Aproximadamente em 1990 os  data-
warehousing (uma tradução tentativa para o português seria algo como “depósito-
de-dados”) e as ferramentas OLAP (On-Line Analytical Processing), ampliaram o
escopo dos sistemas de suporte à decisão. Atualmente, foram introduzidas novas
aplicações analíticas baseadas na Internet. É bastante evidente que os sistemas de
suporte  à  decisão  pertencem  a  um  ambiente  com  bases  multidisciplinares,
incluindo,  mas  não  limitada  à,  pesquisa  em:  bancos-de-dados,  inteligência
artificial,  interação  homem-máquina,  métodos  de  simulação,  engenharia  de
software e telecomunicações.

Assim como acontece para a definição, não existe uma taxonomia consensual
para  os  sistemas  de  suporte  à  decisão.  Diferentes  autores  propõem  diferentes
classificações.  No  que  se  refere  ao  usuário,  Gachet  &  Haettenschwiler  (2003)
diferenciam sistemas  de suporte  à  decisão  passivos,  ativos  e  cooperativos.  Um
sistema  de  suporte  à  decisão  passivo  é  um sistema  que  auxilia  o  processo  de
tomada  de  decisão,  mas  não  é  capaz  de  apresentar  sugestões  ou  soluções
explicitamente.  Um sistema  de  suporte  à  decisão  ativo  apresenta  sugestões  ou
soluções.  Um  sistema  de  suporte  à  decisão  cooperativo  permite  o  decisor
modificar, completar ou refinar as sugestões de decisão providas pelo sistema e
enviar  novamente  as  análises  ao  sistema  que,  por  sua  vez,  responde  às  novas
entradas, estabelecendo um processo interativo que continua indo e vindo até que a
solução  consolidada  seja  gerada.  É  possível  antecipar  que  os  sistemas
desenvolvidos nesta tese são, em princípio, deste tipo.

Num nível conceitual, Power (2002) diferencia os sistemas de suporte à decisão
como direcionados: à comunicação (communication-driven), a dados (data-driven),
a documentos (document-driven), a conhecimento (knowledge-driven) e a modelos
(model-driven).  Um sistema de suporte  à  decisão  communication-driven auxilia
grupos  de  pessoas  no  gerenciamento  de  projetos  e  a  tomarem  decisões  num
ambiente de tarefas compartilhadas. Um sistema de suporte à decisão data-driven
enfatiza o acesso e manipulação de séries-temporais, e a principal imagem disso
são  os  sistemas  corporativos  que  lidam  com  indicadores  de  performance  e
econômicos. Um sistema de suporte à decisão document-driven gerencia, recupera
e  manuseia  informação  não-estruturada  em  diferentes  formatos  eletrônicos,
assemelhando-se bastante aos banco-de-dados tradicionais. Um sistema de suporte
à  decisão  knowledge-driven fornece  regras  de  solução  de  problemas  bastante
específicos por meio de armazenamento de fatos, regras ou procedimentos, sempre
apresentados numa estrutura semelhante. Os últimos, e de destaque no contexto
desta tese, são os sistema de suporte à decisão  model-driven.  Estes enfatizam o
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acesso  e  tratamento  de  modelos  estatísticos,  financeiros,  de  otimização  ou
simulação. Estes usam dados e parâmetros fornecidos pelo usuário para auxiliar
nas decisões. Os sistemas desenvolvidos nesta tese são, essencialmente, deste tipo.

No  que  se  refere  a  arquitetura,  os  autores  também  identificam  diferentes
componentes  num  sistema  de  suporte  à  decisão.  Sprague  &  Carlson  (1982)
identificam três componentes fundamentais num sistema de suporte à decisão: (i)
um sistema de gerenciamento de banco-de-dados (data base management system –
DBMS);  (ii)  um  sistema  de  gerenciamento  baseado  em  modelos  (model-base
management system – MBMS) e; (iii) um sistema de geração e gerenciamento de
diálogo (dialog generation and management system – DGMS). Haag et al. (2003)
descrevem esses  três  componentes  em maiores  detalhes:  (i)  o  Componente  de
Gerenciamento  de  Dados  armazena  as  informações;  (ii)  o  Componente  de
Gerenciamento de Modelo lida com a representação de eventos, fatos ou situações
(usando  vários  tipos  de  modelos,  por  exemplo  os  modelos  de  otimização  ou
probabilísticos)  e;  (iii)  o  Componente  de  Gerenciamento  de  Interface  com  o
Usuário que é o que permite a interação do usuário com o sistema. De acordo com
Power  (2002),  acadêmicos  e  profissionais  de  Informática  têm  discutido  a
construção  de  sistemas  de  suporte  à  decisão  em  termos  de  quatro  grandes
componentes:  (i)  a  interface  com o  usuário;  (ii)  um banco-de-dados,  (iii)  um
modelo e ferramentas analíticas e; (iv) a arquitetura/rede do sistema de suporte à
decisão. Marakas (1999) propõe uma arquitetura generalizada feita de cinco partes:
(i) um sistema de gerenciamento de dados; (ii) um sistema de gerenciamento de
modelo; (iii) uma ferramenta de conhecimento; (iv) uma interface com o usuário e;
(v) os usuários.

A figura Fig.  2.1 mostra  o entendimento de Leroy & Chen (2006) sobre as
partes de um sistema de suporte à decisão, que se apresenta como um consenso
mínimo entre o que dizem os principais autores e que é, finalmente, o conceito
adotado nesta tese.

Fig. 2.1 – Componentes de um Sistema de Suporte à Decisão (SSD). Adaptado de Leroy & Chen
(2006).
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Quanto às aplicações, existem vários modos de se classificar um sistema de
suporte à decisão. Nem todos os sistema de suporte à decisão se encaixam numa
única  categoria,  mas  sim numa composição  delas.  Uma  categoria  tradicional  e
importante  são  os  Sistemas  de Suporte  à  Decisão  Médica (ou  diagnóstica).  Os
sistemas de suporte à decisão sempre foram importantes em Medicina e, inclusive,
alguns  dos  primeiros  sistemas  de  suporte  à  decisão  foram  desenvolvidos
especificamente para aplicação nessa área, como o MYCIN, um dos mais famosos
exemplos, desenvolvido em 1976 para auxiliar no diagnóstico de infecções (Leroy
& Chen 2006).

Os  sistemas  de  suporte  à  decisão  são  poderosas  ferramentas  de  auxílio  na
pesquisa  científica  e  aplicada  tanto  em  Medicina  quanto  em  Biologia,
principalmente em situações onde métodos padrão de análise estatística não podem
ser utilizados e o pesquisador é chamado a intervir com sua experiência pessoal,
criatividade e até mesmo com sua subjetividade, para chegar às conclusões e tomar
decisões sobre seu objeto de pesquisa.
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Capítulo 3

Microarranjos de DNA

Antes de discutir os aspectos estatísticos da técnica de microarranjos de DNA,
mais  freqüentemente  conhecida  por  seu  nome  em  inglês:  microarrays,  é
fundamental  contextualizar  seu  papel  no  cenário  da  Biologia  Molecular.  Além
disso, alguns aspectos de Bioinformática do processo devem ser discutidos, para
que se tenha clara a natureza dos dados que serão tratados nas seções seguintes. É
importante compreender como esses dados são obtidos e quais são as hipóteses
subjacentes na medição do fenômeno biológico, a Expressão Gênica.

 

3.1.  Introdução à Expressão Gênica 

O ácido desoxirribonucléico (DNA) é considerado a molécula fundamental da
maioria dos seres vivos. É o DNA que contém as informações genéticas de cada
indivíduo e  que  tem a  capacidade  de  transmiti-las  à  sua  descendência.  É  uma
molécula  grande, formada por  repetições de apenas quatro unidades básicas.  O
biólogo  James  Watson  e  o  físico  Francis  Crick  publicaram uma  descrição  da
estrutura da molécula de DNA e foram os primeiros a sugerir seu mecanismo de
replicação, marcando profundamente a história da Biologia. Uma boa revisão, que
aborda também os aspectos históricos desta empreitada, é o trabalho escrito por
Oliveira e colaboradores (Oliveira et al., 2004).

As quatro unidades básicas do DNA são os nucleotídeos: Adenina (A), Citosina
(C), Guanina (G) e Timina (T). A ordem com que estes nucleotídeos se apresenta é
chamada “a seqüência” do DNA. O DNA é formado por 2 cadeias de nucleotídeos
que pareiam de forma complementar: A com T e C com G (Fig. 3.1). Essas duplas
formadas são chamadas “pares de bases”.

O DNA tem dois processos básicos a ele associados: a replicação, responsável
pela hereditariedade da informação contida nele; e a transcrição, responsável pela
comunicação da informação armazenada por meio de mensagens. O resultado da
transcrição é uma molécula mediadora da informação chamada ácido ribonucléico
do tipo mensageiro (mRNA). Existem outros RNAs com outras funções, entre eles
o  rRNA  (ribossômico)  e  o  tRNA  (transportador),  ou  ainda  RNAs  com  papel
regulador  ainda  não  esclarecidos  completamente.  Os  diferentes  tipos  de  RNA
participam  na  transformação  das  mensagens  em  ação  num  processo  chamado
tradução. A tradução tem como produto final um polipeptídeo, codificado por um
gene, que pode ser formador de proteínas ou parte delas. As proteínas compõem a
maquinaria molecular que de fato realiza as principais ações nos organismos.
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Fig. 3.1 - Esquema de uma dupla-fita de DNA sendo replicada. O pareamento específico das bases A
com T e C com G é uma propriedade importante da molécula de DNA.

Desde a década de 50 já se pensava na hipótese do DNA apresentar-se como um
molde para a síntese de moléculas de RNA, as quais, por sua vez,  dirigiriam a
síntese  de  proteínas.  Este  modelo  é  o  chamado  Dogma  Central  da  Biologia
Molecular, salientando o fluxo unidirecional da informação: do DNA à proteína
(Fig. 3.2).

Fig. 3.2 - Esquema do Dogma Central da Biologia Molecular. Analogamente ao funcionamento de
um computador, o DNA tem função de banco de dados, contendo toda a informação; os mRNAs são
análogos aos comandos, pois codificam as mensagens de ação contidas em princípio no DNA; e as
proteínas são análogas aos processos que de fato realizam as tarefas (figura sem escala). Adaptado de
Vêncio & Oliveira (2006).

Para compreender este fluxo, utiliza-se a idéia de moldes. Neste contexto, o
DNA serviria de molde para a síntese de novas moléculas de DNA (replicação) e,
ao mesmo tempo, para a síntese de moléculas de RNA (transcrição). Por sua vez,
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as moléculas de mRNA servem de molde para a síntese de proteínas (tradução).
Este  modelo  tem sido  desafiado por  idéias  como as  de RNAs não-codificantes
regulatórios ou mesmo com a já antiga descoberta da enzima transcriptase reversa.
Estes  conhecimentos  permitiram que  o  Dogma  Central  se  ampliasse,  mas  este
continua sendo uma boa aproximação dos eventos moleculares no processamento
de informação genética. O conjunto de toda a informação ao nível de DNA e de
mRNA de um organismo é conhecido como genôma e transcriptôma do organismo,
respectivamente.

O objetivo das técnicas de análise de Expressão Gênica é interceptar a etapa de
transcrição, estudando os “comandos” ativos nos organismos em diferentes estados
biológicos. Uma das principais técnicas modernas utilizadas para análise em larga-
escala é o microarranjo (Rockett & Hellmann, 2004).

 

3.2.  Obtenção das Imagens 

A  tecnologia  de  microarranjos  de  DNA  explora  o  importante  conceito
bioquímico de hibridização específica: o fato de que seqüências complementares
de nucleotídeos ligam-se de modo estável enquanto que as não complementares
não se ligam de modo estável.

Existem vários subtipos de  microarranjos, e entre eles o mais conhecido é o
microarranjo de DNA. Nesta seção conceitual básica da tese comete-se um abuso
de linguagem ao denominar genericamente por microarranjo apenas o microarranjo
de  DNA,  detalhado  a  seguir.  As  diferenças  particulares  entre  as  diversas
implementações  de  microarranjos são  importantes  no  contexto  adequado,  pois
podem definir sutilezas necessárias às análises estatísticas, entretanto, para os fins
da  discussão  nesta  seção  elas  podem ser  omitidas  pois  não  são  relevantes  no
contexto desta tese.

Num experimento de microarranjo, diversos genes de interesse são selecionados
e detectores apropriados para cada um deles são depositados numa lâmina de vidro.
A figura Fig. 3.3 ilustra o processo, que é discutido a seguir.

Cada  pequeno  “elemento”  na  lâmina,  mais  conhecido  por  spot em  inglês,
contém o DNA imobilizado referente a um gene e é usado como detector para a
expressão  deste,  nas  condições  biológicas  estudadas  (ver  figuras  Fig.3.4b  e
Fig.3.4e adiante). Idealmente, o fragmento de DNA imobilizado deve detectar um
gene  de  modo  específico,  mas  nem  sempre  isso  é  possível  com  o  material
imobilizado, por questões técnicas ou pela própria característica da seqüência de
DNA imobilizada. Por simplicidade, comete-se um abuso de linguagem e assume-
se que os elementos detectores representam um gene.

O  RNA  das  amostras  a  serem  testadas  é  extraído  e  as  moléculas  são
transformadas em cDNA, molécula sintética de DNA que é mais estável que seu
RNA complementar,  através da reação de transcrição reversa. Nesta  reação são
utilizados  nucleotídeos  modificados  quimicamente  para  carregar  moléculas

10



fluorescentes,  de  forma  que  o  cDNA  produzido  possa  ser  detectado  quando
excitado por um laser. Este processo é conhecido como “marcação do RNA”. Os
fluoróforos mais comuns atualmente são os conhecidos por Cy3 e Cy5.

As moléculas marcadas são colocadas em contato com a lâmina contendo os
detectores para os genes de interesse. As moléculas “visitam” um dado elemento da
lâmina,  mas  apenas  aquelas  que  forem  complementares  ao  gene  imobilizado
naquele  elemento são  “capturadas”,  devido  à  propriedade  de  hibridização  (ou
pareamento) específica (Fig. 3.4c).

Fig. 3.3 - Fluxo das atividades em experimentos de microarranjo. Adaptado de Duggan et al. (1999).

Ao  excitar-se  os  elementos com  um  laser (Fig.  3.4d),  a  intensidade  de
fluorescência do material  capturado no detector é proporcional a quantidade de
mRNA original  referente  ao respectivo gene expresso.  Apesar dessa relação de
proporcionalidade,  a  constante  é  desconhecida,  tornando  muito  difícil  a
quantificação absoluta da abundância original dos mRNAs. Portanto, existe uma
necessidade de se obter resultados de abundância relativamente a algum controle.

Nos  microarranjos do tipo que discutiu-se até aqui, este problema é resolvido
empregando-se  uma  hibridização  competitiva  de  duas  populações  de  cDNA
distintas. Cada uma destas é marcada com fluoróforos diferentes, para que se possa
reconhecer posteriormente a origem da intensidade medida, e os resultados finais
são apresentados em termos de razão de hibridização de uma população de cDNA
em relação a outra (denominada referência, controle, etc.) (Fig. 3.4e). 
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A quantidade de material que se liga a um detector imobilizado é influenciada
por inúmeros fatores incontroláveis, mas a razão entre as quantidades hibridizadas
só depende, idealmente, da proporção entre as duas fontes originais de moléculas
de RNA. Neste modelo, assume-se que a razão de expressão gênica entre as duas
condições biológicas de interesse é estimada pela razão de hibridização entre seus
respectivos cDNAs. Calculando-se a razão entre as intensidades, obtidas em cada
comprimento  de  onda  referente  a  seus  respectivos  fluoróforos,  obtém-se  a
abundância  relativa entre  as mensagens originais  dos genes nas duas situações.
Com isso pode-se procurar por diferenças importantes entre condições, ou como é
conhecido  na  área  de  análise  de  microarranjos,  descobrir  a  expressão  gênica
diferencial entre as duas amostras. 

Todos os experimentos realizados para a aquisição dos dados discutidos nesta
tese foram obtidos utilizando as instalações do laboratório CAGE-Lab do Instituto
de  Química  da  USP  por  uma  equipe  especializada,  seguindo  os  princípios
apresentados nesta seção.
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estatístico que devem ser realizadas. Uma boa revisão acerca desses métodos pode
ser  encontrada  no  trabalho  de  Koide  e  colaboradores  (Koide  et  al.,  2006).  A
contribuição  original  desta  tese  se  insere  na  etapa  de  análise  conhecida
tradicionalmente  na  área  como  “busca  de  genes  apresentando  hibridização
diferencial” e, portanto, todo processamento das imagens que é feito até este ponto
no fluxo das análises é considerado, aqui, como um pré-processamento.

Evidentemente,  afirmar  que  uma  etapa  das  análises  num  fluxo  é  um  pré-
processamento  depende  de  uma  definição  arbitrária  e  baseia-se  no  ponto  onde
pretende-se contribuir  naquele  fluxo.  Os  métodos  originais  desenvolvidos  nesta
tese também podem ser entendidos como de pré-processamento, dependendo do
enfoque da aplicação.

O pré-processamento das imagens necessário até se atingir o ponto em que os
métodos apresentados nesta tese contribuam, é composto de quatro etapas: extração
da  intensidade  de  fluorescência,  subtração  do  ruído-de-fundo,  filtragem  dos
elementos não-informativos,  e normalização entre a intensidade dos dois  canais
comparados.

Para  a  primeira  fase,  a  de  extração  da  intensidade  de  fluorescência,  são
utilizados  softwares específicos  que  localizam  automática  ou  semi-
automaticamente cada um dos elementos da imagem. A figura Fig. 3.5 ilustra esta
etapa do processo com o emprego do  software ArrayVision 8.0 (GE Healthcare,
http://www.imagingresearch.com), utilizado para executar a etapa de extração
nesta tese.

A segmentação da imagem entre região de interesse (dentro de cada elemento,
mais conhecida por  foreground,  em inglês) e sem interesse (fora dos  elementos,
mais conhecida por  background, em inglês) é feita por meio de uma máscara de
elementos  circulares  (mais  conhecida  por  grid,  em inglês).  A  figura  Fig.  3.5a
mostra uma pequena porção da máscara (círculos vermelhos) sendo ajustada numa
imagem real. A imagem original contém doze destes grupos de elementos, mas na
figura Fig. 3.5 são mostrados apenas dois deles. Para a localização, é necessário
ajustar manualmente a máscara, mesmo que de forma aproximada, como mostrado
na parte inferior da figura Fig. 3.5a. O software se responsabiliza pela localização
refinada automaticamente, como mostrado na parte superior da figura Fig. 3.5a. 

