
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 1

 

 

 

 

 

 

Thiago Borduqui Ferrari 

 

 

 

 

 

 

 

Volumetria cerebral de pacientes esquizofrênicos 
Comparação entre dois métodos de análise automática: ANIMAL e SPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto, 2008 

 

DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA 
E PSICOLOGIA MÉDICA 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

 

 

  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 3

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Jaime E. C. Hallak 

 

 

 

 

 

 

Volumetria cerebral de pacientes esquizofrênicos 
Comparação entre dois métodos de análise automática: ANIMAL e SPM 

 

 

 

 

 
Dissertação de Mestrado apresentada 

à pós-graduação da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo para a 

obtenção do Título de Mestre em 

Ciências Médicas na área de 

concentração de Saúde Mental 

 

DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA 
E PSICOLOGIA MÉDICA 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha irmã, que 

mesmo sem nunca dizer uma palavra, me 

ensinou as maiores lições sobre a vida. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 7

Agradecimentos 

 

 

 

 

 
Aos meus pais por todo carinho e amor. Meus maiores entusiastas nesta 

jornada acadêmica. 

 

Ao meu orientador, Jaime, por todos seus ensinamentos passados, pela 

iniciativa de incorporar um físico ao programa de Saúde Mental e por sempre 

acreditar em meu trabalho. 

 

Ao professor Crippa que, lado a lado (ou poderia dizer “da sala ao lado”), 

sempre contribuiu com este aprendizado. 

 

À Sandra, por sua agradável companhia e convívio durante estes anos. 

 

A todos os amigos que se formaram. 

 

Àquela que, durante este período de mestrado, se tornou minha amada esposa, 

Maria Cecília, com quem hoje divido, além da casa e do sentimento de amor, 

artigos e discussões científicas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 9

Sumário 
Lista de Abreviaturas e Siglas...................................................10 

Lista de Figuras..........................................................................11 

Lista de Tabelas..........................................................................12 

Resumo........................................................................................13 

Abstract.......................................................................................15 

1. Introdução...............................................................................17 

1.1. Do embate ideológico............................................................19 

1.2. Da esquizofrenia....................................................................20 

1.3. Do desenvolvimento da neuroimagem..................................21 

2. Revisão da Literatura............................................................25 

2.1. A Literatura sobre Neuroimagem em Esquizofrenia.............27 

2.2. Alterações Consagradas.........................................................28 

2.3. Metodologia da Busca...........................................................30 

2.4. Resultados da Revisão...........................................................30 

3. Morfometria: teoria...............................................................35 

3.1. Normalização.........................................................................37 

3.2. Segmentação..........................................................................38 

3.3. Suavização.............................................................................39 

3.4. Análise Estatística.................................................................40 

3.5. O processamento das imagens pelo SPM..............................41 

3.6. O processamento das imagens pelo ANIMAL......................44 

4. Objetivos.................................................................................47 

5. Materiais e Métodos...............................................................51 

5.1. Da aprovação ética.................................................................53 

5.2. Sujeitos..................................................................................53 

5.3. Aquisição das imagens..........................................................55 

5.4. Processamento de VBM........................................................55 

5.5. Processamento pelo IBAPM.................................................56 

5.6. Etapas seguidas durante o Mestrado.....................................57 

6. Resultados..............................................................................59 

6.1. Os resultados obtidos pelo software ANIMAL....................61 

6.2. Os resultados obtidos pelo software SPM............................63 

6.3. Os resultados obtidos pelo software IBASPM.....................64 

7. Discussão................................................................................67 

7.1. Comparação entre os resultados do SPM x ANIMAL.........68 

7.2. Possíveis fontes de discrepância...........................................69 

7.3. Comparação entre os resultados do SPM x IBASPM..........70 

7.4. Comparação entre VBM e ROI............................................71 

7.5. Comparação entre os resultados do ANIMAL x IBASP......74 

Conclusão...................................................................................77 

Referências.................................................................................79 

Apêndice: Tutorial de VBM pelo SPM2..................................85 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 10

Lista de Abreviaturas e Siglas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMAL Automatic Nonlinear Image Matching and Anatomical Labeling 
BAMM Brain Activation and Morphological Mapping 

CT Computed Tomography 
DBM Deformation Based Image 

DTI Diffusion Tensor Image 
FDR False Discovery Rate 

fMRI Functional Magnetic Resonance Image 
FWE Family Wise Error 
GLM General Linear Model 
GRF Gaussian Random Fields 
MNI Montréal Neurological Institute 
MRI Magnetic Resonance Imaging 
MT Magnetization Transfer 

OVBM Optimized Voxel Based Morphometry 
PET Positron Emission Tomography 
ROI Region of Interest 

SPECT Single Photon Emission Computed Tomography 
SPM Statistical Parametric Mapping 
SVC Small Volume Correction 

TC Tomografia Computadorizada 
TBM Tensor Based Image 
VBM Voxel Based Morphometry 
VBR Voxel Based Relaxometry 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 11

Lista de Figuras 
 
 

 

Figura 1 – Planímetro........................................................................................................ 22 

Figura 2 – (a) Publicações envolvendo pacientes esquizofrênicos avaliados por 

diferentes modalidades de imagens. (b) Técnicas morfométricas utilizadas em estudos 

relacionados à esquizofrenia.............................................................................................. 27 

Figura 3 – Representações anatômicas cerebrais.............................................................. 29 

Figura 4 – Estruturas cerebrais encontradas alteradas nesta revisão. As barras indicam a 

quantidade de aparições, sendo que em azul tem-se diminuições e em vermelho aumento 

de substância cinzenta nos pacientes................................................................... 31 

Figura 5 – Distribuição percentual da utilização dos diferentes softwares de análise 

volumétrica nos artigos selecionados para esta revisão..................................................... 33 

Figura 6 – (a) imagem original; (b) volume cerebral segmentado; volume cerebral 

segmentado em substância (c) cinzenta, (d) branca e (e) líquor; (f), (g) e (h) volume 

cerebral segmentado em estruturas.................................................................................... 39 

Figura 7 – transformação de corpo rígido (ou lineares).................................................... 41 

Figura 8 – Transformação não-linear................................................................................ 42 