A segunda fase é a definição e subtração do background. O modelo mais aceito
para o sinal de uma imagem de  microarranjo é o do  background aditivo, isto é,
acredita-se que a intensidade medida dentro da região de interesse seja a soma da
intensidade desejada de hibridização e da intensidade inespecífica. Portanto, para
obter a intensidade desejada, que é proporcional à abundância do cDNA marcado
com fluoróforo, é necessário estimar e subtrair a intensidade do background.
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Fig 3.5 – Tela do  software ArrayVision para extração da intensidade de fluorescência a partir de
imagens de microarranjo. (a) Alinhamento semi-automático da grade que identifica e quantifica cada
elemento. A grade inferior é colocada aproximadamente pelo usuário de forma rápida e um algoritmo
de  localização  refina  o  posicionamento,  gerando  resultados  como  a  grade  superior.  (b)  A
quantificação  é  feita  na região delimitada pelo círculo vermelho  (foreground)  e  a intensidade de
ruído-de-fundo (background) é subtraída após ser estimada pelas regiões adjacentes em azul. Um
algoritmo  de  filtragem  é  capaz  de  desconsiderar  automaticamente  artefatos  na  imagem  antes  da
quantificação, representados pelas regiões em verde. 

Existem muitas propostas para tal estimação e a opção utilizada ao longo da
tese está ilustrada pela figura Fig. 3.5b. Nesta proposta, a intensidade espúria a ser
subtraída é estimada localmente considerando as regiões imediatamente vizinhas a
cada elemento (quatro polígonos azuis em torno de cada círculo vermelho na Fig.
3.5b).

A terceira fase do pré-processamento consiste na eliminação dos elementos não
informativos.  Apesar  de  ainda  não  ser  um  completo  consenso  nesta  área  de
pesquisa, é muito comum eliminar-se as medidas de intensidade de fluorescência
nos dois extremos da faixa de leitura, ou seja, os sinais muito fracos e os sinais
saturados.

As  medidas  muito  fracas  são  identificadas  como  as  que  apresentam  uma
intensidade de foreground muito similar ao background, em que “similar” é uma
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definição arbitrária. Nos dados obtidos nesta tese, por exemplo, utilizou-se a regra
de eliminar  elementos cuja intensidade final é menor que duas vezes o valor do
desvio padrão do seu background. Os sinais saturados são aqueles que alcançam o
limite  de  detecção  do  aparelho  de  leitura  scanner e  portanto  perdem  sua
importância quantitativa. 

A quarta e última etapa do pré-processamento é conhecida por normalização.
Normalização  é  um  termo  amplamente  utilizado  em  diversas  áreas  do
conhecimento e está claro que é um termo vago se não for precisamente definido
no contexto a ser utilizado. Na área de análise de microarranjos, subentende-se o
termo “normalização” como o processo de tornar a razão entre as intensidades de
fluorescência medidas uma estimativa correta. 

A  essência  do  modelo  experimental  base  de  uma  medida  obtida  por
microarranjo é  a  hibridização  competitiva,  como  detalhado  anteriormente.
Entretanto, a simples razão entre as intensidades medidas não é uma estimativa
correta da razão de expressão, porque existem erros sistemáticos nas medições. O
modelo  mais aceito é o de erros multiplicativos. Este modelo supõe que a razão
simples entre as intensidades é a razão de expressão desejada, a menos de uma
constante  multiplicativa.  Isto  acontece  devido  a  vários  fatores  experimentais
dificilmente controláveis, como por exemplo, quando um dos fluoróforos tem um
brilho  intrinsecamente  mais  forte  que  o  outro,  fazendo  com que  amostras  de
populações iguais de RNA pareçam sistematicamente mais expressas sempre na
direção de um dos dois fluoróforos utilizados. Como mais um exemplo, as enzimas
que  geram  o  cDNA  marcado  com  fluoróforo,  a  partir  do  RNA,  podem  ter
eficiências  diferentes  dependendo  do  fluoróforo  processado.  Outros  exemplos
incluem:  eficiência  de  detecção  diferente  do  scanner laser utilizado,  pequenos
erros nas quantidades iniciais de amostras,  etc.  O importante é que todos esses
problemas  potenciais  são  matematicamente  condensados  numa  constante
multiplicativa.  Fixando a atenção  num dado  elemento que,  em princípio,  é  um
detector específico para um gene, a razão de expressão entre as duas populações
originais deste gene é escrita como:

R = X/Y = k Ich1 / Ich2 

onde Ich1 e Ich2  são as intensidades, já corrigidas para o efeito do background, dos
dois fluoróforos utilizados; k é uma constante desconhecida, chamada constante de
normalização; X e Y são as abundâncias desconhecidas de mRNA de um dado gene
de interesse  nos dois  estados  do sistema sendo interrogados;  e  R é  a  razão de
expressão, a variável de interesse.
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Fig 3.6 –  MS-plot e normalização comparando expressão gênica de  Xylella fastidiosa na condição
controle e após 15 minutos de choque térmico a 40oC. M é o logaritmo da razão das intensidades do
estímulo e controle, e S é o logaritmo da intensidade média (conhecido por MS-plot). (a) O MS-plot
antes da normalização mostra claramente uma dependência não-linear indesejada entre a razão de
intensidades e a intensidade média, e mostra que as observações não estão centradas em M = 0 (que
significa ausência de mudança para maioria dos genes medidos, como seria esperado). A curva verde
é o ajuste LOWESS utilizado para corrigir estes artefatos. (b) O MS-plot após a normalização mostra
as  observações  centradas  em  M =  0.  Alguns  elementos são  mostrados  em  destaque  com  a
correspondente imagem em pseudo-coloração para exemplificar o efeito da intensidade média (brilho
do elemento) e da razão de expressão (verde para M < 0 e controle > estímulo, vermelho para M > 0 e
estímulo > controle). 

Ao longo do desenvolvimento da área de análise de microarranjo, a comunidade
percebeu  que  a  constante  de  normalização  dependia  não-linearmente  das
intensidades dos fluoróforos. Um modo de visualizar os dados obtidos a patir de
uma imagem de  microarranjo, que se tornou muito comum na comunidade, é a
transformação   logarítmica.  Em  geral,  é  feita  uma  reparametrização  das
intensidades para o espaço conhecido como  MA-plot ou  MS-plot:  M = log2(Ich1  /
Ich2), A = log2(Ich1)/2 + log2(Ich2)/2 ou S = log2(Ich1/2 + Ich2/2), isto é, respectivamente,
o logaritmo da razão de intensidades, a média dos logaritmos das intensidades ou o
logaritmo  da  intensidade  média  do  elemento em  questão.  Usando  esta
parametrização,  realmente fica  clara  a  dependência  não-linear  entre  a  razão  de
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expressão (estimada por M) e a intensidade média (estimada por A ou S), como na
figura Fig. 3.6.

A literatura da área é abundante em propostas de métodos de normalização para
microarranjos. Para a  análise  dos dados utilizados nesta  tese,  foi  selecionado o
método conhecido  como  normalização  por  LOWESS.  Esta  nomenclatura  é,  de
certa forma, um abuso de linguagem e também um jargão da área, uma vez que a
técnica  LOWESS  (LOcally  WEigthed  RegrESSion)  existia  anteriormente  aos
microarranjos e nada mais é que um tipo de ajuste não-paramétrico de curva. No
contexto  de  análise  de  microarranjos,  proceder  a  normalização  por  LOWESS
implica que se assume uma constante de normalização não-linear  estimada por
uma curva no espaço MS-plot (ou MA-plot, se for o caso), utilizando-se um ajuste
LOWESS, como mostrado na figura Fig. 3.6a. O termo “constante” passa a ser
outro abuso de linguagem pois o fator de correção para um dado  M observado
depende de S. Num intervalo pequeno em S o fator, de fato, é uma constante, o que
motiva  alguns  autores  a  denominar  este  método  de  “correção  local”,  em
contraposição à global (uma única constante). O resultado de todos os elementos da
imagem é corrigido conforme esta curva de normalização, como mostrado na Fig.
3.6b.

A variável  de  interesse  é  a  razão  de  expressão  R e  é  estimada  pela  razão
normalizada das intensidades de fluorescência.

Apesar  de  não  ser  o  objetivo  central  desta  tese,  para  atingir  o  objetivo  de
estudar os dados de microarranjo no contexto de amostras escassas, ou mesmo para
proceder a efetiva análise dos dados dos pesquisadores colaboradores, foi preciso
conceber um  software para executar parte do pré-processamento discutido nesta
seção. Portanto, um dos subprodutos desta tese foi a implementação de um sistema,
chamado SpotWhatR, para execução de algumas etapas de pré-processamento das
imagens de microarranjo, a saber: a filtragem e a normalização dos dados. A figura
Fig.  3.7 mostra  um exemplo da  utilização do sistema.  O sistema  tem algumas
outras capacidades para visualização e análise de dados, que não são discutidas
nesta  tese  por  não  estarem  no  contexto  de  pré-processamento.  O  sistema
SpotWhatR, bem como uma revisão a cerca dos métodos de análise de dados de
microarranjo,  foi  apresentado  em publicação  recente  numa  revista  modalidade
OpenAccess:  Koide T, Salem-Izacc SM, Gomes SL & Vêncio RZ; SpotWhatR: a
user-friendly microarray data analysis system; Genetics and Molecular Research
5:93-107 (2006). 

Após a normalização encerra-se o pré-processamento dos dados de imagens de
microarranjo, e a partir deste ponto se inserem as contribuições originais desta tese.
A primeira pergunta biológica de importância a ser respondida com base nos dados
de  microarranjos  é:  “quais  os  genes  diferencialmente  expressos  entre  as  duas
condições estudadas?”.  Foi  desenvolvido um sistema de suporte à decisão para
auxiliar a responder esta pergunta fundamental. Os valores normalizados de razão
de expressão são os dados que alimentam o sistema de suporte  à  decisão para
microarranjos, desenvolvido nesta tese: HTself.
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Fig 3.7 – Exemplo de utilização do sistema de análise de dados de microarranjo SpotWhatR. A figura
superior mostra o sistema operando sobre a plataforma Linux e a inferior sobre a Windows (adaptado
de  Koide et al., 2006 e disponível em http://blasto.iq.usp.br/~tkoide/SpotWhatR/).  

3.4. Sistema de Suporte à Decisão HTself

A tecnologia de  microarranjo vem permitindo o estudo da expressão gênica
numa escala genômica,  mudando o paradigma dos estudos de expressão de um
único gene para uma abordagem em larga-escala. Uma vez que esta tecnologia se
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torna mais  acessível  em termos de custo,  um maior  número de laboratórios  de
Biologia  Molecular  pode  utilizá-la  como  uma  técnica  de  rotina  (Rockett  &
Hellmann, 2004). Pela comparação entre duas amostras, marcadas com diferentes
corantes  fluorescentes,  é  possível  classificar  um  gene  como  diferencialmente
expresso  (ou  divergente,  caso  esteja-se  lidando  com  hibridizações  genômicas)
empregando uma grande variedade de métodos estatísticos.

O desenho experimental ideal deve conter quantas réplicas técnicas e biológicas
forem factíveis, de modo que o dado seja representativo e possa ser analisado com
o estado-da-arte  em ferramentas  estatísticas.  Entretanto,  não  é  sempre  possível
satisfazer  essa necessidade de réplicas  nas  situações experimentais  reais  que se
apresentam ao pesquisador.

Em laboratórios com restrições financeiras, por exemplo, os microarranjos são
utilizados como ferramentas de seleção em larga-escala, estratégia mais conhecida
na área por  high-throughput screening, em inglês. Nestes casos, a prática mostra
que é preferível realizar experimentos com poucas réplicas experimentais e testar
mais condições biológicas diferentes. Outro exemplo é o estudo de doenças raras
em humanos.  Este  tipo  de  pesquisa  é  naturalmente  sujeita  a  uma  situação  de
escassez de amostras, uma vez que o RNA disponível pode vir, por exemplo, de
dois ou três pacientes apenas.

Apesar  de  não  serem idealmente  amostrados,  esses  estudos  são  claramente
importantes.  Entretanto,  este  tipo  de  situação  não  é  adequadamente  analisada
utilizando-se  os  métodos  tradicionais  que  requerem  um  número  superior  de
réplicas,  e/ou  assumem certas  hipóteses  para  as  distribuições  ou densidades  de
probabilidades envolvidas que não podem ser verificadas.

Um resultado desta tese é a apresentação do sistema  HTself,  um sistema de
suporte  à  decisão  projetado  para  ser  uma  ferramenta  bioinformática  de  fácil
utilização, que forneça uma alternativa para o problema da análise de dados de
microarranjo em situações de amostras escassas.

Para atingir esse objetivo, explorou-se simultaneamente duas idéias amplamente
aceitas na área de análise de microarranjos, mas que até então nunca haviam sido
utilizadas em conjunto: a determinação de valores críticos (mais conhecido por
cutoff,  em inglês) dependentes da intensidade derivados de um bancos-de-dados
normativo,  conhecidos por  experimentos  self-self (Yang  et al.,  2002; Tu  et al.,
2002; Kim et al., 2002); e o uso de métodos não-paramétricos (Tusher et al., 2001;
Troyanskaya et al., 2002; Zhao et al., 2003). Estes conceitos serão apresentados e
esclarecidos no decorrer desta seção. O sistema está gratuitamente disponível na
Internet e faz as análises  on-line utilizando um servidor hospedado no endereço:
http://blasto.iq.usp.br/~rvencio/HTself. O artigo descrevendo o método e
o sistema de suporte à decisão foi publicado numa revista modalidade OpenAccess:
Vêncio RZ & Koide T; HTself: self-self based statistical test for low replication
microarray studies; DNA Research 12:211-214 (2005).

Quando se analisa imagens de microarranjo, uma questão fundamental é como
classificar um gene como sendo ou não diferencialmente expresso. Para responder
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essa  questão,  é  necessário  determinar  um valor  crítico  cutoff para  a  razão  de
hibridização. Em termos matemáticos, este passo consiste em testar a hipótese nula
H0: “o elemento não tem hibridização diferencial entre as duas amostras testadas”.

Existem várias abordagens matemáticas para definir  cutoffs e rejeitar H0, que
podem ser vistos detalhadamente em revisões como: Nadon & Shoemaker (2002),
Stolovitzky (2003) e Cui & Churchill (2003). Uma estratégia muito simples e ainda
amplamente  utilizada  consiste  em  escolher  uma  razão  arbitrária  como  cutoff,
usualmente 2 vezes  (mais  conhecida na área como a regra  2-fold).  Genes com
razão de hibridização maior que o cutoff são considerados como tendo hibridização
diferencial. Para incorporar algum rigor estatístico, costuma-se também utilizar os
testes estatísticos tradicionais como o teste  t, usando transformações logarítmicas
sobre as razões (mais conhecido por  log-ratios, em inglês) e um valor arbitrário
cutoff para a média. Matematicamente, escreve-se este processo como H0: “a média
do  log-ratio não é maior que logaritmo do  cutoff”. Esse esquema supostamente
fornece algum tipo de significância estatística ao resultado através do  p-value do
teste, mesmo sendo o cutoff um valor definido arbitrariamente. Entretanto, para ser
adequadamente aplicado, é necessário verificar se os  log-ratios medidos para um
dado  gene  são  de  fato  distribuídos  segundo  uma  normal  e  se  o  número  de
observações experimentais não é escasso demais para que as hipóteses assintóticas
necessárias se façam adequadas.

Outra  abordagem  comum  na  literatura  consiste  em  assumir  um  modelo
estatístico para o comportamento de toda a lâmina (usualmente algum modelo do
tipo  t-student  ou uma normal),  definir  este  como sendo a  função  densidade  de
probabilidade (fdp) nula do teste, e procurar pelos extremos (outliers). Novamente,
essa estratégia exige que o dado seja distribuído de acordo com algum modelo
conhecido.

Como os modelos assumidos nem sempre são adequados genericamente para os
dados de microarranjo, diferentes métodos não-paramétricos foram propostos para
definir a fdp nula para os log-ratios de um gene (Tusher et al., 2001; Troyanskaya
et  al.,  2002;  Zhao  et  al.,  2003).  Entretanto,  uma  vez  que  estes  métodos  são
usualmente  baseados em reamostragem (bootstrap),  permutação,  estimativas  de
desvio padrão, estatísticas de rank/ordem, etc., não são escolhas adequadas para se
obter a fdp de genes individuais quando existem poucas réplicas experimentais,
isto é, na situação de amostras escassas.

Uma categoria de abordagens completamente diferente para definir os  cutoffs
baseia-se  em  estratégias  experimentais,  como  o  uso  de  bancos-de-dados
normativos  compostos  de  hibridizações  self-self.  Experimentos  self-self são
experimentos normativos (“controle”) onde o mesmo material biológico é marcado
com ambos os fluoróforos Cy3 e Cy5 e hibridizados simultaneamente na mesma
lâmina. Neste caso, então, não há duas amostras biológicas diferentes, mas sim a
mesma  amostra  “simulando”  o  procedimento  experimental  que  é  feito
normalmente quando se deseja comparar duas amostras diferentes. Esta estratégia
tem  sido  usada  para  a  obtenção  de  cutoffs dependentes  da  intensidade  para
classificar os genes como diferencialmente expressos. A comparação entre o uso de

21



cutoffs constantes  e  o  uso  de  cutoffs dependentes  da  intensidade  já  foi
extensivamente  discutida,  mostrando  uma  performance  superior  deste  último
(Yang et al., 2002; Tu et al., 2002).

Por “dependente da intensidade” entende-se que o cutoff definido é função de A
(ou  S,  conforme  definido  na  seção  3.3  anterior).  A figura  Fig.  3.8  mostra  um
exemplo do resultado de um experimento self-self no MA-plot.

Fig 3.8 – Aspecto de um experimento self-self usando uma lâmina para a bactéria Xylella fastidiosa.
M = log2(Ich1 /  Ich2),  A = log2(Ich1)/2 + log2(Ich2)/2,  Ich1 e Ich2 são as intensidades dos dois fluoróforos.
Pode-se notar que, como esperado uma vez que é o mesmo material sendo comparado com os dois
fluoróforos, as observações de M se distribuem em torno de M = 0. Também é possível notar que a
dispersão de  M aumenta  para os menores  A,  ou seja,  existe uma dependência com a intensidade
média. A curva verde é o cutoff dinâmico de 99.5% de credibilidade.

O método implementado no sistema HTself usa um banco-de-dados normativo
de  experimentos  self-self para  obter  experimentalmente  a  fdp  nula  do  teste
estatístico. Uma vez que a hipótese nula vale, por construção, para todos os genes
em experimentos  self-self, é possível usar todos os  elementos de todos os genes
imobilizados na lâmina para estimar a fdp nula. Neste caso, não há mais a restrição
crítica quanto ao número de observações.  Sendo assim,  agora com um número
adequado de observações (todos os elementos da lâmina), o uso de métodos não-
paramétricos é factível.

Para levar em conta a dependência da variabilidade com a intensidade, a fdp
nula é estimada usando-se um processo de janela-deslizante que se desloca por
todo o espectro de intensidades.
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O algoritmo  para  definir  cutoffs de  log-ratio de  uma  forma  dependente  da
intensidade é, resumidamente:

(i) o usuário define uma janela-deslizante  para o eixo  A definindo dois
parâmetros: o tamanho da janela e o passo do deslocamento. Em cada
passo será destacado, então, um subintervalo arbitrário correspondente
de A;

(ii) para cada subintervalo de  A selecionado em (i), estima-se a fdp de  M
empregando o método de Kernel Density Estimator;

(iii) integra-se a fdp de (ii) em torno da moda da densidade até que algum
nível de probabilidade, pré-definido pelo usuário, seja atingido;

(iv) as etapas (ii) e (iii) são repetidas até que a janela tenha deslizado por
todo o espectro de A.

A figura Fig. 3.9 mostra alguns exemplos de intervalos arbitrários interceptados
no processo de criação das  curvas  cutoff para  o  log-ratio M.  Este  exemplo foi
criado  a  partir  dos  dados  self-self obtidos  num estudo  com a  bactéria  Xylella
fastidiosa (Koide et al., 2004).

A técnica Kernel Density Estimator é uma técnica não-paramétrica que estima a
função densidade de probabilidade de uma variável empiricamente, com base em
amostras observadas desta variável (Silverman, 1986). Talvez o uso do termo “não-
paramétrico”  seja  um  abuso  de  linguagem  para  designar  tal  técnica  pois,
evidentemente, existem muitos parâmetros envolvidos. Por outro lado, acredita-se
ser  mais  adequado  o  termo  em  inglês  “model-free”,  que  enfatiza  a  falta  de
necessidade  de  assumir  um  modelo,  e  não  a  falta  de  parâmetros  na  técnica.
Entretanto, o termo “não-paramétrico” já é tradicional em Estatística para designar
toda uma classe de técnicas, onde se inclui a técnica Kernel Density Estimator. A
técnica pode ser resumida como se segue. Seja f a fdp de uma variável aleatória X e
x1, x2, ... , xn um conjunto de n observações empíricas desta variável. O estimador
de f é então:

onde o “chapéu” sobre  f indica que é um estimador,  h é o parâmetro conhecido
como bandwidth e K é a função kernel.
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Fig 3.9 – Interceptação de alguns intervalos durante a execução do algoritmo do HTself. Os gráficos à
esquerda  são  os  MA-plot do  experimento  self-self.  Os  gráficos  à  direita  são  os  histogramas  da
distribuição dos log-ratios M referentes aos subintervalos de A, demarcados pelas linhas verticais nos
respectivos gráficos MA-plot. O método Kernel Density Estimator é usado sobre os histogramas de M
para obter-se empiricamente sua fdp (linhas verde nos gráficos a direita).  Com esta,  obtém-se os
intervalos de credibilidade desejados, integrando-se desde a moda da fdp até atingir a probabilidade
desejada. Neste exemplo a integração cessa ao atingir-se a probabilidade de 0.995. Os intervalos de
credibilidade em  M assim definidos são transportados ao  MA-plot (pontos verdes nos gráficos da
esquerda) e, conjuntamente, formam o cutoff (como as curvas verdes na Fig. 3.8).

Para  adquirir  intuição  acerca  desta  técnica,  basta  notar  que  um  simples
histograma é um caso particular neste formalismo,  quando a função  kernel K é
escolhida adequadamente:
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Para  a  estimativa  das  fdps,  o  método  HTself utiliza  o  bem estudado  kernel
gaussiano:

A fórmula acima pode ser interpretada intuitivamente como um processo de
suavização de um histograma. Esta é a expressão matemática utilizada para gerar
as curvas fdp de  M em cada um dos subintervalos (Fig. 3.9, curvas verdes nos
gráficos da direita) com as observações Mi adequadas.

Fig 3.10 – Comparação entre propostas de estimativa da função densidade de probabilidade. A figura
mostra a distribuição empírica em 3 diferentes intervalos de intensidade, e a estimativa da densidade
utilizando a proposta model-free (curvas verdes) e o modelo normal (curvas vermelhas).

25



A figura Fig. 3.10 mostra claramente a necessidade de utilizar uma estimação
de densidade model-free, ao invés de assumir o modelo normal usual para os log-
ratios pois o ajuste desse modelo parece não ser adequado, independentemente da
faixa de intensidades testada.

Uma vez definido o  cutoff,  basta aplicá-lo aos experimentos de interesse, ou
seja, experimentos com duas amostras sendo comparadas e não mais o banco-de-
dados  normativo.  Neste  raciocínio,  assume-se  implicitamente  que  o  mesmo
processo estocástico que gera ruído experimental está presente nas imagens  self-
self e nas de interesse. Por exemplo, seja um experimento real, como o ilustrado
pela figura da seção 3.3 Fig. 3.6 ou os experimentos a serem discutidos na seção
3.5, em que os valores (a,m) observados de um dado  elemento apresentem  log-
ratios m para fora de um cutoff de 99% de credibilidade. Este elemento pode então
ser classificado pelo usuário como sendo diferencialmente expresso, uma vez que
há  somente  (100-99)% = 1% de  chance  de  que  esta  medida  de  log-ratio seja
produto de ruído experimental, segundo o banco-de-dados normativo. Se o gene
em questão possui mais de um elemento medindo sua expressão ou se existe mais
de  uma  réplica  do  experimento,  o  usuário  decidirá  se  o  gene  está  ou  não
diferencialmente  expresso  com  base  em  propriedades  como:  porcentagem  de
observações acima/abaixo do  cutoff,  log-ratio médio, etc; indicadores fornecidos
pelo sistema de suporte à decisão.

Como o método é aplicado a cada elemento individualmente, ele não depende
necessariamente de haver um grande número de réplicas experimentais para chegar
a  decisão  de  que  o  gene  está  diferencialmente  expresso  ou  não,  podendo  ser
aplicado até mesmo a casos limite em que há uma única observação  disponível (1
elemento para  detectar  um  único  gene  em  um  único  experimento).  Esta  é  a
característica prática mais importante do sistema  HTself desenvolvido nesta tese.
Convenientemente,  para  a  utilização prática  do método não é  necessário que  o
usuário visualize cada um dos genes em gráficos como o da Fig. 3.6 ou obtenha os
valores dos indicadores de performance (por exemplo porcentagem de observações
acima/a baixo do cutoff ou média da razão de expressão, etc.) por sua própria conta
pois esta é justamente a função do sistema de suporte à decisão implementado.

O sistema de suporte à decisão HTself é composto por uma interface amigável
com o usuário, por meio de um website. A figura Fig. 3.11 mostra um exemplo de
tela do sistema implementado.

Com o  sistema  de  suporte  à  decisão,  espera-se  auxiliar  os  pesquisadores  a
extrair  informações  importantes  dos  seus  conjuntos  de  dados  em situações  de
amostras escassas. A seguir, a seção 3.5 apresenta um estudo de caso onde foram
analisados dados reais,  aplicando com sucesso o sistema  HTself e auxiliando os
colaboradores biólogos a estudar o transcriptôma da bactéria Xylella fastidiosa sob
a condição de estresse térmico.
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Fig 3.11 – Interface web para utilização do sistema HTself. Uma interface amigável põe o método a
disposição dos usuários na forma de um sistema de suporte à decisão. O usuário pode decidir quais
genes serão considerados como relevantes ao estudo, com base nos indicadores de performance dos
elementos em relação aos bancos-de-dados normativos de imagens self-self.

3.5. Aplicações do sistema HTself

O sistema de suporte à decisão HTself, apresentado na seção 3.4, foi utilizado
para auxiliar a conclusão de um projeto de pesquisa, sob a responsabilidade da
doutoranda Tie Koide – Instituto de Química da USP, onde foi feita a análise do
transcriptoma  da  bactéria  Xylella  fastidiosa submetida  a  estresse  térmico.
Evidentemente, para a adequada conclusão desta pesquisa, a utilização do sistema
HTself não foi a única ação necessária no escopo da Bioinformática, mas é a ação
pertinente ao contexto desta tese.

Quando o sistema  HTself foi originalmente desenvolvido, não foi apresentado
qualquer tipo de validação biológica do modelo porque esta certamente não faz
parte ao escopo pretendido. Entretanto, é importante que todo modelo teórico em
Biologia  deva,  idealmente,  passar  por  validação  experimental  para  que  se
consolide. No trabalho a ser discutido a seguir,  os pesquisadores colaboradores
realizaram alguns experimentos que considera-se como tendo validado o uso do
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sistema. O trabalho descrevendo esses resultados foi publicado numa  revista da
área de microbiologia: Koide T, Vêncio RZ & Gomes SL; Global gene expression
analysis  of  the  heat  shock  response  in  the  phytopathogen  Xylella  fastidiosa;
Journal of Bacteriology 188:5821-5830 (2006). 

Para melhor entendimento do contexto do trabalho onde ocorreu a aplicação, é
preciso apresentar-se alguns conceitos sobre estresse térmico. Quando uma célula é
exposta a um aumento brusco na temperatura, seu programa de expressão gênica é
alterado para se adaptar ao estresse ambiental. Uma resposta característica a este
tipo  de  estresse  é  o  aumento  na  taxa  de  síntese  de  uma  classe  de  proteínas
denominadas hsps, do inglês heat shock proteins ou proteínas de choque térmico.
Elas atuam mediando o enovelamento e montagem de polipeptídeos ou degradando
os  polipeptídeos  irreversivelmente  desnaturados.  As  hsps são  altamente
conservadas em procariotos e eucariotos e são classificadas em famílias de acordo
com seu peso molecular. Muitas dessas proteínas são também induzidas em outras
condições  de  estresse  ambiental  como  carência  de  nutrientes,  mudanças  na
osmolaridade ou pH do meio. 

A disponibilidade da seqüência completa de diversos genomas bacterianos tem
facilitado o estudo da resposta global ao choque térmico. A resposta ao aumento da
temperatura tem sido caracterizada no nível de transcrição em diversas bactérias,
desde organismos modelo como  Escherichia coli e  Bacillus subtilis,  organismos
envolvidos em bioremediação como Shewanella oneidenis e diversos patógenos de
mamíferos  como  Campylobacter  jejuni,  Streptococcus grupo  A,  Mycoplasma
pneumoniae,  Yersinia  pestis e  Neisseria  meningitis.  Estas  análises  globais
mostraram que a resposta ao aumento da temperatura provocou não só a indução de
hsps como também mudanças nos níveis  de expressão de genes relacionados a
outras funções celulares como biogênese de flagelo, reguladores transcricionais,
genes  relacionados  a  fagos,  a  composição  da  membrana  e  relacionados  à
patogênese. A observação da resposta ao choque térmico nunca foi estudada em
bactérias fitopatogênicas, como é o caso de Xylella fastidiosa, e portanto a pesquisa
conduzida  em  colaboração  com  os  colegas  biólogos  tem  a  sua  importância
científica.

Culturas de  Xylella fastidiosa cultivadas por 7 dias (fase exponencial) foram
submetidas a um estresse térmico de 40oC por 0, 7, 15, 25 e 45 minutos, compondo
os 5 pontos experimentais da série-temporal. O ponto de 0 minutos é equivalente a
nenhum choque térmico, ou seja, o crescimento na condição controle de 29oC. A
aquisição e pré-processamento das imagens foram feitos de forma similar ao que
foi descrito nas seções anteriores. Foram obtidas imagens independentes para as
amostras  marcadas  com  moléculas  fluorescentes  Cy3  e  Cy5,  utilizando  o
Generation III Scanner (GE Healthcare). Todos os experimentos foram realizados
com 3 réplicas biológicas  distintas (3 extrações de RNA independentes) e cada
gene foi depositado em duplicata nas lâminas de microarranjo, portanto, existe um
total  de 6 réplicas  para  cada  elemento.  Após  a  obtenção das  imagens  de  cada
lâmina,  as  intensidades de sinal  de cada  elemento foram extraídas  utilizando o
software ArrayVision 8.0 (GE Healthcare). A técnica de normalização empregada
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foi a conhecida como LOWESS referida na seção 3.3. A parametrização em M e S,
como descrita na seção anterior, foi empregada para cada um dos pontos da série-
temporal  e  alimentaram o  sistema  HTself.  Os  dados,  tanto  brutos  quanto  pré-
processados,  foram  depositados  no  banco-de-dados  público  mundial  GEO
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/)  sob  o  número  de  acesso  GSE4161.  A
figura da seção 3.3 Fig.  3.6 mostra,  como exemplo,  o  MS-plot obtido após 15
minutos de estímulo térmico em comparação com o controle 29oC. 

Um banco-de-dados  normativo  composto  de  2  imagens  do  tipo  self-self foi
utilizado como base para o sistema HTself. As curvas verdes mostradas na figura
Fig. 3.12 são as delimitações do cutoff dinâmico obtidas pelo sistema para auxiliar
na decisão/escolha da lista  de genes induzidos ou reprimidos em cada um dos
tempos do estímulo.

Fig  3.12  –  Experimentos  self-self para  obtenção  do  cutoff.  Este  banco-de-dados  normativo  foi
contruído a partir de RNA de culturas controle crescidas a 29oC versus a mesma cultura também a
29oC. As curvas verdes são os cutoff dinâmicos estabelecidos pelo sistema HTself. Adaptado de Koide
et al. (2006).

 O  cutoff foi obtido utilizando-se a interface  on-line do sistema de suporte à
decisão (Fig. 3.11) com intervalos de 99% de credibilidade, janela de tamanho 1.0
e passo 0.2. O cutoff foi aplicado a cada um dos 4 pontos da série-temporal, para
todos  os  genes.  Após  a  inspeção  dos  indicadores,  os  especialistas  biólogos
decidiram considerar como induzidos todos os genes que possuíssem mais de 80%
das suas amostras acima do cutoff dinâmico; e como reprimidos os que possuíssem
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80% das réplicas abaixo do  cutoff,  desde de que tivessem ao menos 5 medidas
válidas.

A Tabela  3.1  resume  o  resultado final  obtido  com o  auxílio  do  sistema  de
suporte à decisão HTself. 

tempo de estímulo 40oC induzidos reprimidos
 7 minutos 28 3

 15 minutos 90 49
 25 minutos 182 128
 45 minutos 166 156

Tabela 3.1 – Número de genes considerados como diferencialmente expressos.

Entre os genes considerados, muitos eram esperados por serem classicamente
relacionados  à  resposta  ao  estresse  térmico,  mas  alguns  outros  resultados  são
particulares à bactéria  Xylella fastidiosa. A discussão destes resultados, do ponto
de vista biológico, está muito além do escopo desta tese, entretanto é importante
salientar que alguns dos resultados obtidos com o sistema HTself foram submetidos
a uma validação independente.

Atualmente é comum na aplicação da tecnologia de  microarranjo, executar-se
algum tipo de experimento independente para corroborar seus resultados. Entre as
técnicas  experimentais  mais  usadas  para  este  fim  está  a  técnica  de  RT-PCR
quantitativo (qRT-PCR) (Rockett & Hellmann, 2004). Os biólogos afirmam que
esta é uma boa técnica para  fins de validação pois:  (i)  baseia-se em princípios
técnicos  diferentes  dos  que  suportam a  técnica  de  microarranjo e  (ii)  é  mais
sensível que a técnica de microarranjo. Portanto, no contexto do estudo do choque
térmico,  alguns  genes  apontados  como  induzidos/reprimidos,  foram  também
ensaiados usando qRT-PCR. Como esta técnica é relativamente trabalhosa e não é
considerada  apropriada  para  ser  utilizada de  um ponto  de  vista  genômico,  dez
genes de interesse foram selecionados para atestar a validade geral da análise por
microarranjo em novas  amostras  biológicas,  totalmente  distintas  das  utilizadas
naqueles experimentos. A figura Fig. 3.13 mostra a comparação entre os estímulos
de choque térmico a 40oC e a condição controle a 29oC ao longo do tempo.

A correlação  geral  entre  os  log-ratios,  usando  a  versão  não-paramétrica  de
Spearman,  foi  de  0.89,  mostrando  compatibilidade  entre  as  duas  técnicas.
Evidentemente,  valores  de  correlação  são  considerados  em relação  à  aplicação
desejada e ao estado-da-arte da área. No contexto de expressão gênica bacteriana,
lembrando-se que as amostras submetidas ao microarranjo e qRT-PCR são réplicas
biológicas independentes, uma correlação de 0.89 é considerada boa pelos biólogos
especialistas. Mais ainda, neste mesmo contexto, as conclusões qualitativas, isto é,
se  um dado  gene  é  induzido/reprimido  ou  não,  foram todas  confirmadas,  sem
exceção, para os dez genes escolhidos nos cinco pontos experimentais.

Frente ao que foi discutido acima, consideramos esses resultados como sendo a
uma  evidência  experimental,  clara  e  independente,  da  adequação  do  método
proposto e implementado no sistema de suporte à decisão HTself.
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Fig 3.13 – Validação dos dados  de  microarranjo por  qRT-PCR.  São mostrados os  log-ratios nas
séries-temporais dos 10 genes escolhidos (nome dos genes nos cantos dos gráficos). Os triângulos
abertos com linhas claras representam os resultados por qRT-PCR e os quadrados com linhas escuras
os resultados por  microarranjo. As barras-de-erro são o desvio padrão. Adaptado de Koide  et  al.
(2006).

31

XF2174: ybbN

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50

XF2241: mucD

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50

tim e (m in)

XF2336: colR
-1

0

1

2

3

4

0 10 20 30 40 50

XF2340:dnaK

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50

XF2395: axeA

-1

0

1

2

3

0 10 20 30 40 50

XFa0052:vapD

-1

0

1

2

3

4

0 10 20 30 40 50

XF0371:pi lO

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

0 10 20 30 40 50

XF0395: bfr

-3

-2

-1

0

1

0 10 20 30 40 50

XF1896: pal6

-2

-1

0

1

0 10 20 30 40 50

XF1632: pi lU

-3

-2

-1

0

1

2

0 10 20 30 40 50

tim e (m in)

M

M

M

M

M



Numa seção de aplicações do sistema, acredita-se ser de igual poder ilustrativo
citar um trabalho de pesquisa ao qual o sistema foi aplicado mas, ao contrario do
trabalho anteriormente discutido, não foi obtido total sucesso, exigindo adaptações
e  externando  suas  limitações.  O  trabalho,  realizado  em  colaboração  com
pesquisadores da Universidade dos Açores e executado no CAGE-Lab Instituto de
Química da USP, consiste da análise de diferentes desenhos experimentais para
hibridização de  microarranjo, sem o uso de amostras de referência comum. Este
trabalho foi importante para indicar as limitações do sistema  HTself, pelo menos
em sua versão atual.

Este  trabalho  foi  apresentado  recente  numa  revista  modalidade  OpenAccess
como subproduto desta tese:  Peixoto BR, Vêncio RZ, Egídio CM, Mota-Vieira L,
Verjovski-Almeida S & Reis EM; Evaluation of reference-based two-color methods
for measurement of gene expression ratios using spotted cDNA microarrays; BMC
Genomics 7:35 (2006).

Como discutido na seção 3.3, a obtenção de imagens de  microarranjo exige a
utilização de duas amostras, uma de referência e outra a qual se deseja estudar de
fato. Entretanto, em estudos que envolvem câncer, é muito difícil obter amostras
normais e tumorais de um mesmo tecido e/ou paciente para proceder a comparação
direta. Para resolver esta dificuldade, a comunidade passou a utilizar referências
comuns  constantes  para  hibridizar  contra  todas  as  amostras  de  interesse.  Isso
permite, por exemplo, desenhos experimentais desbalanceados, onde se tem mais
amostras  tumorais  do  que  normais,  ou  ainda  exime  a  necessidade  de  se  obter
amostras  normais  do  mesmo  paciente  que  fornece  a  amostra  tumoral.  As
referências comuns mais utilizadas são RNAs extraídos de linhagens celulares ou
misturas  de  todas  as  amostras  de  interesse  (conhecidas  por  pools,  do  inglês).
Entretanto,  existem  vários  problemas  técnicos  neste  tipo  de  solução,
detalhadamente descritos no artigo de Peixoto et al. (2006). Neste artigo, propôs-se
um novo tipo de solução técnica para o problema da referência comum chamada
RefOligo. Esta solução foi comparada com as abordagens comuns e com a simples
não utilização de referência alguma. Para comparar as performances das diferentes
soluções  em  amostras  de  câncer  de  mama,  rim  e  próstata,  foi  necessária  a
identificação dos genes diferencialmente expressos em cada caso. 