Figura 9 – Seqüência utilizada no processamento das imagens adotada pelo software 

ANIMAL............................................................................................................................ 45 

Figura 10 –  Representação das áreas com redução volumétrica detectada no grupo 

composto por pacientes esquizofrênicos utilizando o software ANIMAL (p < 0.001)....... 61 

Figura 11 – Representação das áreas com redução volumétrica detectada no grupo 

composto por pacientes esquizofrênicos utilizando o software ANIMAL (p < 0.05)......... 61 

Figura 12 – Representação das áreas com redução volumétrica detectada no grupo 

composto por pacientes esquizofrênicos utilizando o software SPM.................................. 63 

Figura 13 –  Representação das estruturas obtidas como alteradas pela análise realizada 

com o software IBASPM (p ≤ 0,001).................................................................................. 64 

Figura 14 –  Representação das estruturas obtidas como alteradas pela análise realizada 

com o software IBASPM (p ≤ 0,05).................................................................................. 64 

Figura 15 – Relação entre a porcentagem de voxels alterados (obtidos com o software 

SPM, utilizando p < 0.001 não corrigido) e a intensidade da alteração dos ROIs (obtida 

com o software IBASPM)................................................................................................... 72 

Figura 16 – Relação entre a significância média dos voxels no interior de uma ROI 

(obtidos com o software SPM) e a intensidade da alteração dos ROIs (obtida com o 

software IBASPM).............................................................................................................. 73 

Figura 17 -  Relação entre a significância média dos voxels no interior de uma ROI 

(obtidos com o software SPM) e a intensidade da alteração dos ROIs (obtida com o 

software IBASPM).............................................................................................................. 75 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 12

 
Lista de Tabelas 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela I - Características demográficas do grupo de pacientes e controle sadios......... 55 

Tabela II - Etapas do procedimento experimental.......................................................... 58 

Tabela III – Resultados obtidos pelo software ANIMAL............................................... 62 

Tabela IV – Resultados obtidos pelo software SPM....................................................... 63 

Tabela V – Resultados obtidos pelo software IBASPM.................................................. 65 

Tabela VI – Resultados obtidos pelo software IBASPM, agrupando as estruturas em 

macro-regiões................................................................................................................... 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 13

 
 
Resumo 
 
 
 
 
 
O avanço das técnicas de investigação morfométrica cerebral tem contribuído 

sobremaneira com a elucidação acerca da existência de alterações neuropatológicas 

ligadas à esquizofrenia. Desde os estudos de Kraepelin e Bleuler, que definiram a 

esquizofrenia como uma entidade patológica autônoma, diversas técnicas foram 

empregadas, entre elas, estudos histológicos post mortem, raios-x e 

pneumoencefalografia, porém, seus resultados não eram considerados consistentes. 

Com o recente desenvolvimento de técnicas de aquisição de imagem, como a 

Tomografia Computadorizada e a Ressonância Magnética, que permitiram avaliações 

mais precisas e com pouco malefício aos pacientes, concomitantes com o 

desenvolvimento de técnicas de avaliação morfométrica destas imagens, a existência de 

alterações neuropatológicas ligadas à esquizofrenia pôde ser mais bem estudada. Os 

atuais estudos apontam como principais alterações a redução nos ventrículos, e em 

estruturas dos lobos frontal e temporal. Porém, nem sempre os achados são 

reproduzidos, sendo que a discrepância entre os achados geralmente é atribuída a fatores 

metodológicos como: amostras populacionais heterogêneas, diferentes procedimentos e 

equipamentos utilizados na aquisição das imagens, diferentes técnicas de avaliação 

morfométrica. Apesar das criticas à diversidade metodológica, poucos estudos tem 

explorado de maneira quantitativa esta influência. Desta maneira, o presente trabalho 

teve por objetivo (i) realizar um estudo morfométrico com 35 pacientes esquizofrênicos 

e 35 controles saudáveis e (ii) comparar o resultado obtido por dois diferentes softwares 

de análise, o Statistical Parametric Mapping  –  SPM – e o Automatic Nonlinear Image 

Matching and Anatomical Labeling – ANIMAL – mostrando que diferenças intrínsecas 

de cada software na metodologia de análise podem ter conduzido a diferentes 

resultados. 
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Abstract 
 
 
 
 
 
 
The advance of cerebral morphometry techniques has contributed a lot with the 

hypothesis of neuropathological alterations due to schizophrenia. Since Kraepelin and 

Bleuler, with defined schizophrenia as a pathological entity, several techniques have 

been used such as histological post mortem studies, x-rays and 

pneumoencephalography. However, results were not considered consistent. With the 

recent development of non-invasive and more accurate image acquisition techniques, as 

the Computerized Tomography and Magnetic Resonance Imaging, concomitant with the 

development of morphometric evaluation techniques, the existence of neuropathological 

alterations in schizophrenia can be better studied. The major alterations found in such 

studies are the reduction of ventricles, and structures of the frontal and temporal lobes. 

However, not always the findings are reproduced, and generally the discrepancy in the 

results is attributed to methodological factors such as: heterogeneous populations, 

different procedures and equipment used in image acquisition, different morphometric 

evaluation techniques, among others. Despite the criticism on methodological diversity, 

few studies have explored this influence in a quantitative way. Thus, the aim of the 

present study is (i) to accomplish a morphometric study with 35 schizophrenic patients 

and 35 healthy controls, and (ii) compare the results obtained from two different 

softwares of analysis, Statistical Parametric Mapping – SPM – and Automatic 

Nonlinear Image Matching and Anatomical Labeling – ANIMAL – showing that 

intrinsic differences in each software and in the methodology of analysis might have led 

to different results. 
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1.1. Do embate ideológico 

 

Firmaram-se, em meados do século XIX, nos centros de pesquisas 

psiquiátricas, nesta época situados principalmente na Alemanha, duas escolas filosóficas 

que tentavam definir a etiologia1 das doenças mentais. 

De um lado estavam os funcionalistas, também conhecidos por psíquicos, que 

entendiam que as doenças mentais eram devidas a causas externas e/ou ambientais, que 

poderiam levar a alterações das experiências individuais como emoções, sensações ou 

percepções, em suma: das funções mentais. Do outro lado estavam os estruturalistas, 

também conhecidos por somaticistas, que defendiam que as doenças mentais eram fruto 

de causas internas, orgânicas, ligadas principalmente a alterações no sistema nervoso 

central (FABREGA, 1989). 

Estas duas escolas filosóficas resultaram da maturação de conceitos e práticas 

que surgiram desde as primeiras teorias que tentaram explicar a etiologia das doenças 

mentais. Embasadas em elementos religiosos em seu início, agregaram conhecimentos 

anatômicos advindos de escolas racionalistas e assumiram um caráter empirista, vindo a 

se consolidar apenas em tempos modernos quando técnicas recentes permitiram 

investigações mais acuradas (FABREGA, 1991). 

Até o fim do século XVIII os estruturalistas não haviam conseguido 

demonstrar qualquer lesão ou alteração que estivessem ligadas às doenças mentais. 

Valiam-se de técnicas rudimentares de investigação anatômica, por exemplo, 

conduzindo estudos post mortem, introduziam água na cavidade intracraniana a fim 

medir a o volume cerebral a partir da quantidade de água utilizada (GOOD et al, 2001). 

Por outro lado, os conceitos funcionalistas vieram a influenciar o médico 

austríaco Sigmund Freud (1856 - 1939), que lançara as bases da teoria psicanalítica, um 

método de investigação e tratamento psíquico do inconsciente. O sucesso da aplicação 

desta teoria ao tratamento de doenças mentais, principalmente sintomas de histeria e 

neurose, creditava esta ideologia que atribuía fatores ambientais como as sensações ou 

percepções como fonte destes distúrbios. 

A disputa, que se mostrava bastante favorável à escola funcionalista, foi 

reavivada quando, no início do século XX, liderados por Emil Kraepelin (1856 - 1926), 

no recém fundado “Instituto Alemão de Pesquisas Psiquiátricas”, em Munique, hoje 

                                                
1 Parte da Medicina que estuda as causas das doenças. 
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conhecido como “Instituto Max Planck de Psiquiatria”, renomados estudiosos de 

variadas áreas como patologia, histologia, neurologia e psiquiatria – cita-se: Franz Nissl 

(1860 - 1919), Korbinian Brodmann (1868 - 1918), Walther Spielmeyer (1879 - 1935) e 

Aloisyus Alzheimer (1864 - 1915) – aprimorando conceitos e técnicas investigativas,  

apontaram indícios da existência de alterações cerebrais em algumas patologias como a 

doença de Huntington, Pick, o mal de Alzheimer e de Parkinson, e algumas formas de 

epilepsia (BOGERTS, 1999).  

 

1.2. Da esquizofrenia 

 

Embasado em idéias estruturalistas (ANTONOVA et al, 2004), Kraepelin 

contribui sobremaneira quando, partindo da observação clínica de um grande número de 

portadores de doença mental observa, de maneira genial, que existiam quadros que 

teriam um curso muito parecido e também um desfecho muito parecido. Assim, em 

1896 ele descreve a “dementia praecox” (demência precoce), definida por ele como 

sendo “desenvolvimento sub-agudo de uma condição peculiar de fraqueza mental 

iniciada na juventude”. Anos mais tarde, também ponderando sobre o conceito de mente 

estruturalista, em que cada função cognitiva estaria associada a alguma estrutura 

cerebral, o psiquiatra suíço Paul Eugen Bleuler (1857 - 1940), começa a questionar que 

talvez a demência precoce fizesse parte de um grupo de doenças que em 1911 ele irá 

denominar como esquizofrenia, do grego schizo – partido e phrenus – mente, mente 

partida (ANDREASEN, 2000).  

A esquizofrenia é tida atualmente como um transtorno caracterizado por 

múltiplos sintomas melhor compreendida dentro de um modelo multidimensional, que 

inclui a dimensão positiva e negativa, afetação cognitiva e afetiva. Dentre os sintomas 

positivos estão os delírios, que são crenças infundadas e irremovíveis mesmo frente à 

apresentação de provas em contrário e as alucinações, que são alterações da 

sensopercepção, podendo acometer qualquer um dos sentidos. Dentre os sintomas 

negativos podemos incluir a alogia, que é um empobrecimento no conteúdo da fala, o 

embotamento afetivo, a anedonia, a diminuição da motivação, iniciativa e atividade e o 

retraimento social. A disfunção cognitiva é caracterizada por déficits de todas as áreas 

das funções cognitivas superiores, mas principalmente alterações de memória, 

alterações da atenção e alterações das funções executivas. Os sintomas afetivos 

incluiriam o afeto inapropriado, a disforia, sensação de desmoralização, idéias de 
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suicídio e depressão, que podem culminar com suicídio, prevalente em 10% dos 

pacientes. Este transtorno aflige cerca de 1% da população mundial implicando em 

muito sofrimento para os portadores, sendo considerada um dos mais importantes 

problemas de saúde pública de nossa sociedade (ANDREASEN, 2000). 

 

1.3. Do desenvolvimento da Neuroimagem 

 

Paralelamente a estes acontecimentos, também no início do século XX, o 

físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen (1845 – 1923) descobre o raio-x, que logo 

passou a ser utilizado em estudos anatômicos, com a radiografia, permitindo que fossem 

feitas as primeiras imagens in vivo. Esta descoberta foi de grande valia para a escola 

estruturalista que pode investigar alterações como tumores, aumento da glândula pineal, 

calcificações, erosões ósseas ou metástases e sua influência nas doenças mentais 

(LEEDS & KIEFFER, 2000). Outra inovação deu-se em 1919 quando da introdução da 

pneumoencefalografia, técnica radiográfica realizada a partir da aplicação de ar na 

cavidade subaracnóide e conseqüente remoção de fluido cérebro raquidiano. Esta nova 

técnica possibilitava boa visualização da fossa posterior, de massas intraventriculares, 

lesões afetando espaços de fluido cérebro raquidiano, sendo bastante utilizada em 

pacientes com hidrocefalia e demência. É bastante citado na literatura, o estudo de 

Jakobi e Winkler, de 1927, descrevendo o aumento ventricular em pacientes 

esquizofrênicos, sendo este considerado o primeiro trabalho que descreve alterações in 

vivo em estudos que envolvem pacientes com este transtorno (WRIGHT et al, 2005). 