Inicialmente,  utilizou-se o  sistema  de  suporte  à  decisão  HTself mas  este  se
mostrou inadequado na solução do problema uma vez que, apesar de estar-se na
condição  de  amostras  escassas  para  a  qual  o  sistema  HTself é  supostamente
indicado,  havia  muitas  combinações  possíveis  de  análises  a  serem  feitas,
impossibilitando o uso interativo do método. Ficou claro então que o sistema tinha
uma  limitação  importante  pois  necessitava  de  algum tipo  de  modificação  que
permitisse ao usuário a repetição de análises iguais de modo simples. Para resolver
este problema pontual o sistema HTself foi adaptado, com sucesso, para análise em
batelada  (batch),  mas  nessa  nova  versão  ele  perdia  suas  características  de
interatividade, típicas de um sistema de suporte à decisão. Sendo assim, por conta
desta aplicação em particular,  notou-se que existe uma limitação de praticidade
quando o número de consultas ao sistema é grande e repetitiva.
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Interessante que, do mesmo modo que foram encontradas limitações do sistema
para  situações  em  que  seria  supostamente  adequado,  encontrou-se  algumas
situações importantes para as quais o sistema não foi previsto, mas para as quais se
constatou ser de grande utilidade.

Essas situações são sintetizadas pela aplicação do sistema a dados obtidos de
imagens de microarranjo em plataformas diferentes das apresentadas na seção 3.3,
como  por  exemplo  a  plataforma  CodeLinkTM Bioarray (GE  Healthcare).  Esta
tecnologia,  relativamente  nova,  de  imagem  de  microarranjo não  emprega
exatamente  os  mesmos  modelos  discutidos  na  seção  3.3  por  não  utilizar  a
hibridização  competitiva,  sendo  conhecida  também como tecnologia  one-color.
Com modificações sobre os dados normalizados, é possível utilizar o sistema de
suporte  à  decisão  HTself para  a  efetiva  descoberta  de  genes  diferencialmente
expressos obtidos com a plataforma CodeLinkTM.

Como esta é  uma tecnologia  do tipo  one-color,  não faz sentido montar  um
banco-de-dados normativos de experimentos  self-self, que são a base do sistema
HTself.  Entretanto,  de  posse  de  hibridizações  replicadas,  feitas  com o  mesmo
material biológico, é possível construir experimentos  self-self virtuais, analisando
as intensidades de fluorescencia independentes  vindas de duas réplicas  técnicas
como se fossem um experimento self-self verdadeiro. Esta estratégia foi aplicada e
validada  pelos  pesquisadores  do  Hospital  Israelita  Albert  Einstein  em  seus
experimentos  de  expressão  gênica  no  Centro  de  Pesquisas  Experimentais,  que
possui  a  tecnologia  CodeLinkTM Bioarray instalada.  A  principal  aplicação  do
sistema foi feita na análise do transcriptoma de células tronco de cordão umbilical
humanas,  em  busca  dos  mecanismos  moleculares  eventualmente  presentes  no
fenômeno  de  expansão e  diferenciação  destas  em cultura.  Este  estudo mostrou
resultados,  que  por  sua  vez,  podem ter  um papel  importante  na  futura  terapia
celular. Este trabalho foi submetido para publicação numa revista internacional da
área de células tronco e pode ser considerado um subproduto desta tese: Okamoto
OK,  Carvalho  ACSR,  Marti  LC,  Vêncio  RZ,  Tobo  PR  &  Moreira-Filho  CA;
Estradiol  enhances  expansion  of  CD133+/CD34+  stem  cells  from  human
umbilical  cord  blood  and  affects  expression  of  cancer-associated  genes;
(submetido 2006).

A terapia celular busca restaurar o funcionamento de tecidos ou órgãos através
da proteção da integridade celular ou reposição de células danificadas por células
sadias.  As células-tronco e as células progenitoras tecido-específicas constituem
importante fonte para a reposição celular, podendo ser transplantadas diretamente
no sítio de lesão. O potencial terapêutico das células-tronco e as perspectivas de
uma medicina regenerativa são altamente promissoras. A caracterização cada vez
mais detalhada de novos tipos de células-tronco/progenitoras em tecidos adultos e a
exploração  de  fontes  alternativas  destas  células,  como  o  sangue  de  cordão
umbilical, trazem muitos avanços na área. Acredita-se que as células-tronco adultas
desempenhem  importante  função  no  reparo  e  manutenção  da  integridade  dos
diversos tecidos nos quais se encontram.
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atualmente. O experimento ilustrado na Fig. 3.14 é a comparação entre células-
tronco de sangue de cordão umbilical após 7 dias em cultura sem e com a adição de
Estradiol, um hormônio de crescimento, por 1 hora. É fácil notar que a maioria
esmagadora  dos  elementos-controle,  que  se  espera  não  apresentar  expressão
diferencial,  estão  de  fato  contidos  nos  limites  das  curvas  de  cutoff dinâmico
elaboradas com 99% de credibilidade.

Uma  vez  comprovada  a  utilidade  do  sistema  de  suporte  à  decisão  HTself
também para esta plataforma  CodeLinkTM,  este passou a ser utilizado em alguns
projetos de pesquisa em andamento no Hospital Israelita Albert Einstein, tanto para
o estudo de células-tronco quanto na expressão gênica de tumores. Tal aplicação do
sistema desenvolvido nesta  tese  foi,  de certa  forma inesperada,  uma vez que a
plataforma em questão não é estritamente equivalente àquela para a qual o sistema
foi originalmente desenvolvido, cujos aspectos técnicos foram discutidos na seção
3.3.

Em síntese, nesta seção foram ilustradas as aplicações documentadas do sistema
desenvolvido na presente  tese.  A primeira  aplicação foi  realizada com sucesso,
auxiliando na descoberta dos genes envolvidos na resposta ao estímulo térmico da
bactéria fitopatogênica  Xylella fastidiosa.  A segunda aplicação mostrou que era
necessário  criar  uma  versão  do  sistema  que  não  tem as  características  de  um
sistema de suporte à decisão típico pois automatiza o processo de decisão e diminui
a interação com o usuário. Finalmente, a terceira aplicação mostrou a utilidade do
sistema desenvolvido num contexto similar, mas não exatamente equivalente para
o qual ele foi desenvolvido. Como objetivo desta tese procurou-se aplicar o sistema
de  suporte  à  decisão  desenvolvido  a  dados  reais,  auxiliando  os  pesquisadores
colaboradores na solução dos seus respectivos problemas de pesquisa.
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Capítulo 4

Ressonância Magnética Funcional

Antes de discutir os aspectos estatísticos da técnica de ressonância magnética
funcional  (RMf),  conhecida  na  literatura  por  seu  nome  em  inglês:  functional
Magnetic Ressonance Imaging (fMRI),  é importante contextualizar seu papel no
cenário  da  Neuroimagem.  Assim  como  na  seção  anterior,  alguns  aspectos  de
Bioinformática do processo serão discutidos, para que se tenha clara a natureza dos
dados que serão tratados nas seções seguintes e quais são as hipóteses subjacentes
na medição do fenômeno biológico da Ativação Neuronal.

4.1. Introdução à Ativação Neuronal

A atividade neuronal do cérebro pode ser caracterizada de vários modos, sendo
que  nenhum  deles  é  padrão.  A  definição  de  atividade  cerebral  passa
necessariamente  pela  medida  deste  fenômeno,  isto  é,  a  definição  é  função  da
grandeza neurobiológica medida.

Isto acontece, primeiramente, porque é preciso definir o escopo uma vez que
“neuronal” pode estar relacionado a um neurônio ou a um conjunto de neurônios.
Outro problema conceitual é que não se sabe qual é a melhor medida de atividade:
elétrica ou transmissão sináptica. A primeira é a base da função de propagação e
integração da informação dentro de um neurônio, e determina proporcionalmente a
atividade sináptica. A segunda é um mecanismo de transmissão entre neurônios,
efetivamente responsável pela propagação da informação no sistema, e depende de
interação química, além da atividade elétrica. Portanto, a escolha teórica primordial
é definir atividade neuronal via interpretação elétrica ou sináptica. A figura Fig. 4.1
ilustra resumidamente a estrutura de células neuronais típicas e a sinapse.

Para manter o escopo suficientemente aberto, uma definição tentativa é então:
atividade  neuronal  é  o  conjunto  de  funções  que  um neurônio  executa  quando
recebe, processa ou transmite informação. Esta é a definição de trabalho adotada
nesta tese.

Num indivíduo normal, durante o estado de repouso, há uma estreita relação
entre o consumo de glicose, fluxo sangüíneo e consumo de oxigênio. Os neurônios
são responsáveis  pela  maior  parte  do  consumo basal  de  glicose  no  cérebro.  A
energia produzida pelo metabolismo da glicose é utilizada para a manutenção da
diferença de potencial elétrico entre o interior do neurônio e o meio externo, a qual
freqüentemente é modificada para a propagação do potencial de ação. A atividade
neuronal,  mais  especificamente  pré-sináptica,  pode  ser  avaliada  através  do
monitoramento do fluxo sangüíneo regional.
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Fig 4.1 – Ilustração de um neurônio e uma sinapse típicos. (1)  dendrito; (2) núcleo; (3) corpo celular;
(4) axônio; (5) bainha de mielina; (6) célula de Schwann; (7) nó de Ranvier; (8) e (9) terminal do
axônio; (10) cavidade sináptica; (11) ramificação do dendrito; (12) vesícula sinaptica; (13) densidade
pós-sinaptica;  (14)  canais  de  Ca++;  (15)  neurotransmissores;  (16)  bomba  de  re-obtenção  de
neurotransmissores;  (17)  receptores  de  neurotransmissores.  Adaptado  de
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Neuron.jpg  e
 http://en.wikipedia.org/wiki/Image:SynapseIllustration.png .

Roy  &  Sherrington  (1890)  demonstraram  o  aumento  do  fluxo  sangüíneo
relacionado à atividade neuronal e postularam um mecanismo através do qual a
oferta de sangue, para qualquer área do cérebro, varia de acordo com a atividade
das alterações químicas por trás da ação funcional daquela área. Cobb & Talbot
(1927)  demostraram  um  aumento  da  densidade  capilar  no  bulbo  olfatório  de
coelhos após estímulo com odor vigoroso, quando comparado às outras áreas do
cérebro. Frackowiak  et al.  (1980) corroboram o fato de que, durante a ativação
neuronal,  há  um aumento  do  fluxo  sangüíneo  regional.  Fox  & Raichle  (1986)
demonstraram um desacoplamento  entre  a  atividade  neuronal  e  o  consumo  de
oxigênio, demostrando que durante a ativação motora e sensorial há um aumento
de captação de glicose e fluxo sangüíneo bem maior do que o aumento do consumo
de oxigênio. A molécula responsável pelo transporte de oxigênio (hemoglobina)
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apresenta modificações estruturais de acordo com o número de moléculas de O2 a
ela ligadas: quando sua capacidade está totalmente preenchida é denominada oxi-
hemoglobina,  e  desoxi-hemoglobina  quando  parcialmente  saturada  de  O2.
Utilizando-se  várias  técnicas  experimentais,  foram  demonstradas  também  as
variações de fluxo e volume sangüíneos, bem como das concentrações isoladas de
oxi- e desoxi-hemoglobina que se seguem ao estímulo elétrico cortical (Detre  et
al.,  1998;  Marota  et  al.,  1999).  Entretanto,  a  maneira  e  quais  os  mediadores
químicos envolvidos nos mecanismos de acoplamento, entre a atividade elétrica e a
resposta  hemodinâmica em uma área cerebral ativada, ainda não estão totalmente
esclarecidos.

A conclusão  de  todas  essas  evidências  integradas  é  que  numa  determinada
região ativada ocorre um considerável aumento do fluxo sangüíneo, comparado ao
pouco aumento no consumo de oxigênio,  e em conseqüência há diminuição na
concentração de desoxi-hemoglobina em relação à oxi-hemoglobina nas regiões
ativadas.  As  propriedades  magnéticas  destas  duas  formas  são  a  base  para
entendimento do sinal de RMf e serão detalhadas a seguir.

A  análise  mais  detalhada  da  relação  temporal  entre  a  ativação  neuronal,  o
aumento  do  fluxo  sangüíneo  regional  e  variações  da  concentração  de  desoxi-
hemoglobina, mostra que o fenômeno é mais complexo que uma simples relação
linear.  Uma  revisão  bastante  completa  neste  assunto  pode  ser  encontrada  no
trabalho de Buxton e colaboradores (Buxton et al., 2004). A figura Fig. 4.2 ilustra
um dos modelos mais aceitos para os acontecimentos fisiológicos e mensuráveis
que seguem a ativação neuronal. 

A função de resposta hemodinâmica, ilustrada no último gráfico na Fig. 4.2, que
supõe-se  estimar  a  atividade  neuronal  devido  ao  acoplamento  neuro-
hemodinâmico, é o meio pelo qual observamos as áreas detectadas como ativas
num experimento de RMf.
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Fig  4.2  –  Diagrama  do  modelo  que  conecta  um  estímulo  às  suas  respostas  fisiológicas.  O
comportamento  qualitativo  da  variação  em  função  do  tempo  das  grandezas  destacadas  está
representado em cada gráfico. A função  s(t)  é a descrição do estímulo;  N(t) descreve a atividade
neuronal;  f(t) é a resposta normalizada do fluxo sangüíneo CBF (Cerebral Blood Flow);  m(t) é a
resposta normalizada da taxa metabólica de oxigênio CMRO2 (Cerebral Metabolic Rate Oxygen); v(t)
é  a  resposta  normalizada  do  volume  de sangue  CBV (Cerebral  Blood  Volume);  q(t)  é  resposta
normalizada da concentração de desoxi-hemoglobina Desoxi-h; e  o resultado final  é  a função  de
resposta  hemodinâmica  BOLD  (Blood  oxygenation  level  dependent).  Adaptado  de  Buxton  et  al.
(2004).
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4.2. Obtenção das Imagens 

A RMf tem se mostrado um instrumento extremamente útil para a pesquisa do
funcionamento  neuropsicológico  e  no  estudo  de  doenças  neurológicas  e
psiquiátricas, sendo uma das poucas técnicas não-invasivas capazes de monitorar
certos  aspectos  do  funcionamento  cerebral,  do  ponto  de  vista  fisiológico  e
cognitivo. A técnica baseia-se na detecção de variações na oxigenação sangüínea,
fluxo e volume sangüíneos, através de seu sinal de ressonância magnética.

A maioria dos elementos tem pelo menos um isótopo razoavelmente abundante
cujo núcleo é magnético, isto é, núcleons que contêm um número ímpar de prótons,
nêutrons,  ou ambos,  e  possuem um momento  magnético nuclear  M.  Os físicos
Edward Purcell e Felix Bloch, ganhadores Nobel em Física de 1952,  descreveram
independentemente em 1946 este fenômeno, a Ressonância Magnética Nuclear. O
Nobel em Medicina de 2003 coube a Paul Lauterbour e  Peter Mansfield, agora por
suas contribuições no desenvolvimento de técnicas de imageamento utilizando os
princípios da Ressonância Magnética Nuclear.

Deixando de lado o rigor  da Mecânica Quântica,  pode-se dizer  que quando
sujeitos a um campo magnético externo B0, esses vetores de momento magnético
giram e precessionam, como peões, ao redor da direção do campo magnético de
forma paralela ou de forma anti-paralela,  numa freqüência específica para cada
elemento. Em um sistema utilizado rotineiramente para investigação clínica, um
campo  magnético  externo  de  grande  intensidade  (mais  comumente  1,5  T)  é
utilizado para alinhar uma fração dos núcleons. Um sinal de radio-freqüência, na
mesma freqüência que a de precessão dos vetores magnéticos, é então utilizado
para gerar outro campo magnético externo B1, perpendicular ao primeiro, o qual é
empregado  para  mudar  a  direção  dos  momentos  magnéticos  nucleares  recém
alinhados,  fazendo  com  que  o  vetor  resultante  da  magnetização  passe  a
precessionar  cada  vez  mais  próximo  do  plano  transverso  ao  vetor  do  campo
principal (plano x-y na Fig. 4.3).

Fig 4.3 - Excitação e des-excitação do vetor de magnetização M. O campo principal externo é B0 e o
campo induzido intermitente é B1. O plano x-y é o plano transverso. O sinal de ressonância magnética
desejado é, simplificadamente, a medida da relaxação de M de volta à precessão em torno da direção
de B0 quando B1 cessa. Adaptado de http://defiant.ssc.uwo.ca/Jody_web/fmri4newbies.htm .
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Após cessar o sinal de rádio externo, os núcleons excitados tendem a retornar a
posição anterior paralela a B0 num processo de relaxação. Durante este processo de
relaxação,  o  núcleo  emite  de  volta  energia  na  mesma  freqüência  absorvida
anteriormente, que é captada por uma bobina (“antena”). A intensidade do sinal
medido é função do tempo, de acordo com o estágio de relaxação dos núcleos. 

Os prótons individuais precessam em freqüências ligeiramente diferentes em
resposta a: (i) flutuações aleatórias locais no campo magnético no nível molecular;
e (ii) variações de larga escala nos campos magnéticos. Na medida em que o tempo
progride a coerência de fase do giro de cada um dos prótons individuais se defasa
cada vez mais a soma vetorial do componente de M no plano transversal é menor.
Uma  analogia  eficaz  é  considerar  essas  projeções  transversais  dos  vetores  dos
prótons como se fossem um conjunto de relógios, que começam sincronizados mas
ficam  cada  vez  mais  defasados  entre  si.  Quanto  mais  saem  de  fase,  mais  a
magnetização local no plano transverso diminui, levando M retornar à precessão ao
redor da direção inicial B0.

Colocando um objeto não uniforme, como uma pessoa, no campo externo, o
campo magnético total fica não-uniforme devido a uma propriedade dos materiais
chamada susceptibilidade magnética. Tecidos diferentes, com diferenças em suas
susceptibilidades magnéticas, têm intensidade de imagem diferentes. É por isso que
é possível utilizar a  ressonância magnética para a formação de imagens do corpo,
já que existe o contraste entre os tecidos.

Variações na susceptibilidade podem ser vistas em torno dos vasos sangüíneos
onde a desoxi-hemoglobina, paramagnética, afeta a relaxação da magnetização nos
tecidos  adjacentes.  A  oxi-hemoglobina  tem quatro  moléculas  de  oxigênio  e  4
moléculas de ferro dentro de si, sendo diamagnética, ou seja, não afeta localmente
o campo magnético. 