Apesar de a utilização destas novas técnicas conduzirem a achados positivos 

em diversas doenças mentais, entre elas a esquizofrenia, os estudos eram considerados 

inconclusivos e controversos, perdurando o conflito ideológico entre as escolas 

estruturalista e funcionalista (BOGERTS, 1999). Somente na década de 70 surge uma 

nova perspectiva na busca por alterações neuroanatômicas com a introdução da técnica 

de Tomografia Computadorizada (TC). Inicialmente chamada de “CAT scanning”, da 

sigla em inglês para Computerized Axial Tomography, desenvolvida pelo engenheiro 

inglês Godfrey Newbold Hounsfield (1919 – 2004), ganhador do prêmio Nobel de 

medicina em 1979 pelo mesmo invento. A TC mudou a maneira como os exames 

cerebrais eram vistos, iniciando uma nova era na investigação neuroanatômica tanto 

clínica como científica. Com esta nova técnica, as interfaces entre substância branca, 

substância cinzenta, líquor e tecidos ósseos eram mais bem visualizadas, além disto, o 
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uso de contrastes intravenosos permitia uma visualização de artérias, veias e meninges. 

A TC passou a ser amplamente utilizada na pesquisa psiquiátrica, especialmente em 

psicoses e demências, desde que Johnstone e colaboradores, em 1976, (JOHNSTONE et 

al, 1976) reportaram o alargamento dos ventrículos em pacientes esquizofrênicos, 

confirmando achados anteriores, obtidos com técnicas como a pneumoencefalografia. 

O método utilizado por Johnstone marca o início das medidas volumétricas 

modernas e foi assim descrito na publicação (traduzido por este autor): 

 

[...] As seções tomográficas do 

cérebro foram feitas em intervalos de 

1 cm. Duas imagens em níveis 

comparáveis foram selecionadas de 

cada paciente. Uma mostra o corpo 

dos ventrículos laterais e a outra 

mostra as porções anterior e 

posterior dos ventrículos laterais 

juntamente com o terceiro ventrículo. As imagens foram fotografadas 

e as áreas dos ventrículos em cada fotografia foi medida com um 

planímetro 2 [...]. 

 

O progresso na neuroradiologia seguiu com o desenvolvimento da imagem por 

Ressonância Magnética (MRI, do inglês magnetic ressonance imaging), no fim da 

década de 70, que rendeu ao químico americano Paul Christian Lauterbur (1929 – 

2007) e ao físico inglês Peter Mansfield (nascido em 1933) o prêmio Nobel de 

fisiologia e medicina de 2003 por este invento. A MRI, para diferenciar os componentes 

da imagem, baseia-se no princípio de que os átomos de hidrogênio podem ser 

estimulados por pulsos eletromagnéticos em uma freqüência específica. Desta maneira, 

diferentes tecidos humanos, como gordura, ossos, músculos, líquor cerebral, substância 

cinzenta, substância branca entre tantos outros, que são composições diferentes de 

átomos de hidrogênio, principalmente como parte da molécula de água, podem ser 

estimulados separadamente e consequentemente detectados separadamente.  

                                                
2 Planímetros são instrumentos que servem para medir uma área plana, limitada por uma curva fechada 
que não se auto-intersecta. 

Figura 1 – Planímetro. 
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A MRI mostra vantagens frente a outros métodos de imagem, inclusive à 

tomografia, entre elas a melhor diferenciação dos tecidos e o fato de o exame não 

envolver o uso de qualquer tipo de radiação ionizante, ou qualquer tipo de intervenção 

danosa ao paciente. Devido a isso o uso de MRI rapidamente proliferou entre os centros 

de pesquisas e de diagnósticos, sendo que o primeiro estudo envolvendo pacientes 

esquizofrênicos utilizando MRI foi realizado por Smith e colaboradores em 1984 

(SMITH et al, 1984). Desta vez, foi utilizado como técnica de avaliação volumétrica o 

delineamento manual das estruturas de interesse e posterior contagem dos voxeis3 

internos ao delineamento, normalizados pelo volume cerebral total. A partir deste 

trabalho, diversos outros, seguindo metodologia de avaliação volumétrica semelhante 

foram publicados.  

Utilizando-se imagens de TC ou outras técnicas histológicas, mas 

principalmente estudos com MRI, entende-se atualmente que existem alterações 

volumétricas neuropatológicas ligadas à esquizofrenia. Porém, nem todos os estudos 

conseguem reproduzir os achados positivos. A literatura aponta, principalmente, dois 

fatores que poderiam causar estas discrepâncias (HAZLETT et al, 1998; DAVIDSON et 

al, 2003): um, ligado à formação dos grupos populacionais utilizados nos estudos; 

outro, relacionado a imprecisões na técnica de avaliação volumétrica. Tentando 

solucionar o primeiro problema, verifica-se que a literatura tem oferecido trabalhos com 

grupos mais específicos de pacientes, levando-se em conta, por exemplo, o uso ou não 

de medicações, o tempo de duração do transtorno, os subtipos de esquizofrenia entre 

outros. Tentando solucionar o problema relacionado à avaliação volumétrica, diversos 

grupos de pesquisa se lançaram na tentativa de desenvolver métodos automáticos de 

detecção que contornariam os principais problemas da técnica ligados ao subjetivismo 

do delineamento. 

No início da década de 90, Collins e colaboradores publicaram diversos artigos 

que traziam as bases metodológicas de um software, o ANIMAL, capaz de: (i) 

segmentar automaticamente o cérebro, substituindo o delineamento manual, (ii) fazer o 

corregistro com uma imagem padronizada, substituindo a etapa de normalização pelo 

volume cerebral total, e (iii) fazer a comparação estatística (COLLINS et al, 1995). 

Outro software capaz de realizar tarefas semelhantes foi lançado também no início da 

                                                
3 A menor unidade volumétrica que forma a imagem. 
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década de 90, provindo do desenvolvimento de um software feito para análise de 

imagens funcionais, o SPM (FRISTON et al, 1995).  