O modelo conceitual para a medida de interesse é baseado no fato de que, numa
determinada região cerebral apresentando ativação neuronal, ocorre considerável
aumento do fluxo sangüíneo, maior que o aumento do consumo de oxigênio e,
como conseqüência, a concentração relativa de desoxi-hemoglobina diminui nestas
regiões. 

A  desoxi-hemoglobina  tem  menor  intensidade  de  sinal  de  ressonância
magnética  medido,  quando  comparada  a  oxi-hemoglobina,  provendo  assim um
contraste  natural.  O  modelo  assume  que  numa  área  onde  há  maior  oferta  de
oxigênio, como nas áreas ativadas, há uma redução da relação entre desoxi/oxi-
hemoglobina, gerando aumento do sinal de ressonância magnética. Detecta-se as
áreas ativadas como tendo sinal aumentado.

A figura Fig. 4.4 ilustra como uma dada ativação neuronal se materializa no
sinal medido num experimento de  RMf, segundo o modelo hemodinâmico mais
aceito.

A possibilidade de utilização deste contraste intrínseco, chamado de seqüência
Blood  Oxigenation  Level  Dependent (BOLD)  (Ogawa  et  al.,  1990),  para  a
identificação de áreas cerebrais relacionadas às tarefas cognitivas realizadas por
seres humanos, já foi amplamente demonstrada. Esses estudos foram baseados nas
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propriedades magnéticas distintas da oxi-hemoglobina e da desoxi-hemoglobina,
segundo observações in vitro (Thulborn et al., 1982), in vivo (Ogawa et al., 1990;
Turner et al., 1991) e nos estudos do consumo de oxigênio, de glicose e aumento
do fluxo sangüíneo em áreas corticais ativadas (Frackowiack et al., 1980; Fox &
Raichle, 1986; Kim et al., 1999; Mandeville & Marota, 1999).

Fig 4.4  –  Ilustração  da transformação  da ativação  neuronal  para  medidas  por  RMf.  Os  gráficos
superiores  representam atividades  neuronais médias  no decorrer  do tempo.  Os gráficos  inferiores
representam o modelo das respectivas respostas obtidas por RMf. À esquerda destes está a função de
resposta hemodinâmica para um único pulso de atividade neuronal. À direita está a resposta esperada
da RMf quando a atividade neuronal alterna entre estágios de alta, média e baixa atividade. Dada uma
série-temporal obtida por Rmf, é possível reconstruir a atividade neuronal por deconvolução do sinal
com a função de resposta hemodinâmica. Adaptado de Heeger & Ress (2002).

Num experimento  de  RMf, diversas  imagens  de  interesse  são  colecionadas
continuamente, como num filme, enquanto o sujeito realiza tarefas que envolvem
função dentro da máquina. 

As áreas cerebrais supostamente envolvidas na execução ou resposta às tarefas
recebem uma oxigenação diferencial, detectada pela máquina. A comparação entre
as imagens obtidas durante momentos de repouso com as imagens obtidas durante
a execução da tarefa,  mostra  a  ativação relativa  conforme grau de oxigenação,
medida localmente. As regiões que, após análise matemática, apresentam  ativação
cerebral  diferencial  estatisticamente  significativa  são  destacadas  por  sobre  as
imagens anatômicas do sujeito, como mostra a figura Fig. 4.5e. A figura Fig. 4.5
mostra um exemplo de seção de aquisição de imagens de um voluntário para a
tarefa motora onde deve-se pressionar os botões correspondes à figura na tela.
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Todos os experimentos realizados para a aquisição dos dados discutidos nesta
tese foram obtidos utilizando-se as instalações do Departamento de Ressonância
Magnética  do  Hospital  Israelita  Albert  Einstein  por  uma  equipe  especialmente
dedicada.

4.3. Pré-processamento das Imagens

Desde  a  obtenção  das  imagens  de  um experimento de  RMf até  sua  efetiva
conclusão,  existem  muitos  passos  importantes  e  necessários  de  processamento
computacional e estatístico (Friston, 2005). Nesta tese, a contribuição original se
insere  logo  depois  da  etapa  de  análise  conhecida  tradicionalmente  na  área  de
neuroimagem funcional  como  “determinação  do  mapa  de  ativação  individual”.
Portanto, todo processamento das imagens que é feito até esta etapa no fluxo das
análises é considerado como um pré-processamento. Afirmar que uma etapa num
fluxo é um pré-processamento é uma questão de definição e depende do ponto que
se pretende inserir as contribuições no fluxo das atividades de análise.

O passos na fase de pré-processamento necessários até se atingir o ponto em
que os métodos desta tese contribuem são: conversão de formatos de imagem entre
o formato padrão que o equipamento de ressonância  magnética fornece para o
formato ANALYZE e a construção de volumes 4D (3D + tempo); o registro das
fatias  cerebrais  para correção de movimentação excessiva;  a  normalização para
correção de não-homogeneidades no campo que se seguem ao deslocamento dentro
do campo magnético (spin history correction); e a identificação das áreas cerebrais
significativamente ativadas.

Particularmente  para  o  pré-processamento  dos  dados  desta  tese,  foram
utilizados os softwares XMedCon (Nolf, 2003) e XBAM (Bullmore et al., 1999a;
Bullmore et al., 1999b). Para a primeira etapa de pré-processamento utilizou-se o
software XMedCon  (Nolf,  2003),  escrito  por  Erik  Nolf  do  Departamento  de
Medicina  Nuclear  do  Ghent  University  Hospital
(http://xmedcon.sourceforge.net/).  Este  software é  capaz  de  efetuar  as
conversões  necessárias  de um modo  não-interativo  sem que seja  necessário  ao
usuário visualizar as etapas e pode ser operado por processamento em lote, quando
no  sistema  operacional  Linux.  Para  todo  o  restante  das  etapas  de  pré-
processamento, utilizou-se as ferramentas já implementadas no  software XBAM
(Bullmore  et  al.,  1999a;  Bullmore  et  al.,  1999b),  desenvolvido  na  Unidade  de
Processamento de Imagens Cerebrais do Instituto de Psiquiatria do King's College
London (http://www.brainmap.co.uk/). Este software é o que implementa uma
das melhores opções de métodos para as análises necessárias,  de acordo com a
experiência dos pesquisadores colaboradores. Além disso, o XBAM funciona sobre
o sistema operacional Linux, herdando todas as vantagens computacionais que o
mesmo pode proporcionar.
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Para  a  primeira  fase,  a  da  “conversão”  entre  o  formato  DICOM  (Digital
Imaging and Communications in Medicine), no qual as imagens são originalmente
geradas  pela  máquina  de  ressonância  magnética,  e  o  formato  ANALYSE,
amplamente  utilizado  em  neuroimagem  funcional,  são,  em  geral,  utilizados
softwares específicos.

O  padrão  DICOM  foi  criado  pela  associação  norte-americana  National
Electrical Manufacturers Association para ajudar na distribuição e visualização de
imagens médicas de diversas modalidades. A seção do documento que especifica o
padrão,  chamada  de seção  “Part  10”,  descreve  o  formato dos arquivos  para  a
distribuição.  Quando  um  formato  de  imagem  obedece  estas  especificações,  a
imagem é dita estar no formato DICOM. A descrição completa do formato DICOM
é aberta, pública e atualizada periodicamente, podendo ser obtida na Home Page:
http://medical.nema.org/.  Um  arquivo  de  imagens  DICOM  contém  um
cabeçalho (header) e os dados de imagem (intensidades) propriamente ditos.  O
formato mais usado em neuroimagem funcional é o formato ANALYZE, criado e
mantido desde 1986 pela clínica Mayo (http://www.mayo.edu) nos EUA. Existem
várias diferenças entre os formatos, em particular que o cabeçalho e os dados estão
em arquivos  separados  no  formato  ANALYZE,  mas  as  tecnicalidades  não  são
muito relevantes no contexto desta tese  e serão omitidas.  Ainda nesta primeira
etapa, é necessário construir um objeto, chamado de volume 4D, que contém todas
as  imagens  colhidas  de  uma  dada  fatia  do  cérebro  durante  todo  o  tempo  do
experimento,  para  todas as  fatias  observadas.  Esta  etapa não é  obrigatória  mas
torna  o  armazenamento  e  análise  dos  dados  muito  mais  simples  uma  vez  que
diferentes softwares disponíveis à comunidade de neuroimagem recebem, tratam e
estruturam os dados conforme sua própria conveniência. Quando se agrupa todos
os dados de um exame num sistema de volumes 4D, sempre é possível  migrar
facilmente para qualquer uma dessas opções.

A segunda fase é o que se chama na área de neuroimagem como “correção de
movimento”. A movimentação excessiva do cérebro é um dos principais e mais
drásticos tipos de erros sistemáticos que podem acontecer pois são capazes de gerar
ativações espúrias. Como visto na seção anterior, a ativação neuronal é estimada
pela comparação da intensidade de imagens no estado de repouso com o momento
em que o sujeito executa alguma tarefa dentro da máquina. Essa estimação é feita
voxel-a-voxel,  ou  seja,  um dado ponto  da  imagem é  acompanhado  por  toda  a
extensão temporal do experimento. A figura Fig. 4.6 mostra a série-temporal da
intensidade de um voxel durante um experimento RMf.

Se  o  sujeito  se  movimenta  dentro  da  máquina,  a  mesma  fatia  do  cérebro
imageada passa a ter um erro sistemático na localização dos voxels no decorrer do
tempo do experimento, ou seja, as imagens passam a não estar mais registradas. Se
o movimento, e portanto o erro de registro, é suficientemente grande, a análise
estatística  posterior  pode  comparar  duas  regiões  do  cérebro  com  intensidades
diferentes causadas por outros motivos que não a ativação cerebral. É crucial para a
correta interpretação dos resultados que se consiga acompanhar  o mesmo  voxel
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durante todo o tempo do experimento. Sendo assim, o procedimento de registrar as
aquisições é importante e crucial. A literatura de análise de imagens médicas, em
particular  RMf, é bastante abundante em propostas para esta necessária etapa de
correção de movimento, várias deles revistas em Brammer (2001). É importante
observar que, mesmo se que fosse possível fixar a cabeça do sujeito, o cérebro
continuaria a sofrer pequenas mudanças de posição decorrente de um fato inerente
à fisiologia: as artérias que irrigam o cérebro transmitem pulsatilidade ao tecido.
Sendo assim a correção de movimento é uma etapa imprescindível.

Fig. 4.6 – Destaque de um único voxel acompanhado por todo o experimento de RMf. A imagem do
cérebro a esquerda representa apenas um dos 104 instantes medidos. No gráfico de intensidade à
direita, as diferentes cores representam o mesmo estímulo motor apresentado em níveis de dificuldade
distintos.

Nos  dados  analisados  nesta  tese  utilizamos  a  correção  conhecida  por
“maximização da correlação”, implementada no software XBAM (Bullmore et al.,
1999a;  Brammer,  2001).  O  procedimento  é  descrito  no  que  segue,  de  modo
abreviado. Uma imagem base é criada como a média das imagens ao longo de
todos os instantes do experimento. Esse processo é feito para cada fatia do cérebro
adquirida, compondo-se no final o que se chama de volume 3D médio (ou template
individual). Uma imagem de um dado instante de tempo é agora re-alinhada ao
template  individual. O  método  utilizado  realiza  combinações  de  rotações  e
translações em todas as três direções (rigid body) até que a correlação média entre
a imagem e o template seja máxima. O re-alinhamento, entre a imagem em questão
e a imagem média, é feito usando interpolação por  splines tri-cúbicas. Para essa
maximização multidimensional (são seis parâmetros livres) de correlação utiliza-se
a busca pelo algoritmo de Fletcher-Davidon-Powell. Logo após o registro, um filtro
espacial Gaussiano (FWHM de 7.2 mm) é usado para melhorar a razão sinal-ruído
da imagem, mesmo ao custo de perder-se um pouco de resolução.

A terceira fase no pré-processamento de um experimento RMf é a normalização
da intensidade para a correção de não-homogeneidade do campo magnético no
momento da aquisição.

Como visto anteriormente, a movimentação do sujeito durante o experimento
pode causar erros graves de registro entre as imagens. Entretanto, sabe-se que o
simples realinhamento, ou registro, das imagens não é suficiente para desfazer os
artefatos introduzidos pela movimentação (Friston et al., 1996) pois a confusão de
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identidade  dos  voxels não  é  o  único  problema  introduzido.  Outro  problema
introduzido  pela  movimentação  normal  está  intimamente  relacionado  aos
princípios físicos utilizados para fazer as medidas.

O sinal de ressonância magnética é essencialmente função de duas propriedades
físicas localmente variáveis que geram o contraste entre as regiões de tecido: o
campo magnético estático  B0 (Fig. 4.3) e o campo oscilatório  B1 induzido pelas
ondas  de  rádio.  Para  poder  selecionar  a  fatia  do  cérebro  a  ser  adquirida,  o
equipamento precisa utilizar grandes não-homogeneidades (gradientes) em  B1 na
direção  z.  Por  isso,  uma  mesma  fatia  recebe  um  campo  magnético  bastante
diferente das demais, e em diferentes instantes de tempo da aquisição da imagem,
que  mantém  um  estado  de  equilíbrio,  já  que  pulsos  de  radiofrequências  são
utilizados em intervalos de tempo iguais e consecutivos. Quando há movimentação
da cabeça, este estado de equilíbrio é interrompido e o tecido cerebral pode receber
um pulso de radiofreqüência em tempos diferentes. O resultado prático deste efeito
espúrio é que o sinal de ressonância fica modulado. Por exemplo, algumas regiões
que deveriam ter uma intensidade constante tornam-se mais brilhantes. Este brilho
“extra” não tem relação com a ativação neuronal testada no experimento mas pode
converter-se em ativações espúrias pois a magnitude dos artefatos pode ser similar
aos efeitos neuronais que se espera medir. Mesmo depois do registro, existe uma
considerável fonte de variância em séries temporais de RMf que co-variam com a
movimentação  do  sujeito  dentro  da  máquina.  Portanto  é  preciso  haver  uma
normalização do sinal no tempo, também conhecida na área de análise de RMf por
spin history correction. 

Existem muitas alternativas na literatura para resolver esta questão, revistas por
exemplo em Muresan et al. (2005), mas a formulação matemática detalhada delas
não é simples e está bastante além do escopo desta seção. Friston (2003) generaliza
os diferentes modos de resolver este problema como simplesmente um problema de
estimação It = f(Ict, δrt, δrt-1, δrt-2, ...), onde f é uma função proposta, It é o valor de
intensidade  de  um  voxel no  instante  t,  Ict é  o  mesmo  só  que  devidamente
corrigido/normalizado e δr = (δx, δy, δz) é o vetor de deslocamento entre a imagem
na posição original e a imagem já corrigida no passo anterior de registro. A maioria
dos autores tem utilizado a hipótese, derivada de argumentos teóricos e empíricos,
em  que  esses  efeitos  podem  ser  incorporados  como  termos  quadráticos  de
deslocamento, em relação a imagem adquirida no instante imediatamente anterior,
isto é, adotam f(Ict, δrt, δrt-1) como polinômios de grau 2 em δr. 

A solução implementada no  software XBAM, usado para análise  dos dados
desta tese, também utiliza a proposta que incorpora os quadrados do deslocamento
(Bullmore et al. 1999a):

It = Ict + a1 δxt + a2 δyt + a3 δzt + a4 δxt-1 + a5 δyt-1 + a6 δzt-1 + a7 δxt
2 + a8 δyt

2 + a9 δzt
2 +

a10 δxt-1
2 + a11 δyt-1

2 + a12 δzt-1
2 

47



A  normalização  é  atingida  ajustando-se  este  modelo  dinâmico  às  séries
temporais de intensidade de cada  voxel por Mínimos Quadrados usuais. A série-
temporal Ict é o objeto de interesse e é o que continua nas análises posteriores.

A quarta e última etapa de pré-processamento de um experimento de RMf, sem
dúvida a mais complexa, é a busca por áreas cerebrais diferencialmente ativadas
durante a execução de determinadas tarefas cognitivas.

Existem inúmeras  técnicas  estatísticas  disponíveis  na  literatura  para  abordar
este problema uma vez que é, essencialmente, um problema típico da área de Séries
Temporais.  Os  trabalhos  de  Karl  J.  Friston  são  referências  obrigatórias  neste
assunto, em especial as revisões Friston et al. (2002a) e Friston et al. (2002b) em
que foram abordadas as inferências clássica e Bayesiana, sob a ótica da teoria e das
aplicações em RMf, respectivamente. 

Algumas  das  técnicas  de  análise  tentam  evitar  a  necessidade  de  empregar
modelos de resposta hemodinâmica, como o descrito na seção anterior (Fig. 4.2),
na determinação das áreas cerebrais diferencialmente ativadas, em alternativa aos
modelos  usuais  de  previsão  e  ajuste  de  séries  temporais.  Entre  elas,  as  mais
conhecidas  são  as  técnicas  PCA  –  Principal  Component  Analysis e  ICA  –
Independent Component Analysis (Thomas et al., 2002). Entretanto, a abordagem
estatística mais utilizada para encontrar as áreas ativadas num experimento de RMf
ainda  foca  no  ajuste  de  algum tipo  de  função  hemodinâmica  ao  sinal  BOLD
medido. A análise destas séries temporais pode ser bastante complicada. Sendo
assim, nesta seção será apresentada somente a idéia geral sem entrar no mérito das
diversas  questões  envolvidas,  uma  vez  que  a  área  de  Séries  Temporais  é
extremamente vasta e rica, assim como sua aplicação à análise de dados de RMf.

A  forma  como  os  estímulos  são  apresentados  ao  sujeito  é  crucial  para  a
compreensão e determinação do tipo de análise estatística que deve ser usado. A
figura Fig. 4.7 ilustra essas formas de experimento, assim como a o efeito BOLD
obtido em cada um. Na área de RMf, o termo “paradigma” é usado para definir a
construção, a estrutura da organização temporal e as previsões comportamentais
das tarefas cognitivas executadas pelo sujeito dentro da máquina de ressonância
magnética  enquanto  as  imagens  do  seu  cérebro  são  adquiridas.  Certas  tarefas
cognitivas podem ser realizadas em diferentes níveis de dificuldade e a base dos
paradigmas  paramétricos  é  aumentar  continuamente,  ou  segundo  parâmetros,  a
demanda  cognitiva  de  uma  dada  tarefa  particular  sem modificar  sua  natureza
intrínseca.  O  aumento  do  efeito  BOLD  associado  ao  aumento  na  demanda
cognitiva  pode  revelar  fortes  associações  entre  uma  dada  área  do  cérebro  e  a
natureza intrínseca do parâmetro cognitivo sendo manipulado. A apresentação do
estímulo ao sujeito dentro da máquina é feita em geral  em blocos, em eventos
(event-related) ou como uma mistura dos dois. Uma boa revisão neste assunto pode
ser encontrada em Amaro Jr & Barker (2006). No caso de apresentação em bloco,
cada  instância  é  chamada  de  “época”.  O  tipo  de  desenho  de  paradigma  mais
comum, e que foi utilizado nos dados desta tese, é o paradigma em bloco.
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Fig. 4.7 – Estratégias de apresentação de estímulos. O símbolo T indica a apresentação da tarefa e o C
a condição controle sem apresentação de estímulo. No desenho em bloco os estímulos de uma mesma
condição são apresentados contínua e subseqüentemente no decorrer do tempo. O respectivo efeito
BOLD é uma convolução dos estímulos com a função de resposta hemodinâmica de uma ativação
neuronal. No desenho relacionado a eventos, os estímulos são fornecidos individualmente e o efeito
BOLD representa a função de resposta hemodinâmica para um pulso de atividade. O desenho misto é
uma combinação dos dois primeiros e o efeito BOLD medido é um padrão mais complexo. Adaptado
de Amaro Jr & Barker (2006).