Apesar das críticas relacionadas a imprecisões na técnica de avaliação 

volumétrica e a variabilidade de métodos diferentes desenvolvidos para esta tarefa, 

poucos estudos tem explorado de maneira quantitativa esta influência.  
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2.1. A literatura sobre Neuroimagem em Esquizofrenia 

 
A literatura sobre pesquisas em esquizofrenia que utilizaram técnicas de 

neuroimagem é numerosa e variada.  Já em 1983, Nancy Andreasen publicou uma 

revisão intitulada “CT scanning and schizophrenia: a review”, apontando resultados 

que confirmaram achados anteriormente obtidos utilizando outras técnicas de 

investigação, como a pneumoencefalografia e estudos post mortem, firmando a idéia da 

existência de alterações neuropatológicas ligadas à esquizofrenia (ANDREASEN & 

DENNERT, 1983). Desde esta publicação, um crescente número de artigos relacionados 

ao tema tem sido publicados utilizando diversas modalidades de imagens, como se pode 

notar pela figura 2, que mostra o número de artigos que contenham em seu título ou 

resumo o termo schizophrenia em conjunto com CT, PET, SPECT, fMRI ou MRI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A literatura sobre este assunto é variada não somente quanto à modalidade de 

imagem utilizada, mas também quanto à técnica de avaliação volumétrica, como se 

pode notar pela figura 2, que mostra o número de artigos que contenham em seu título 

ou resumo o termo schizophrenia com ROI, VBM, DTI, TBM, Optimized VBM. 

 

 

 

 

Figura 2 – (a) Publicações envolvendo pacientes esquizofrênicos avaliados por 
diferentes modalidades de imagens. (b) Técnicas morfométricas utilizadas em estudos 
relacionados à esquizofrenia. 

(a) (b) 
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2.2. Alterações Consagradas 

 

Desde os primeiros estudos disponíveis, a exemplo do trabalho de Jakobi e 

Winkler, de 1927, utilizando a técnica de pneumoencefalografia, e do trabalho de 

Johnstone e colaboradores, em 1976, utilizando a tomografia, são descritos relatos de 

alargamento dos ventrículos laterais em pacientes esquizofrênicos. Atualmente, esta 

talvez seja a área cerebral mais bem documentada e aceita como alterada nestes 

pacientes, sendo este achado replicado em estudos envolvendo diversas modalidades de 

imagem e técnicas de avaliação volumétrica (HA et al, 2004).  

O alargamento no terceiro ventrículo também é um resultado recorrente. 

Acredita-se que este achado esteja ligado à redução talâmica, sendo estas duas 

estruturas contíguas (GASER et al, 2004). Alterações no tálamo seriam importantes no 

entendimento da neurobiologia da esquizofrenia, por ser uma região bastante 

interconectada com outras regiões cerebrais, e possuir o papel de modulador para 

diversas regiões corticais (RUSCH et al, 2007). 

Outra alteração descrita desde estudos neuropatológicos pioneiros, situa-se nos 

gânglios da base, atingindo estruturas como o núcleo caudado, putamem e os globus 

pallidus (GLENTHOJ et al, 2007). Especial atenção foi dada a esta região devido a 

estudos histológicos e principalmente estudos espectrográficos apontarem estas 

estruturas como presentes na mediação dopaminérgica4. Devido a isto, estudos que 

tratam de alterações estruturais ligadas ao uso de medicamentos neurolépticos, que 

atuariam na mediação dopaminérgica, comumente trazem achados nesta região 

(SJOHOLM et al, 2004). 

Região bastante conectada aos globus pallidus e bastante descrita na literatura 

é o lobo frontal, que consiste em importante região modulatória de todos os aspectos 

funcionais humanos (YAMADA et al, 2007). O interesse entre a relação lobo 

frontal/esquizofrenia advém da observação de déficits cognitivos e comportamentais 

comuns em pacientes, também notados em sujeitos acometidos por danos cerebrais 

nesta região (MAZZA et al, 2006). 

Outro achado bastante estabelecido na literatura diz respeito a alterações no 

lobo temporal (ver figura 3), mais proeminente a redução do giro temporal superior 

(englobando o giro de Heschl, córtex auditivo primário, área de Wernicke). Estudos 

                                                
4 A dopamina é um neurotransmissor que acredita-se estar ligado à esquizofrenia. 
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com estimulações elétricas nestas regiões levaram à alucinações auditivas e déficit de 

memória verbal, sintomas semelhantes aos apresentados por portadores de 

esquizofrenia, sendo sugerido em alguns trabalhos que alterações nesta região estariam 

envolvidas em sintomas psicóticos (GASER et al, 2004). 

O sistema límbico (ver figura 3), compreendendo estruturas como o 

hipocampo, amídala, corpos mamilares, hipotálamo e segundo alguns autores também a 

insula já foram bastante descritos, estando estas estruturas ligadas à modulação 

emocional (WILLIAM et al, 2207). 

 

 
 

Diversas outras estruturas já foram descritas como estando alteradas na 

esquizofrenia, porém, de maneira menos freqüente ou menos consistente, por assim 

dizer, com um maior número de resultados conflitantes, sejam estes achados negativos 

ou discordantes quanto à lateralidade ou mesmo se a alteração levaria ao aumento ou à 

diminuição destas estruturas (HONEA et al, 2005; SHENTON, 2001). 

Os achados citados acima foram descritos em artigos sobre volumetria em 

estudos com pacientes esquizofrênicos buscados sem maiores restrições. Englobam 

tanto achados obtidos com diferentes modalidades de imagem, assim como diferentes 

técnicas de avaliação morfométrica (delineamento manual, semi-automático, 

automático, realizados por diversos softwares, etc.). De maneira mais precisa, descreve-

Figura 3 – Representações anatômicas cerebrais. 
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se abaixo uma revisão sistemática sobre estudos de volumetria envolvendo pacientes 

esquizofrênicos, compreendida o período entre 01/01/2000 e 22 de fevereiro de 2006, 

que utilizaram exclusivamente a técnica de VBM. 

 

2.3. Metodologia da busca 

 

A busca foi realizada utilizando a base de dados MEDLINE, sendo feita em 22 

de fevereiro de 2006 a última atualização da busca. Os unitermos utilizados foram 

“voxel based”, “morphometry” e “volumetry”, todos cruzados com “schizophrenia”. De 

um total de 96 artigos encontrados, 47 foram selecionados. Os critérios de inclusão 

foram: artigos escritos em língua inglesa e com limite temporal com início em 

01/01/2000. Os critérios de exclusão foram: estudos feitos exclusivamente com técnicas 

que não a RM estrutural como técnicas de imagem (DTI, DBI, MT e imagens 

funcionais – fMRI, PET ou SPECT), estudos feitos exclusivamente com técnicas 

manuais, estudos com enfoques celulares ou clínicos sem correlação com VBM, 

revisões, e que não tratassem diretamente de esquizofrenia. 

 

2.4. Resultados da busca 

 

Com esta revisão, guiando-se por temas pertinentes a esta dissertação, 

apresentam-se dois aspectos: (i) as alterações anatômicas e (ii) variações metodológicas, 

ressaltando-se, sobretudo, a diversidade de softwares utilizados. 

 

Alterações anatômicas 

 

Nota-se que os achados mais expressivos, obtidos com esta revisão, mostrados 

na figura 4, foram: redução, nos pacientes esquizofrênicos, do tálamo, lobo frontal, giro 

temporal superior e cíngulo anterior. Assim como apresentado anteriormente, este 

achado vão ao encontro da literatura, considerada de maneira mais abrangente, contando 

com estudos que utilizaram outras técnicas de avaliação e imagem.  
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Além disso, como apontado por 

Honea, Shenton e respectivos colaboradores 

(HONEA et al, 2005; SHENTON et al, 2001), 

entre outros autores, a avaliação volumétrica 

pela técnica de VBM tornou recorrente outros 

achados, com destaque para estruturas 

pequenas como a insula e a amídala, e 

estruturas com formas complexas, como o giro 

parahipocampal, que eram improváveis de 

serem detectados com técnicas menos 

acuradas. 

Confirma-se com esta revisão a 

presença de discrepâncias entre os resultados. 

Nota-se que nem todos os achados são 

reproduzidos em todos os estudos, bem como, 

em alguns casos, a mesma estrutura foi 

encontrada ora aumentada, ora diminuída, a 

exemplo do lobo parietal inferior, a insula, o 

cerebelo e o giro parahipocampal. 

 

 

Variações metodológicas 

 

Estas discrepâncias têm sido atribuídas a diversos fatores, principalmente, 

metodológicos (HAZLETT et al, 1998; DAVIDSON et al, 2003), dentre os quais pode-

se destacar: amostras populacionais heterogêneas (características sócio-demográficas, 

sintomáticas, utilização ou não de medicações, etc.), diferentes procedimentos e 

equipamentos utilizados na aquisição das imagens cerebrais (resolução espacial do 

equipamento, seqüência de ressonância utilizada, parâmetros de aquisição, etc.), 

diferentes métodos utilizados para analisar essas imagens (que podem variar tanto nas 

Figura 4 – Estruturas cerebrais encontradas 
alteradas nesta revisão. As barras indicam a 
quantidade de aparições, sendo que em azul 
têm-se diminuições e em vermelho aumento 
de substância cinzenta nos pacientes. 
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etapas de processamento, nos softwares utilizados, como nos métodos estatísticos 

empregados).  

As amostras populacionais costumam estar pareadas por critérios sócio-

demográficos (gênero, dominância manual, idade) e clínicos (uso de medicação, subtipo 

de esquizofrenia, tempo de duração da doença), evitando a influência de fatores não 

ligados à esquizofrenia. Porém, entre os diferentes estudos selecionados, estes critérios 

variam podendo ser um limite para a comparação entre seus resultados (HONEA et al, 

2005; SHENTON et al, 2001). 

Todo o processamento e análise estatística da VBM utilizam como parâmetros 

de cálculo o contraste da imagem, ou seja, a diferença entre os níveis de cinza dos 

voxeis. Este contraste por sua vez é ajustado na etapa de aquisição das imagens através 

de parâmetros de aquisição (tempo de eco, tempo de repetição, flip angle, espessura do 

corte e plano de aquisição da imagem), compondo diferentes seqüências de pulsos. 

Sendo assim, diferentes parâmetros e diferentes seqüências de aquisição podem 

influenciar em todo o processamento e análise estatística (CLARK et al, 2006).  

A vasta gama de algoritmos, protocolos e softwares criados na tentativa de 

aprimorar a análise volumétrica e principalmente contornar as limitações da análise 

manual, acaba trazendo variações quantitativas nos resultados, uma vez que não existe 

ainda um algoritmo ou um protocolo absoluto para a VBM. 

Dentre os artigos selecionados para esta revisão, alguns autores incluem em 

suas análises comparações entre os achados obtidos pela demarcação manual com os 

realizados automaticamente (GIULIANI et al, 2005; RIFFKIN et al, 2005). Todos 

encontram uma boa correlação entre as duas técnicas. 

Até onde pesquisado, não existem trabalhos que façam a comparação entre 

dois ou mais softwares utilizados no processo de VBM que incluíram pacientes 

esquizofrênicos. O software mais utilizado entre os trabalhos selecionados é o SPM, 

sendo que 28 (72%) dos trabalhos optaram pela sua utilização, seguido pelos softwares 

ANIMAL (5.1%), BRAINS (2.6%), MEASURE (2.6%) e 7 (15%) que utilizaram os 

métodos descritos por Sukcling e colaboradores, implementados no software BAMM 

(ver figura 5). 
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Dentre os estudos selecionados, dois autores exploram um aspecto ligado à 

análise estatística, que seria a influência do filtro de suavização. No estudo de Kubick e 

colaboradores (KUBICK et al, 2002), foram usados diferentes larguras de filtros, 

revelando com isso novos achados, sendo sugerido que em pequenas regiões fossem 

usados filtros menos intensos. Já no estudo de Jones e colaboradores, os filtros foram 

variados no sentido de testar a normalidade dos dados. Este autor, baseado em seus 

dados, apresentou críticas ao modelo paramétrico utilizados em estudos de VBM.  