Adotando uma visão geral e unificadora entre os diversos métodos propostos
para descobrir se a série-temporal de RMf está relacionada ao paradigma imposto
ao sujeito, pode-se notar que a grande maioria dos métodos são a aplicação de um
conjunto  de  métodos  conhecidos  em  Estatística  por  GLM  (General Linear
Models). A essência do GLM é descrever a variação de uma série-temporal de um
voxel isoladamente  como  uma  combinação  linear  de  uma  base  de  funções,  as
variáveis explanatórias, e um termo de erro aleatório:

I(t) = β1 f1(t,θθθθ) + β2 f2(t,θθθθ) + ... + βk fk(t,θθθθ) + εεεε(t)

onde I é a série-temporal das intensidades de um dado voxel individual já corrigida
e  normalizada;  f são  as  funções  de  base  usadas  para  modelar  a  resposta
hemodinâmica;  ββββ = (β1,  β2,  ...  ,  βk)  são os  k parâmetros  de amplitude de cada
função de base; θθθθ são os parâmetros necessários para especificar a função de base e
εεεε é um termo de erro (Rabe-Hesketh et al., 1997).

O exemplo mais simples de tal modelo é quando  f é escolhida como sendo a
função boxcar, com um componente de tendência linear: I(t) = β1 b(t) + β2 t + β3 +
εεεε(t), onde b(t) = 1{t∈A} –  1{t∈B};  A são os instantes de tempo em que o sujeito está
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realizando a tarefa A e B os que está realizando a tarefa B. Isso quer dizer que a
função resposta hemodinâmica é modelada da maneira mais simples possível: b = 1
quando o sujeito está realizando A, b = -1 quando está realizando B e b = 0 quando
está em repouso. Evidentemente, este modelo simples não leva em conta o que é
conhecido sobre a fisiologia das respostas neuronais, discutida na seção 4.1. Para
melhorar  um pouco  este  modelo,  é  possível  incluir  o  atraso  hemodinâmico  d
usando b(t-d), mas esta solução ainda é muito simplista.

Outros modelos mais sofisticados são possíveis. O modo de se implementar isso
é  através  do  uso  de  uma  convolução  de  uma  função  boxcar com uma  função
sofisticada  que  modele  o  efeito  hemodinâmico  adequadamente:
f(t,θθθθ) = h(t) ⊗ g(t,θθθθ), ou em detalhes:

Escolhas  comuns  que  aparentemente  reproduzem  bem  o  comportamento
hemodinâmico são, por exemplo (Rabe-Hesketh  et al., 1997):  h(t) = ½ b(t) + ½;
poisson g(s,θθθθ) = g(s,λ) = λse-λ (s!)-1 ; gama g(s,θθθθ) = g(s,λ,u) = λusu-1e-λs Γ(u)-1 ; etc.

Fig. 4.8 – Ajuste por Mínimos Quadrados do modelo de resposta hemodinâmica a um paradigma do
tipo  bloco  AB onde A é  a  ativação.  A linha cheia  é  o  modelo  ajustado  e  a  linha interrompida
representa as intensidades medidas para um dado voxel ao longo do tempo. A função de base utilizada
neste ajuste é a convolução com uma função poisson. Adaptado de Ashburner et al. (2006).
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O ajuste de tais funções à série-temporal é feito com os métodos padrão em
GLM,  como  por  exemplo  Mínimos  Quadrados.  A  figura  Fig.  4.8  mostra  um
exemplo  de  ajuste.  Mais  ainda,  para  se  utilizar  tais  ferramentas  estatísticas
consagradas, é preciso supor εεεε(t) ~ Nt(0,ΣΣΣΣ) ou variações em torno disso. 

Evitar estas soluções padrão, principalmente a hipótese de normalidade, é um
ativo campo de pesquisa em métodos estatísticos para RMf. Nesta tese, o foco é o
desenvolvimento de métodos e modelos estatísticos para RMf, mas não neste nível
da análise. Esta etapa é considerada aqui como um pré-processamento necessário
para gerar os dados de entrada para a abordagem proposta nesta tese. É necessário
ressaltar que esta etapa não representa consenso na literatura, e a maior parte dos
grupos de análise de imagem de RMf concentra seus esforços para melhorar os
métodos de detecção das áreas neuronais diferencialmente ativadas.

O  software XBAM,  utilizado  para  a  análise  de  todos  os  dados  nesta  tese,
implementa  uma  abordagem  não-paramétrica  que  vem  sendo  desenvolvida  e
aprimorada pelo Instituto de Psiquiatria do King's College London (Rabe-Hesketh
et al., 1997; Bullmore et al., 1999a; Bullmore et al., 1999b; Bullmore et al. 2001;
Bullmore  et  al.,  2003;  Bullmore  et  al.,  2004).  Por  “não-paramétrica”,  deve-se
entender que a inferência estatística é realizada sem que seja imposto um modelo
paramétrico para a distribuição (densidade) nula, e não que a abordagem deixa de
utilizar um modelo paramétrico para a resposta  hemodinâmica. As respostas  do
sujeito  às  tarefas  são  detectadas  no  XBAM  primeiramente  procedendo  a
convolução de cada componente do paradigma com duas funções de distribuição
gama com picos de resposta em 4 e 8 segundos. O ajuste deste modelo às séries
temporais de intensidade para cada  voxel é feito usando o modelo  “constrained
BOLD”  sugerido  em  Friman  et  al. (2003).  Na  prática  este  modelo  reduz  a
possibilidade  de  que  existam  ajustes  do  modelo  que  sejam  matematicamente
plausíveis  mas  fisiologicamente  inverossímeis.  Após  o  ajuste,  é  calculada  uma
estatística de  goodness-of-fit, o  SSQratio. Essa estatística é a razão entre a soma
dos quadrados dos erros em relação à imagem média e em relação aos resíduos do
ajuste. Para avaliar a significância das razões  SSQratio observadas, os dados são
permutados segundo um método baseado em wavelets, descrito detalhadamente em
Bullmore et al. (2001) e Bullmore et al. (2003). A aplicação repetida deste método
para  cada  voxel e  o  cálculo  de  uma  estatística  SSQratio permutada  SSQratio*,
permitem uma  determinação  não-paramétrica  da  distribuição nula  de  SSQratio,
sobre a hipótese nula de que não existe variação de intensidade compatível com o
modelo  de  ativação  neuronal  ajustado.  Usando  esta  distribuição  “empírica”  é
possível  definir  um critério (cutoff)  para  considerar  uma área do cérebro como
apresentando ativação diferencial (Bullmore et al., 1999b). O resultado final desta
análise  estatística  é  o que se  convenciona chamar  IBAM (do inglês  Individual
Brain Activation Mapping) mapa de ativação individual. Neste mapa, as regiões
cerebrais  cujo  ajuste  do  modelo  hemodinâmico  às  intensidades  normalizadas  é
estatísticamente significativo são destacadas de acordo com o grau de significância
obtido.  A figura  Fig.  4.9 mostra  um exemplo  de  mapa  IBAM obtido  para um
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paciente com tumor no hemisfério esquerdo do cérebro, após realização da tarefa
motora na mão direita.

Fig. 4.9 – Exemplo de mapa de ativação IBAM obtido de um paciente com tumor no hemisfério
esquerdo (direita na imagem) para a tarefa motora. As regiões indicadas apresentam significância
maior que 0.05. As cores são proporcionais ao valor da significância estimada, sendo o amarelo a
maior significância. 

Existem ainda  outras  análises  que  podem ser  realizadas  a  partir  dos  dados
obtidos até esta etapa de pré-processamento (Friston, 2003). Um exemplo bastante
popular  na  área de  análise  de  RMf é  a  normalização  espacial,  cujo objetivo  é
deformar tridimensionalmente o cérebro e as ativações do sujeito para que estes se
encaixem num padrão universal entre os seres humanos. Outro exemplo popular é
o que se conhece por análise de grupo, cujo objetivo é comparar diferentes grupos
de  sujeitos,  como  por  exemplo  pacientes  e  controles,  em  busca  de  ativações
diferenciais entre eles que sejam gerais. Estes tipos de análise têm suas vantagens e
desvantagens, mas não estão relacionadas ao contexto desta tese e portanto serão
omitidas. Como a motivação da análise dos dados desta tese é a aplicação clínica e
individualizada, acredita-se não ser adequado proceder às normalizações espaciais
ou análise de grupo.

Apesar de não ser o objetivo central desta tese, para se atingir o alvo que é
estudar  os  dados  de  RMf no  contexto  de  amostras  escassas  ou  mesmo  para
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4.4. Sistema de Suporte à Decisão Dotslashen

A técnica  RMf está gradualmente deixando o domínio da Pesquísa Básica e
ganhando aplicabilidade na investigação clínica médica (Bogomolny et al., 2004;
Engstrom  et al., 2004). No entanto, ainda existem múltiplos obstáculos entre os
estudos e uso clínico rotineiro, entre eles, deve considerar-se que a sensibilidade e
especificidade não estão determinadas para casos individuais. 

Por exemplo, a falha na detecção da ativação de uma determinada área cerebral
num  dado  sujeito  pode  representar  apenas  um  problema  estocástico  e  não  a
ausência real de atividade neural naquela região. Este é o grave problema de falsos
negativos,  talvez  a  principal  limitação  da  aplicação  clínica  desta  técnica.  Daí
surgem dificuldades de interpretação dos resultados como a possibilidade de que
nem todas as áreas relacionadas à determinada tarefa sejam detectadas; ou ainda,
talvez nem todas as áreas detectadas sejam necessárias ou suficientes para a tarefa.
As questões clínicas relacionadas ao planejamento terapêutico, para a ação em uma
área  cerebral,  precisam se  submeter  à  análise  dos  problemas  descritos  acima.
Somente assim, ainda com algumas limitações, é possível utilizar clinicamente os
resultados de um exame de RMf. Nesta tese considera-se que um possível sistema
clínico  de  RMf se fundamenta  em dois  pilares:  análise  de  um banco-de-dados
normativo de sujeitos normais e a implementação de técnicas de Bioinformática
para decisão individual.

Um dos principais desafios para a aplicação clínica é, então, a determinação do
que deveria ser um exame RMf “normal”. Para delinear os limites sutis entre um
estado normal ou alterado, os médicos normalmente se apóiam em sua experiência
anterior,  ou  seja,  sua  informação  cultural,  do  ponto  de  vista  da  Inferência
Bayesiana (Gill et al., 2005). Outras técnicas matemáticas não-Bayesianas também
são bastante utilizadas em Medicina para estes mesmos fins, principalmente em se
tratando de modelos semânticos e de extração de significado, das quais as de maior
destaque são as técnicas de Lógica Fuzzy (Massad et al. 2004). O uso de um banco-
de-dados  normativo  de  exames  RMf,  construído  com  base  em  critérios
epidemiológicos de amostragem, poderia ser uma ferramenta valiosa para a real
aplicação  clínica  de  exames  de  RMf.  Nesta  tese  apresentamos  uma  ferramenta
computacional  desenhada  para  extrair  conhecimento  racional  de  tal  banco-de-
dados normativo existente e para amparar os clínicos a interpretarem a informação
contida neste.

Apesar de ser genérico, o sistema aqui apresentado foi criado focando o banco-
de-dados normativo que vem sendo montado no Hospital Israelita Albert Einstein
desde 2003. Até o momento, esse banco-de-dados possui dados de 40 voluntários
normais, subdivididos de acordo com sexo e idade. Cada voluntário realizou tarefas
cognitivas  padronizadas  envolvendo  paradigmas  para  funções  visuais,  motoras,
somatosensoriais, linguagem e semântica, compreendendo 16 condições. Todos os
voluntários fizeram testes neuropsicológicos e foram recrutados a partir da mesma
população que os pacientes do Hospital Israelita Albert Einstein. O banco-de-dados
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normativo é apresentado na seção de aplicações 4.5. Novamente, apesar de ter sido
criado sobre um banco-de-dados pré-existente na Instituição, o sistema de suporte à
decisão desenvolvido pode ser utilizado em qualquer outra instituição desde que
observados apenas alguns poucos critérios de portabilidade.

No mundo, a aplicação clínica mais utilizada de RMf é a avaliação pré-cirúrgica
de funções cognitivas primárias, ou de acesso mais simples, como córtex visual e
motor  (Arfanakis  et  al.  2000,   Buccino  et al.  2001).  Recentemente,  apesar das
dificuldades envolvidas, a RMf também tem sido utilizada na avaliação de funções
relacionadas à linguagem e no contexto de epilepsias de difícil controle clínico
(Lurito  et al.  2000).  Se um paciente é submetido previamente a um estudo por
RMf, dados preliminares sugerem que esta informação pode servir para reduzir o
tempo cirúrgico total (Baciu et al. 2003) e, ao mesmo tempo, fornecer informações
para  planejamento  dos  riscos  e  tomada  de  decisão  entre  diferentes  estratégias
cirúrgicas,  de  maneira  individualizada  e  particular  ao  paciente  em  questão
(Dymarkowski et al. 1998). Este problema é claramente um problema de amostras
escassas  pois  não  há  sentido  em fazer  análises  estatísticas  comparativas  entre
grupos  uma  vez  que  o  resultado  desejado é  referente  a  um único  paciente.  O
problema de encontrar a ativação cerebral e definir se a mesma se enquadra num
padrão dito “normal” deve ser resolvido para aquele paciente em particular e não
para uma amostra de pacientes. 

Para abordar este problema desenvolvido-se um sistema de suporte à decisão. O
trabalho  descrevendo  o  sistema  e  os  modelos  matemáticos/computacionais  nos
quais se baseia, deverá ser submetido para publicação em alguma das revistas da
área  de  radiologia: Vêncio  RZ,  Sanches  LG,  Pereira  CAB  &  Amaro  Jr  E;
Dotslashen: a Bayesian decision support system for fMRI clinical investigation;
(em preparação 2006). 

O objetivo do sistema Dotslashen é auxiliar os médicos envolvidos a decidir se
uma dada ativação cerebral, ou a ausência de ativação, é esperada ou não de uma
pessoa  normal.  Este  processo  é  feito  num  contexto  populacional  e  o  sistema
possibilita o médico a fazer afirmações probabilísticas, de fácil interpretação, como
“é  muito  provável  que  a  maioria  das  pessoas  [normais]  tenham essas  regiões
ativadas” ou “é provável que quase nenhuma pessoa [nomal] tenha estas regiões
ativadas”.  Portanto,  o  sistema  é  baseado  em:  (i)  um relativamente  abrangente
banco-de-dados de exames RMf de voluntários definidos como normais e (ii) numa
abordagem estatística Bayesiana para extrair conhecimento deste banco-de-dados
normativo.

Dependendo das variáveis demográficas do paciente, como idade, lateralidade,
sexo, etc., o médico define uma sub-população alvo compatível com o paciente. O
médico então define um subconjunto query (algo como “de busca”, numa tradução
tentativa  para  o  português)  para  as  tarefas  e  para  as  áreas  cerebrais  a  serem
interrogadas.  O  sistema  de  suporte  à  decisão  Dotslashen retorna  o  padrão  de
ativação cerebral da query baseada na população alvo do banco-de-dados.

Antes de apresentar os detalhes matemáticos do modelo, pode ser útil entender
o objetivo do sistema através do exemplo a seguir. O médico pode querer saber
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qual é o padrão de ativação de um paciente típico destro, homem, 30 anos de idade,
numa  série  de  áreas  cerebrais  envolvidas  em controle  motor.  Neste  caso,  um
possível subconjunto alvo é definido por todos os sujeitos homens, destros e de
idade  entre  18  e  45  anos.  Uma  das  possíveis  query poderia  ser: Motor*  e  ao
mesmo tempo  SMA_left OR SMA_right,  significando ativação  em pelo  menos
uma das tarefas relacionadas à movimentação na área suplementar motora direita
ou esquerda (SMA – supplemental motor area). A resposta para esta query é que a
proporção de ativação (valor de máxima  posteriori) no banco-de-dados é  pmax =
0.78, seu intervalo de credibilidade (“barra-de-erro”) de 90% é [0.63;0.89]90% e a
probabilidade  da  proporção  ser  maior  que  0.6  é  97%.  O sistema  de  suporte  à
decisão  Dotslashen traduz esse tipo de informação quantitativa para afirmações
qualitativas interpretáveis pelo médico. Neste exemplo, a afirmação obtida é: “é
muito provável que a maioria das pessoas tenham a área SMA direita ou esquerda
ativadas em tarefas motoras”.

Fig 4.11 – Interface web para utilização do sistema Dotslashen. Uma interface amigável põe o método
a disposição dos profissionais médicos na forma de um sistema de suporte à decisão. O usuário pode
decidir  se  as  ativações  encontradas  no  exame  RMf de  um  paciente  serão  consideradas  como
relevantes, com base nos indicadores fornecidos na comparação com o banco-de-dados normativo.

Para  ser  utilizado  de  fato  por  médicos,  em  especial  radiologistas,  foram
desenvolvidas interfaces amigáveis para abrigar o sistema: uma interface web, cujo
acesso é restrito aos profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein via Intranet
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e que utiliza como base o banco-de-dados normativo construído nesta instituição;
uma interface que utiliza bancos-de-dados genéricos sobre a plataforma Linux; e
uma idêntica sobre a plataforma Windows.  

A figura Fig.  4.11 mostra  a  versão  web do sistema de  suporte  à  decisão já
disponível na Intranet do Hospital Israelita Albert Einstein. O sistema é capaz de
“compreender” perguntas simples (simple query) pré-estabelecidas ou é capaz de
“compreender”  perguntas  complicadas  (advanced query),  aceitando  operadores
booleanos e “coringas”.

Uma  vez  motivado,  parece  adequado  passar  a  apresentação  matemática  de
como este tipo de resultado é obtido, mantendo o foco genérico para aplicação em
bancos-de-dados similares ao desenvolvido nesta tese. 

A  variável  desconhecida  de  interesse  é  a  proporção  p de  indivíduos  da
população  que tem um conjunto de  características  demográficas  definidas  e  ao
mesmo  tempo  um  conjunto  de  áreas  cerebrais  diferencialmente  ativadas.  O
conjunto das entradas no banco-de-dados normativo que encerra as características
demográficas  desejadas  é  chamado  Ω,  e  o  subconjunto  deste  que  possui  as
determinadas  áreas  cerebrais  ativadas  é  chamado  ω,  com  ω ⊆ Ω.  É  importante
notar  que  os  conjuntos  Ω e  ω podem  ser  definidos  por  regras  de  pertinência
compostas por combinações arbitrariamente complexas de operadores booleanos.
Esta é uma das características mais atraentes do sistema desenvolvido.