 
 

 

Ouro fator variante ligado à análise estatística diz respeito à correção para 

múltiplas comparações utilizadas nos estudos. Os diversos trabalhos utilizam diferentes 

métodos de correções, entre eles: FDR (GENOVESE et al, 1994), que controla a 

proporção esperada de falsos positivos, além do spatial extent (FRISTON et al, 1994) 

que pesa a chance de ocorrência levando-se em conta o volume todo analisado, FWE, 

Bonferroni e o GRF (HAYASAKA et al, 1986). 

Há de se ressaltar que nem todos os fatores levantados foram estudados de 

forma quantitativa na literatura, mesmo em artigos não incluídos nesta revisão, ou 

quando o eram, não eram feitos de forma específica para estudos de VBM, 

impossibilitando estimar a real influência destes fatores nas análises. 

 

 

Figura 5 – Distribuição percentual da utilização dos diferentes softwares 
de análise volumétrica nos artigos selecionados para esta revisão. 
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A morfometria cerebral é uma ciência que tem por objeto a busca de alterações 

cerebrais. Atualmente, o aprimoramento das técnicas de avaliação morfológica permite 

que sejam detectadas alterações na forma, no volume, na densidade e na composição 

dos tecidos cerebrais.  

A fim de sistematizar o estudo, debate-se na literatura uma classificação destas 

técnicas, porém, ainda não existe um consenso, sendo a mais citada, proposta por 

Ashburner e Friston em 1999 (ASHBURNER & FRISTON, 1999), que separa as 

técnicas em 2 grupos: (i) técnicas de avaliação da forma e (ii) técnicas de avaliação de 

volume e densidade. As técnicas de avaliação da forma são objetos de estudo da 

“morfometria baseada em deformações” (DBM) e da “morfometria baseada em 

tensores” (TBM). Já alterações no volume ou na densidade são detectadas utilizando a 

“morfometria baseada em voxeis” (VBM). As técnicas que detectam alterações na 

composição de tecidos são bastante recentes e não foram citadas por Ashburner, e 

seriam a “relaxometria baseada em voxeis” (VBR) e a “imagens por transferência de 

magnetização baseada em voxeis”. 

Seguindo o tema desta dissertação, nesta seção serão descritas as etapas 

envolvidas na técnica de avaliação de volume e densidade, a VBM. Sumariamente, a 

técnica é caracterizada por quatro etapas, a saber: (i) normalização, (ii), segmentação, 

(iii) suavização e (iv) análise estatística. Ressalta-se, porém, que a diversidade de 

softwares criados, desde os trabalhos pioneiros com VBM, implica na existência de 

diversos algoritmos para a realização de uma mesma etapa. Além disso, existem 

diversos protocolos que suprimem determinadas etapas, outros que fazem combinações 

entre as etapas e outros que adicionam etapas. Em subseções serão descritos detalhes do 

processamento realizados pelos softwares SPM e ANIMAL. 

 

3.1. Normalização 
 

Sabe-se, desde os tempos dos estudos histológicos, que existe uma grande 

variabilidade anatômica em uma população, sem que se atribua a este fato alguma 

alteração patológica. Diversos estudos utilizando técnicas mais recentes, inclusive a 

VBM, mostraram que existe, por exemplo, diferença atribuída ao gênero, a dominância 

manual, decorrentes da idade, ligadas ao desenvolvimento de capacidades cognitivas 

como o aprendizado de um novo idioma, entre diversos outros (MECHELLI et al, 
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2005). Assim, a normalização é o processo que visa diminuir a variabilidade anatômica 

natural da população, porém, sem perder as diferenças patomorfológicas. 

Desde o estudo de Johnstone, utiliza-se na avaliação volumétrica algum 

processo de normalização. No citado estudo, utilizou-se um processo unicamente 

numérico, normalizando o volume da estrutura (no caso o ventrículo) pelo volume 

cerebral total do respectivo sujeito. Técnicas morfométricas atuais têm utilizado um 

processo de normalização que deforma a imagem de cada participante até que esta se 

ajuste a uma imagem alvo padronizada. Este tipo de normalização tem por vantagem a 

utilização de um sistema de coordenadas padrão que torna os estudos uniformes e 

comparáveis entre si. Porém, por não existir um modelo biológico que sugira qual o 

melhor ajuste a ser feito, nem mesmo um modelo matemático que seja consensual, a 

normalização é um processo bastante criticado. 

 

3.2. Segmentação 

 

O cérebro humano pode ser dividido e classificado levando-se em conta 

diversos critérios. Considerando o critério marcações macro-anatômicas, por exemplo, 

pode-se dividir o cérebro em cinco componentes principais: lobo frontal, temporal, 

parietal, occipital e cerebelo, que por sua vez podem ser subdivididos de acordo com 

critérios anatômicos mais específicos (micro-anatômicos). Outra maneira de dividir e 

classificar o cérebro utiliza como critério sua composição histológica, separando-o em 

três componentes principais: substância cinzenta, substância branca e líquor. Uma 

terceira divisão possível, leva em conta as áreas funcionais, chamadas áreas de 

Broadmann (ver figura 6). 

Sendo assim, a segmentação de uma imagem cerebral é o procedimento de 

particionar o cérebro em componentes de interesse utilizando algum critério relevante 

para o estudo, seja ele anatômico, histológico, funcional, ou outros (PHAM et al, 2000). 

Assim como citado em seções anteriores, em estudos volumétricos pioneiros a 

segmentação era feita manualmente, passando a ser um processo automatizado para 

contornar problemas de subjetividade dos critérios de delineamento e principalmente 

problemas ligados ao grande consumo de tempo despendido para esta tarefa. 
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3.3. Suavização 

 

A suavização é uma etapa que foi adicionada em protocolos mais recentes, a 

exemplo do VBM, não aparecendo em estudos pioneiros que utilizavam métodos 

exclusivamente manuais. Esta consiste em utilizar um filtro gaussiano isotrópico, 

fazendo com que cada voxel da imagem passe a ser uma média ponderada de seus 

vizinhos. 