Uma notação mais completa carregaria sub-índices para p já que este depende
das  características  demográficas  definidas,  entretanto,  considera-se  este  fato
subentendido e a notação mais pesada é omitida. A proporção desejada é estimada
de  uma  amostra  aleatória,  ou  seja,  o  banco-de-dados  normativo.  A  função  de
verossimilhança das observações é:

L(x,y|p) = px (1-p)y 

onde x = | ω | e y = | Ω − ω |.
Como deseja-se fazer a inferência sobre a variável aleatória  p|x,y,  é possível

usar a operação Bayesiana usual para obtê-la:

f(p|x,y) = C f(p) L(x,y|p)

onde f é a função densidade de probabilidade (fdp) da variável em questão e C é
uma constante de normalização para que ∫  f(p|x,y) dp = 1.

A variável aleatória Beta tem uma fdp bastante flexível no domínio [0;1], sendo
capaz de modelar adequadamente uma enorme variedade de conhecimento a priori
sobre proporções. Escolher a  a priori como  p ~ Beta(a,b) para tal descrição de
incerteza no domínio [0;1] é uma medida quase padrão na Inferência Bayesiana.
Com essa escolha, consegue-se uma expressão analítica para f(p|x,y):

f(p|x,y) = C pa-1 (1-p)b-1 px (1-p)y
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onde a e b são os parâmetros da a priori.
A constante de normalização é obtida impondo ∫  f(p|x,y) dp = 1:

C = 1 / ∫[0;1]  p
x+a-1 (1-p)y+b-1 dp = Γ(x+a)-1 Γ(y+b)-1 Γ(x+y+a+b) 

Finalmente,  reconhece-se  a  expressão  como  Beta  e  conclui-se  que  a  fdp  a
posteriori é p|x,y ~ Beta(x+a,y+b).

De posse deste resultado, é possível calcular vários tipos de indicadores, em
particular os intervalos de credibilidade da proporção, a probabilidade desta ser
maior/menor  que  um dado valor,  etc.  A figura Fig.  4.12  ilustra  a  obtenção  de
intervalos de credibilidade. De acordo com a filosofia da Inferência  Bayesiana,
toda a informação disponível sobre p através dos dados está na fdp a posteriori. A
estimação por intervalo pretende encontrar intervalos numéricos, que contenham a
quantidade desconhecida em questão e atribuir algum tipo de probabilidade para
este fato. 

Um  intervalo  é  visto  com  interpretações  bem  diferentes  dependendo  da
abordagem utilizada, Freqüentista ou Bayesiana. Na visão Freqüentista, obter um
intervalo  de  α%  de  confiança,  significa  somente  aplicar  um procedimento  de
cálculo  aos  dados  que  produz  um  intervalo.  Este  procedimento  alega  que  os
intervalos calculados, aplicados à dados virtuais, deverão conter o verdadeiro (e
desconhecido) valor do parâmetro em questão em pelo menos α% das vezes que o
utilizarmos. Esses dados virtuais são as amostras aleatórias e assume-se que são
gerados pela mesma fdp que gerou os dados observados. Isso não significa que a
probabilidade do valor verdadeiro do parâmetro esteja no intervalo construído seja
α. Na abordagem Freqüentista o valor verdadeiro é um número e não uma variável
aleatória,  não permitindo esse tipo de afirmação probabilística.  Entretanto,  esse
desejado tipo de afirmação é possível quando utiliza-se a abordagem Bayesiana. Os
Bayesianos não acreditam no conceito de “dados que podiam ter sido observados
mas não foram” (dados virtuais) e baseiam suas conclusões na fdp a posteriori dos
parâmetros. A probabilidade de que o parâmetro se encontre dentro de um certo
intervalo pode ser calculada para qualquer intervalo numérico.  Para harmonizar
com a noção intuitiva de barra-de-erro, utiliza-se o menor intervalo em torno da
moda da fdp  a posteriori que integra  α de probabilidade. Esse é o intervalo de
credibilidade  Bayesiano,  bastante  diferente  conceitualmente  dos  intervalos  de
confiança clássicos.
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Fig 4.12 – Ilustração da obtenção de intervalos de credibilidade e probabilidades a partir de fdps a
posteriori. À esquerda são mostrados três intervalos de credibilidade distintos. À direita é ilustrada
P(p < 0.2 | x,y).

Estabelecido o formalismo matemático necessário, agora é possível retornar ao
mesmo exemplo motivador apresentado anteriormente de um modo mais rigoroso.
Aquela query define então os conjuntos de sujeitos:

Ω = { si | Motor1 ∨ ... ∨ Motorn ∈ q1i , q2i = right, q3i = masculine, 18≤ q4i ≤ 45 }
ω = Ω ∩ { si | SMA_left ∨ SMA_right ∈ ai }

onde  qki é a propriedade  k catalogada do sujeito  i (4  ≤ k neste exemplo) e  ai é o
conjunto das áreas diferencialmente ativadas pelo sujeito i. 

Neste caso | Ω | = 31, x = | ω | = 24 e y = | Ω − ω | = 7. Como opção preliminar,
escolheu-se utilizar uma a priori não-informativa p ~ Beta(1,1) no modelo até que
análises  cuidadosas  dos  especialistas  sejam feitas  para  incorporar,  a  partir  da
literatura  e  de  sua  informação  cultural,  valores  mais  verossímeis  para  os
parâmetros. O modelo probabilístico fica então:

f(p|x,y) = Γ(25)-1 Γ(8)-1 Γ(33) p31 (1-p)7 

de onde se extrai os indicadores citados anteriormente: moda pmax = 0.78, intervalo
de credibilidade [0.63;0.89]90% e P(p > 0.6 | x,y) = 0.97.

Neste  caso  o  sistema  traduz  a  informação  quantitativa  para  uma  afirmação
qualitativa: “é muito provável que a maioria das pessoas tenha a área SMA direita
ou  esquerda  ativadas  em  tarefas  motoras”.  A  transformação  das  informações
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probabilísticas  em frases  intuitivas  ao  médico  é  feita  por  meio  de  uma  tabela
definida arbitrariamente, e passível de configuração no código-fonte do sistema. A
Tabela 4.1 mostra as escolhas de interpretação feitas em particular para esta tese e
que integram a configuração padrão atual do sistema Dotslashen.

Resultado quantitativo Interpretação qualitativa Interpretação (tradução)
p < 0.10 almost no subject quase ninguém
p < 0.20 the great minority of subjects a grande minoria das pessoas
p < 0.40 the minority of subjects a minoria das pessoas
p > 0.60 the majority of subjects a maioria das pessoas
p > 0.80 the great majority of subjects a grande maioria das pessoas
p > 0.90 almost all subjects quase todas as pessoas

0.8 < P(⋅) very likely muito provável
0.60 < P(⋅) ≤ 0.80 likely provável
0.40 < P(⋅) ≤ 0.60 about as likely as not tão provável quanto improvável
0.20 < P(⋅) ≤ 0.40 unlikely improvável

0 ≤ P(⋅) ≤ 0.20 very unlikely muito improvável
Tabela 4.1 – Conversão de resultados quantitativos em afirmações qualitativas.

A figura Fig. 4.13 mostra o resultado final de uma  query feita ao sistema de
suporte  à  decisão  Dotslashen,  como  esta  é  vista  pelo  médico  na  Intranet do
Hospital  Israelita  Albert  Einstein.  Em Fig.  4.13a é  mostrada  a  resposta  para  a
pergunta  “Qual  é  o  padrão  populacional  de  ativação  das  áreas  motoras
suplementares em tarefas motoras [para qualquer sexo, qualquer idade, ambas as
lateralidades, ...]” que corresponde a uma query: 

Ω = { si | Motor1 ∨ ... ∨ Motor4 ∈ q1i , 18≤ q4i ≤ 80 }
ω = Ω ∩ { si | SMA_left ∨ SMA_right ∈ ai }

A Fig. 4.13b mostra a resposta para uma pergunta ligeiramente diferente: “Qual
é o padrão populacional de ativação de ambas as áreas motoras suplementares em
tarefas motoras [para qualquer sexo, qualquer idade, ambas as lateralidades, etc,
etc]”, com a query:

Ω = { si | q1i = Motor1 ∨ ... ∨ Motor4, 18≤ q4i ≤ 80 }
ω = Ω ∩ { si | SMA_left ∧ SMA_right ∈ ai }

Como era de se esperar a segunda query é mais restritiva pois exige que ambas
as áreas suplementares motoras direita e esquerda tenham sido ativadas ao mesmo
tempo, diminuindo p e alterando as afirmações qualitativas.

Somente a utilização rotineira do sistema de suporte à decisão pelos médicos
poderá,  através  de  um processo  de  retro-alimentação,  determinar  melhorias  na
forma  de  apresentação  dos  resultados  e  na  calibração  da  transformação  das
informações  quantitativas  em  afirmações  qualitativas  adequadas  (Tabela  4.1).
Espera-se que estes médicos façam sugestões de como aprimorar a interface dos
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resultados, mas é bastante evidente que a atual estrutura, mostrada nas figuras Fig.
4.11 e Fig. 4.13, é satisfatória e potencialmente definitiva.

O sistema está implementado em 2 unidades básicas: o coração matemático e as
rotinas de interface  Web.  O código responsável pelos cálculos matemáticos está
escrito  na  linguagem  estatística  R  (http://www.r-project.org/).  O  código
responsável pela interface Web está escrito na linguagem Perl, utilizando recursos
básicos  de  servidores  Linux  como  HTML/CGI  e  Apache.  Todo  o  código
desenvolvido estará disponível livremente e gratuitamente quando da publicação
do artigo apresentando o sistema. 

Para  finalizar,  é  importante  notar  que  o  método  estatístico  utilizado,  e  a
implementação  computacional  deste,  são  suficientemente  genéricos  para  serem
utilizados  em  outros  tipos  de  banco-de-dados  de  neuroimagem.  O  sistema
desenvolvido estará disponível a quaisquer outros que desejem utilizá-lo em seus
bancos-de-dados normativos de RMf.
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4.5. Aplicações do sistema Dotslashen.

O  sistema  de  suporte  à  decisão  Dotslashen,  apresentado  na  seção  4.4,  foi
aplicado ao banco-de-dados de imagens de RMf, construído no Hospital Israelita
Albert  Einstein.  O  uso  efetivo  do  sistema  na  Instituição  está  pronto  para  ser
iniciado, e com este, todas as reformas no sistema que a aplicação prática pode
trazer,  num  processo  de  melhoria  retroalimentada.   O  sistema  é  acessível  de
qualquer máquina conectada à Intranet, desde as estações de trabalho no ambiente
de pesquisa do hospital até os consultórios dos neurocirurgiões, por meio de um
servidor Linux dedicado. Espera-se que o desenvolvimento das técnicas estatísticas
implementadas  no  presente  sistema  de  suporte  à  decisão  possam ser  úteis  aos
usuários  da  Instituição  no  planejamento  de  suas  neurocirurgias  e  que  atraia  o
interesse de outras instituições. 

Tomando esta aplicação bem sucedida com referência,  o sistema  Dotslashen
está também sendo implementado para ser aplicado ao banco-de-dados normativo
do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas – Universidade de São Paulo,
concomitantemente a sua própria construção. A aplicação do sistema a um banco-
de-dados distinto, que está sendo construído por outra equipe de pesquisadores no
Hospital das Clínicas, é considerada como uma demonstração de que o conceito
apresentado pelo sistema  Dotslashen é suficientemente universal e independente
das  particularidades  do  banco-de-dados  construído  no  Hospital  Isrealita  Albert
Einstein. Para ambos os bancos-de-dados, as aplicações pretendidas são voltadas a
prática clínica e para o início do uso de RMf com fins clínicos no Brasil.

No  que  segue  nesta  seção,  será  apresentado  em  detalhes  o  racional,
compartilhado por ambas as instituições, para o uso vislumbrado da RMf clínica, e
logo em seguida, o detalhamento do banco-de-dados no qual o sistema Dotslashen
foi aplicado com sucesso, cuja construção é também um produto desta tese.

A ação direta, seja através de técnicas de neurocirurgia ou radiocirurgia, sobre
uma área cerebral  lesada,  é o tratamento escolhido para um grande número de
situações clínicas de pacientes que se apresentam para o médico. Nesses casos, é
importante  determinar  quais  áreas  cerebrais  estão  relacionadas  a  certas  tarefas
neuropsicológicas, para que se possa estimar a chance de seqüelas associadas e a
extensão  potencial  da  área  de  excisão  planejada,  que  é  parte  dos  riscos  da
terapêutica a ser escolhida. As principais técnicas à disposição na rotina clínica
utilizadas para atender a esta questão são baseadas em métodos eletrofisiológicos,
com a exposição da superfície cerebral durante o ato cirúrgico. Estas técnicas, na
maioria das vezes, requerem a estimulação elétrica passo-a-passo de cada região. A
principal vantagem é que se torna possível determinar a funcionalidade das regiões
adjacentes  ao  local  de  interesse  individualmente,  e  determinar  diretamente  no
tecido  cerebral  os  limites  escolhidos  para  intervenção  cirúrgica.  As  principais
desvantagens são a limitação da extensão cognitiva passível de aplicação (reduzido
número de testes), e aumento do tempo médio da cirurgia. Assim, outras técnicas
alternativas a esta, que sejam menos invasivas, são extremamente bem-vindas. A
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técnica de  RMf é uma técnica emergente para estudo da função cerebral  in vivo
com relativa alta resolução espacial e menor resolução temporal que as técnicas
concorrentes. Os resultados obtidos por RMf são bastante correlacionados àqueles
obtidos  através  de  procedimentos  mais  invasivos,  como  estimulação  elétrica
cortical  (Lurito  et al.  2000)  ou testes de injeção de anestésicos diretamente no
cérebro (Alpherts et al. 2000, Baciu et al. 2001). É neste contexto que o projeto de
um sistema de suporte à decisão para RMf, capaz de auxiliar o médico a interpretar
o  resultado  como  sendo  normal  ou  não,  se  desenvolveu.  Evidentemente  a
construção de um sistema como esse, apoiado em um importante banco-de-dados,
pode ser de extrema valia para a diversificação das possibilidades de investigação
clínica do Hospital Israelita Albert Einstein, e pode ser uma grande contribuição à
qualidade de vida de pacientes acometidos por doenças tão complexas como às
relacionadas ao cérebro. 

Entretanto,  muitas  fases  de  validação  ainda  se  fazem necessárias  até  que  o
sistema esteja realmente preparado para ser  usado na rotina clínica do hospital
como ferramenta de auxílio à interpretação de achados em exames RMf. Para ser
realista, este é um alvo de longo prazo cuja conclusão está muito além do escopo
desta tese, mas é uma preocupação permanente da Instituição.

Com o objetivo de investigar a hipótese se a presença de uma lesão cerebral
modificaria o padrão de resultados da RMf, foi estudado um pequeno grupo de
pacientes.  Até esta data, um total de n = 10 pacientes, com lesões decorrentes de
tumor  e  submetidos  à  neurocirurgia,  foram  convidados  a  participar  de  um
protocolo  experimental  neurofuncional,  onde os  resultados do exame  RMf pré-
cirúrgico  foram  incluídos  como  parte  das  informações  disponíveis  aos
neurocirurgiões  no  planejamento  das  cirurgias.  Neste  estágio  inicial  do
desenvolvimento  do  protocolo  de  exames  de  RMf na  Instituição,  ainda  muito
assemelhado à pesquisa básica, é impossível aferir com precisão o grau de impacto
que as informações fornecidas aos neurocirurgiões influenciaram nas tomadas de
decisão  envolvidas  em  cada  cirurgia  destes  10  pacientes  que  participaram  do
protocolo.  Cada  um dos  pacientes  realizou  determinados  paradigmas  conforme
decisão do médico radiologista baseado em sua experiência profissional, isto é, seu
conhecimento  a priori. Os paradigmas foram escolhidos por  sua capacidade de
ativar regiões cerebrais de interesse em cada caso e de acordo com a capacidade
particular de cada paciente em realizá-los.

Evidentemente,  para  o  andamento  adequado  desta  pesquisa,  a  utilização  do
sistema Dotslashen não foi a única ação necessária no escopo da Bioinformática,
uma vez que foi preciso realizar todo o pré-processamento. O sistema Dotslashen é
uma parte necessária, mas não suficiente, do plano de implementar exames RMf na
rotina clínica do Hospital. A responsabilidade do sistema é extrair conhecimento
intuitivo  aos  usuários  (médicos  radiologistas)  do  banco-de-dados  construído.
Portanto,  a  utilização  do  sistema  de  pré-processamento  webBAM,  desenvolvido
como subproduto desta tese e citado na seção 4.3, é também fundamental tanto
para o estabelecimento do banco-de-dados normativo quanto para a análise dos
dados dos pacientes. 
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O  banco-de-dados  deverá  estar  em  contínuo  crescimento  na  Instituição.  É
importante entender como este funciona, que tipo de dados armazena e qual o seu
papel  no  cenário  global,  antes  de  detalharmos  os  resultados  obtidos  para  a
validação. O sistema Dotslashen foi desenvolvido para auxiliar a condução de um
projeto de pesquisa maior, onde foi proposto a construção de um banco-de-dados
de exames RMf feitos em sujeitos normais com o objetivo de estabelecer uma base
normativa de aplicabilidade clínica. A aquisição de uma parcela das imagens dos
voluntários, através da participação na equipe de coleta de dados, e a análise de
ativação neuronal de todo o banco-de-dados podem ser considerados subprodutos
desta tese. O trabalho de construção do banco-de-dados deverá ser submetido à
publicação em alguma das revistas da área de neuroimagem: Amaro Jr E, Sanches
LG,  Vêncio  RZ,  Felix  MM, Garrido  GJ,  Barreiros  A & Moreira-Filho  CA; A
normative  epidemiological-based  database  as  a  resource  for  fMRI  clinical
application; (em preparação 2006, título provisório).

O grupo limitado (n = 10 até o presente) de pacientes convidados a participar do
protocolo experimental consiste de candidatos para intervenção (estereotáxica, de
campo aberto ou radiocirúrgica). A escolha dos participantes depende da existência
de lesões localizadas anatomicamente em áreas críticas, isto é, alto risco de déficits
se lesadas. Os critérios de impedimento envolvem inclusive aspectos cognitivos
dos pacientes,  além de variáveis demográficas.  Os critérios de inclusão para os
pacientes foram: homens ou mulheres destros (Oldfield, 1971); idade entre 18 e 80
anos; ausência de antecedentes psiquiátricos ou de uso de medicação neuroléptica;
conscientes;  exame  recente  de  ressonância  magnética  de  crânio  com perfusão;
lesão cerebral localizada que não envolva mais que um lobo cerebral, ou menor
que  6  cm;  ausência  de  sintomas  de  claustrofobia;  outorga  por  escrito  de
consentimento informado para participar do estudo. Os critérios de exclusão foram:
dependência  química;  quadros  demenciais  e  psicóticos  (questionário);  estar
fazendo uso de antidepressivos; doença orgânica grave não controlada que possa
interferir  na  condução  do  estudo,  como  neoplasias,  cardiopatias,  patologias
digestivas,  diabetes  mellitus  tipo  I  ou tipo II;  tremor  ou distonia  em segmento
cefálico que impossibilite estudo de  RMf; preenchimento de qualquer critério de
contra-indicação ao exame de ressonância magnética, como por exemplo marca-
passo cardíaco, clip de aneurismas intracranianos ou implantes cocleares; presença
de artefatos de dentistria que causem distúrbios no campo magnético ou quaisquer
fontes de variação da susceptibilidade magnética; alteração da perfusão cerebral
maior que 20% que o território contralateral; presença de alterações em ressonância
magnética estrutural: anomalias vasculares com repercussão na perfusão cerebral,
compressão de estruturas  venosas,  isquemias recentes  (com exceção a discretas
áreas puntiformes na substância branca ou lesões  isquêmicas  antigas);  qualquer
outra condição que na opinião do investigador responsável torne problemática a
inclusão do voluntário em um ensaio dessa natureza. 

O grupo de sujeitos normais, que é a essência do banco-de-dados normativo,
compõe-se  de  sujeitos  selecionados  dentre  os  acompanhantes  dos  pacientes  do
Hospital  Israelita  Albert  Einstein  a  partir  de  anúncios  em  cartazes.  Destes
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voluntários, um subgrupo foi selecionado de maneira a preencher categorias etárias
específicas: 18 a 25 anos, 26 a 40 anos, 41 a 65 anos, e acima de 65 anos. Esta
população deve ser representativa dos pacientes atendidos no hospital, tanto pelos
critérios  de  nível  educacional  quanto  social,  além  de  manterem  as  mesmas
características  da multiplicidade cultural  atendida no Hospital.  Desta  forma,  os
critérios de seleção incluem indivíduos que preencham estas condições, através da
aplicação de questionários estruturados e entrevista individual. Assim, acredita-se
que estes indivíduos constituam uma amostra comparável com estudos de RMf que
envolvam pacientes provenientes desta população. 

Estas características são únicas e distintas da maioria das amostras controle em
estudos  publicados  na  literatura,  em  grande  parte  formada  por  participantes
voluntários, alunos da universidade que sedia a pesquisa. 

A  divulgação  ampla  no  ambiente  hospitalar  também  visa  atingir  o  maior
número de acompanhantes, não restrito a uma determinada clínica de atendimento.
O procedimento de recrutamento de voluntários  normais é  realizado através  de
cartazes para chamar a atenção dos pacientes e acompanhantes que se encontram
nos  ambientes  de  espera  da  Instituição.  Caso  o  indivíduo  seja  escolhido  pelo
processo  de  aleatorização,  os  pesquisadores  entram  em  contato  para  posterior
preenchimento  de  questionário  de  lateralidade  e  averiguação  dos  critérios  de
exclusão. Sendo a escolha confirmada, é realizado o agendamento do exame após
preenchimento do consentimento informado. 

A definição do que se entende por “normal” visa abrandar a polêmica natural
que existe em torno de tal necessidade. A definição é uma definição pragmática e
operacional,  e  é  descrita  como  segue.  Os  critérios  de  inclusão  de  voluntários
normais foram: homens ou mulheres dextros (Oldfield, 1971); idade entre 18 e 80
anos; ausência de antecedentes neurológicos, psiquiátricos ou de uso de medicação
controlada;  ausência  de  sintomas  de  claustrofobia;  outorga  por  escrito  de
consentimento informado para participar do estudo. Os critérios de exclusão foram:
dependência  química;  quadros  demenciais  e  psicóticos  (questionário);  estar
fazendo uso de antidepressivos; doença orgânica grave não controlada que possa
interferir  na  condução  do  estudo,  como  neoplasias,  cardiopatias,  patologias
digestivas,  diabetes  mellitus  tipo  I  ou tipo II;  tremor  ou distonia  em segmento
cefálico que impossibilite estudo de  RMf; preenchimento de qualquer critério de
contra-indicação ao exame de ressonância magnética (como por exemplo marca-
passo cardíaco;  clip de aneurismas intracranianos; implantes cocleares); presença
de artefatos de dentistria que causem distúrbios no campo magnético ou quaisquer
fontes  de  variação  da  susceptibilidade  magnética;  presença  de  lesões  em
parênquima encefálico nas imagens estruturais no início do experimento (faz-se
exceção  a  discretas  áreas  puntiformes  na  substância  branca);  qualquer  outra
condição que na opinião do investigador responsável torne problemática a inclusão
do voluntário em um exame dessa natureza. 

A  instrumentação  utilizada  é  equipamento  padrão  da  rotina  clínica  na
Instituição: todos os exames foram realizados em equipamento de 1,5 T (Signa
Twin – Excite V. 10, GE Medical Systems) com gradientes de 40 mT/m, razão de
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incremento 150 mT/m/s e bobina de recepção dedicada de 8 elementos. Para a
apresentação do estímulo e aquisição das respostas comportamentais foi utilizado
sistema  Eloquence  (MRI  Devices).  Este  sistema  utiliza  projeção  bi-ocular
independente através de tela de LCD e detecção de resposta manual através  de
teclado compatível com o ambiente magnético (Fig. 4.5).

Os  questionários  de  lateralidade,  entrevista  estruturada  para  antecedentes
mórbidos  relevantes  (conhecido  como  SRQ-20),  e  avaliação  de  depressão
(conhecido como Beck) (Gorenstein  et  al.  1999),  são aplicados antes  e  após a
aquisição  das  imagens.  Ainda,  é  aplicado um questionário   com o objetivo  de
avaliar a modulação emocional pelo exame (conhecido como VAMS) (Zuardi &
Karniol, 1981). O objetivo é determinar, através de escalas, o nível de estresse do
participante, o grau de preferência manual, inferir o grau de aderência individual às
tarefas e inferir modulações no humor após o procedimento. Todos os voluntários
são treinados  fora da sala de exame para as tarefas motoras e de linguagem por um
período variável de até 20 minutos (Fig. 4.5a).

A avaliação por  RMf dos sujeitos foi feita através de paradigmas preparados
especificamente para a avaliação de determinadas funções cerebrais (Amaro Jr &
Barker,  2006).  Utilizando  parâmetros  já  testados  na  Instituição,  as  aquisições
sensíveis ao efeito BOLD foram assim realizadas: EPI GRE T2-BOLD com TR =
3000 ms; TE = 50 ms; 5 mm de espessura; 0.5 mm de intervalo; FOV = 200 mm e
matriz 64 x 64 com 24 fatias de cérebro.

Os voluntários normais realizam todos os paradigmas de RMf, descritos no que
segue abaixo. Entretanto, os pacientes realizam apenas paradigmas relacionados à
localização específica da lesão.

Os  paradigmas  utilizados  são  com desenho  de  apresentação  em bloco  com
parametrização das condições (Amaro Jr & Barker, 2006). O objetivo é a aquisição
de  dados  com  menor  variação  possível  entre  os  indivíduos,  maior  resolução
estatística na fase de ajuste do modelo hemodinâmico e flexibilidade na execução
destes paradigmas. Esta última característica visa atender a dificuldades e variações
na  performance  dos  testes  decorrentes  de  limitações  individuais.  Assim,  cada
voluntário faz a tarefa em três níveis, de maneira a modular a demanda cognitiva, o
que permite futuramente equalizar os estudos pela medida comportamental. Desta
forma, é possível realizar a tarefa com diferentes níveis de demanda individual,
ainda que o desempenho seja diferente em cada uma delas (Buchel  et al., 1998).
No  total,  o  banco-de-dados  possui  cinco  paradigmas:  visual,  linguagem  geral,
linguagem específica, motor e somatosensitivo.

O  paradigma  visual  consiste  em um desenho  em  bloco  ABC  instruindo  o
indivíduo a permanecer com os olhos abertos fixos em um ponto central durante
todo  o  estudo.  Um  quadriculado  (chessboard)  é  alternado  com  sua  imagem
complementar em freqüência de 2, 4 e 8 Hz, ligada por 30 segundos no hemicampo
visual esquerdo (condição A);  os  próximos 30 segundos estimula-se da mesma
maneira, mas a imagem é projetada no hemicampo visual direito (condição B) e
por fim, apenas mantém um ponto de fixação central (condição C). A figura Fig.
4.14 mostra as imagens quadriculadas vistas pelo sujeito.
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O paradigma de linguagem específica é realizado em bloco ABC com épocas
AB de 30 segundos, 5 ciclos e 3 épocas C. Ao participante é apresentado um par de
palavras di- ou tri-silábicas concretas em azul que podem ou não estar relacionadas
de acordo com uma coletividade comum (mesma família). Esta é a tarefa que exige
decisão  semântica  (condição  A).  Cada  par  de  palavras  é   apresentado  por  4
segundos, e a semelhança entre as palavras é modulada de maneira a selecionar
33% de pares de difícil decisão semântica, 33% de fácil decisão positiva e 33% de
decisão  fácil  negativa.  Esta  condição  é  seguida  da  apresentação  de  pares  de
palavras di- ou tri-silábicas concretas em amarelo cuja relação é apenas a rima da
última  sílaba  ou  não,  sendo  também  utilizados  três  diferentes  níveis:  difícil
decisão, fácil decisão positiva e fácil decisão negativa. Esta é a tarefa que exige
decisão ortográfica (condição B). A resposta do indivíduo é coletada como “sim”
ou “não”, tanto para a pergunta da condição A como da B, através de acionamento
de  botão.  Estas  condições  são  intercaladas  com  a  apresentação  de  símbolos
ilegíveis, que é o estímulo controle (condição C), onde o indivíduo tem apenas que
decidir se as seqüências de símbolos são iguais ou não.

Fig 4.14 – Exemplos de figuras chessboard vistas pelo sujeito durante a execução do paradigma que
visa detectar ativação envolvida no processamento visual. As imagens complementares se alternam
em freqüências predeterminadas e as diferentes freqüências e lados são apresentadas em uma ordem
específica.

O paradigma de linguagem geral é realizado em bloco ABC com épocas AB de
30 segundos, 5 ciclos e 3 épocas C. O sujeito vê uma letra repetidamente a cada
intervalo de 4 segundos, e deve gerar uma palavra que se inicie com aquela letra e
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que não seja repetida. A palavra dita é gravada em áudio. Esta é a tarefa de fluência
verbal dificultada (condição A). Cada letra será apresentada por 4 segundos. Esta
condição  é  alternada  com duas  outras.  A apresentação  de  letras  diferentes,  em
mesmos intervalos de tempo, e cuja probabilidade de gerar palavra que se inicie
com esta letra é alta é a tarefa de fluência verbal facilitada (condição B). Estas
condições  serão  intercaladas  com  a  apresentação  da  palavra  “nada”,  que  é  o
estímulo  controle  (condição C).  Cada condição é  realizada 3 vezes,  em ordem
aleatorizada entre os sujeitos participantes.

O  paradigma  motor  é  realizado  em bloco  ABCDE  com  uma  condição  de
repouso (condição E) e outra pressionando adequadamente os botões do teclado
independentemente  para  mão  direita  e  esquerda  (condição  A,  B,  C  e  D).  Este
paradigma  é  também  conhecido  como  externally paced finger-tapping. Uma
imagem representativa da mão direita é apresentada ao participante identificando
cada dedo que deverá pressionar o botão de acordo com freqüências de 1 e 2 Hz
(condição A e B), alternada com figura da mão esquerda, com frequências de 1 e 2
Hz (condição C e D). Estas condições são permutadas de maneira aleatória entre os
indivíduos, e cada bloco tem duração. A figura Fig 4.5a, apresentada na seção 4.2,
mostra  o  teclado  utilizado  e  o  posicionamento  de  uma  voluntária  dentro  da
máquina de ressonância magnética para a realização deste paradigma motor.

O paradigma somato-sensitivo é realizado em bloco AB instruindo o sujeito a
permanecer com os olhos fechados enquanto as mãos deverão permanecer abertas
em posição supina e uma gaze é utilizada para estimular a poupa dos dedos com
freqüência  estimada em cerca  de 2 Hz,  durante  20 segundos (condição A).  Os
próximos  20  segundos  são  de  repouso  (condição  B).  Estas  condições  são
permutadas de maneira aleatória entre os indivíduos, alternando-as também com
freqüências diferentes.

É importante ressaltar que o experimento é completamente não-invasivo e não
há riscos diretos envolvidos, desde que os critérios de exclusão sejam respeitados.
O ruído acústico do equipamento é reduzido com a utilização de protetores  de
ouvido.

A  construção  do  banco-de-dados  normativo,  descrito  nesta  seção,  é,  na
realidade,  uma  tarefa  em  andamento  e  que  provavelmente  será  mantida
continuamente durante alguns anos. O termo “construção” foi utilizado inúmeras
vezes  no  decorrer  desta  tese,  induzindo  a  idéia  de  que  foi  uma  atividade
completada.  Entretanto,  a  intenção é que o banco-de-dados normativo  continue
sendo preenchido constantemente com exames  de voluntários,  mesmo após sua
apresentação em publicação científica, de forma a permitir perguntas cada vez mais
refinadas  do  ponto  de  vista  demográfico.  Uma  oportunidade  de  pesquisa  em
Estatística que este  processo oferece é o estudo do momento adequado para se
considerar o banco-de-dados suficientemente grande para explicar a variabilidade
natural da população atendida na Instituição.

Até à finalização desta tese, participaram do protocolo experimental de RMf do
Hospital Israelita Albert Einstein, onde o sistema de suporte à decisão Dotslashen
foi aplicado,  n = 10 pacientes com lesões decorrentes de tumor e submetidos à
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neurocirurgia. De posse destes dados, o grupo de médicos radiologistas e cirurgiões
podem então submeter  queries ao sistema Dotslashen referentes a áreas cerebrais
de interesse em cada caso, dependendo da lesão apresentada, para proceder uma
análise  individualizada.  Esta  etapa  será  realizada  em conjunto com informação
clínica de evolução dos pacientes após seis meses de cirurgia.

Evidentemente,  existe  um  longo  caminho  a  ser  percorrido  até  que  esta
ferramenta possa ser usada efetivamente na prática clínica rotineira em qualquer
instituição pois muitas etapas de validação, claramente além do escopo desta ou
qualquer  tese  individual,  são  necessárias.  Todavia,  os  resultados  obtidos,
apresentados  nesta  tese,  são  encorajadores  e  incentivam  a  continuidade  do
desenvolvimento do conceito aqui proposto.
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Capítulo 5

Conclusões e Perspectivas

A  estratégia  de  implementar  computacionalmente  a  filosofia  da  Inferência
Bayesiana em situações de amostragem escassa, por meio dos conceitos da área de
Sistemas de Suporte à Decisão, foi considerada eficaz. Portanto, conclui-se que os
objetivos propostos foram atingidos com sucesso.

As contribuições desta tese de Doutorado à área da Bioinformática são:

1) o desenvolvimento de um método original para o auxílio na interpretação
de dados obtidos a partir de imagens de microarranjos de DNA;

2) a  implementação  deste  método  na  forma  de  um sistema  de  suporte  à
decisão  de  interface  on-line amigável  e  disponível  livremente  à
comunidade científica pela Internet; 

3) a  implementação  de  diversos  métodos  para  o  pré-processamento  de
imagens de microarranjos, na forma de um software disponível livremente
à comunidade científica; 

4) a  solução  efetiva  dos  problemas  concretos  apresentados  pelos
pesquisadores colaboradores do Instituto de Química da Universidade de
São Paulo e do Hospital Israelita Albert Einstein, por meio da utilização do
sistema de  suporte à decisão, respectivamente: a análise do transcriptôma
da bactéria fitopatogênica Xylella fastidiosa, e a análise do transciptôma de
células-tronco humanas obtidas de sangue de cordão umbilical; 

5) o desenvolvimento de um método original para o auxílio na interpretação
de dados obtidos a partir de imagens de ressonância magnética funcional; 

6) a  implementação  deste  método  na  forma  de  um sistema  de  suporte  à
decisão de interface on-line amigável; 

7) a implantação de um ambiente para o pré-processamento de imagens de
ressonância magnética funcional; 

8) a participação na construção do banco-de-dados normativo de ressonância
magnética  funcional  do  Hospital  Israelita  Albert  Einstein,  bem como a
aplicação do sistema de suporte à decisão desenvolvido para a extração de
conhecimento  racional  deste  banco-de-dados,  visando  a  aplicabilidade
clínica daquela técnica.
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Espera-se  que  as  perspectivas  abertas  pelo  trabalho  desenvolvido  nesta  tese
também sejam promissoras. 

No que se refere a análise de dados obtidos por imagens de microarranjos, a
possibilidade de expandir o modelo utilizado para outros subtipos de microarranjos
é, aparentemente, a mais interessante. Apesar de não ter sido idealizado para o tipo
de desenho experimental conhecido por microarranjos one-color, constatou-se que
o  modelo  implementado  no  sistema  de  suporte  à  decisão  foi  eficiente  em sua
análise.  Uma extensão natural  do modelo seria,  então, adaptá-lo para realizar a
análise de imagens obtidas na plataforma  Affymetrix ou mesmo imagens obtidas
nas plataformas como Tissue Microarray ou Protein Microarray. O raciocínio do
uso  de  bancos-de-dados  normativos  com experimentos  semelhantes  ao  self-self
poderia ser utilizado, em princípio, para outras tecnologias da Biologia Molecular
como:  Espectrometria  de  Massa  (LC/MS),  para  o  estudo  do  proteôma;  ou
Ressonância  Magnética  Nuclear  (NRM),  para  o  estudo  do  metabolôma.  Se
verificada, tal extensão poderia ser bastante útil a essas outras áreas de pesquisa
que também são afligidas pelo problema de amostras escassas.

No  que  se  refere  a  análise  de  dados  obtidos  por  imagens  de  ressonância
magnética funcional, a possibilidade de utilizar o sistema desenvolvido no auxílio
ao tratamento  de pacientes  em estágio  pré-operatório  é  uma interessante  janela
aberta por esta tese. Ao contrário da Ciência Básica, a aplicação clínica na rotina
de hospitais, como os do porte do Hospital Israelita Albert Einstein ou o Hospital
das Clínicas,  exige uma série bastante grande e  experimentos  de validação que
envolvem diversos fatores como custo, segurança, etc. Estes fatores, que não estão
em geral no escopo da Ciência Básica, são preocupações constantes da Medicina
principalmente porque envolvem experimentos com seres humanos. Em paralelo à
clínica,  as  perguntas  científicas  que  podem ser  respondidas  com o  auxilio  do
sistema de suporte à decisão criam todo um universo próprio de perspectivas para a
continuidade do trabalho aqui desenvolvido, podendo contribuir para o avanço da
Neurociência. De um ponto de vista computacional ou matemático, as perspectivas
podem  se  resumir:  na  melhoria  da  interface  com  o  usuário;  na  escolha  de
parâmetros que melhor descrevam o conhecimento a priori dos usuários dentro do
modelo  probabilístico  Bayesiano;  e  a  extensão  do  modelo  para  tratar  aspectos
quantitativos  das  ativações  neuronais,  ao  invés  de  somente  tratar  os  estados
booleanos “apresenta ativação” versus “não apresenta ativação”.

Finalmente, espera-se que o trabalho desenvolvido nesta tese venha a contribuir
para  o  crescimento  da  área  multidisciplinar  da  Bioinformática  e,  em  última
estância, ser útil àquelas pesquisas que buscam a melhoria da qualidade de vida da
Sociedade. 
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