A literatura atribui a esta etapa três funções (ASHBURNER & FRISTON, 

1999): 

 

i. De acordo com o teorema do limite central, a suavização faria com que a 

distribuição dos dados se ajustaria melhor a uma distribuição gaussiana, 

potencializando análises estatísticas paramétricas; 

ii. Os dados suavizados criam um mapa de densidade de probabilidade (que não 

deve ser confundido com a densidade de tecido medido histologicamente); 

iii. Possíveis imperfeições do processo de normalização seriam dissolvidas nesta 

etapa. 

Figura 6 – (a) imagem original; (b) volume cerebral segmentado; (c), (d) e (e) 
volume cerebral segmentado em substância cinzenta; (f), (g) e (h) volume cerebral 
segmentado em estruturas. 

(g) (h) 
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3.4. Análise Estatística 
 
 

Assim como descrito por Bullmore e colaboradores (Bullmore et al, 1999), a 

análise estatística dos estudos volumétricos cerebrais pode ser agrupada em três níveis: 

análise global, análise ao vóxel e análise ao cluster. 

A análise global é uma medida da diferença entre os grupos considerando o 

volume total de alguma estrutura, seja o volume cerebral total, o volume de um 

determinado tecido (substância cinzenta, por exemplo) ou o volume de alguma estrutura 

(hipocampo, por exemplo) ou região em particular (lobo frontal, por exemplo).  Para 

isso, faz-se uma simples contagem do número de voxeis pertencentes a esta estrutura. A 

análise global tem a desvantagem de não determinar espacialmente onde se encontra a 

alteração, limitando-se a inferir se aqueles volumes são ou não estatisticamente 

diferentes. 

A análise ao nível de voxel compara a intensidade dos voxeis, em uma dada 

coordenada, de cada sujeito. Realizando uma varredura por todas as coordenadas do 

volume, daí atribuindo-se o nome análise voxel-a-voxel, pelo qual também é chamada a 

VBM. Este tipo de estatística é potencialmente mais sensível que a global para 

diferenças focais, sendo a primeira mais utilizada apenas quando se busca alterações 

anatômicas difusas. Porém, a análise ao nível de voxel implica em um grande número 

de testes estatísticos, podendo levar a um grande número de erros, sejam eles falso 

positivos quanto falso negativos. 

Tentando contornar esta dificuldade, a análise ao nível de cluster leva em 

consideração se a vizinhança de um voxel estatisticamente significante é composta por 

outros vóxeis estatisticamente significantes, formando assim um cluster. A partir desta 

etapa, nova análise é feita, considerando apenas os clusters formados. Diversos 

trabalhos têm mostrado que este nível de análise tem permitido o uso de significâncias 

estatísticas mais amenas e ainda assim a quantidade de falso positivo é pouco 

pronunciada.  

Os modelos utilizados para proceder às análises ao nível do vóxel e ao nível de 

cluster são variados na literatura. A maioria das análises baseia-se no modelo linear 

geral (GLM) que permite a realização de diversos testes estatísticos que vão desde as 

correlações entre grupos utilizando diversas covariáveis até testes paramétricos padrões 

como o teste t de Student e o teste F. Devido ao grande número de testes estatísticos 
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utilizados nas análises ao nível de voxel e cluster, a maioria dos estudos utilizam para 

calcular a significância estatística modelos de campos gaussianos aleatórios (GRF) para 

correção de múltiplas comparações. 

 

3.5. O processamento no SPM 
 

O SPM utiliza como imagem alvo uma template desenvolvida pelo MNI, 

como parte do projeto ICBM, NIH P-20, derivada da imagem de RM de 152 sujeitos 

(66 homens e 86 mulheres; 129 destros, 14 canhotos e 9 com dominância manual 

desconhecida; com idades entre 18 e 44 anos, sendo a idade média 25 e a mediana 24), 

que se aproxima do espaço descrito no Atlas de Talairach & Tournoux (1988), aceito 

internacionalmente como referência (GOOD et al, 2001). 

O algoritmo de normalização, de maneira geral, trabalha minimizando a soma 

da diferença de quadrados de cada voxel entre a imagem a ser normalizada e a imagem 

alvo suavizada, procurando uma solução que seja convergente até um limite satisfatório. 

De maneira mais detalhada o algoritmo assim procede (ASHBURNER & FRISTON, 

1999): 

 

Passo 1: determina-se quais os melhores 12 parâmetros de transformações 

lineares, também chamados de transformações de corpo rígido, sendo três translações, 

três rotações, três zooms e três deslizamentos (ver figura 7). A este procedimento dá-se 

o nome de registro da imagem. O critério de otimização é a minimização da soma da 

diferença de quadrados de cada voxel entre a imagem a ser normalizada e a imagem 

alvo suavizada. 

 

 
 

 

Figura 7 – transformação de corpo rígido (ou lineares). 
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Passo 2: os parâmetros calculados no processo de registro são aplicados na 

imagem num processo chamado de transformação. Para reconstruir esta imagem o 

algoritmo usa o método de interpolação, seja ela, trilinear, “vizinhos mais próximos”, 

ou interpolações “sinc” (que utilizam combinações de funções senoidais e 

cossenoidais). 

Passo 3: Parâmetros para deformações não-lineares são estimados. Utiliza-se 

uma combinação de transformações discretas de co-seno, que resultarão em um campo 

não-linear de transformação (ver figura 8). Novamente o critério de otimização é a 

minimização da soma da diferença de quadrados de cada voxel entre a imagem a ser 

normalizada e a imagem alvo. 

 

 
 

 

 

O algoritmo utilizado pelo software SPM para segmentar uma imagem é 

conhecido na literatura como “modified Gaussian mixture model cluster”, que utiliza o 

algoritmo “Bayesian Priors” (que se vale da informação de imagens pré-segmentadas 

para estimar inicialmente a classificação de cada voxel) com o “maximum likelihood 

mixture model” (que opera na distribuição de intensidades dos vóxeis). A etapa de 

segmentação inclui também um algoritmo que corrige problemas de não uniformidade 

de campo originada pelo diferente posicionamento das estruturas cerebrais ao longo do 

campo magnético (ASHBURNER & FRISTON, 1999). 

 

Figura 8 – Transformação não-linear. 
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O algoritmo faz uma série de assunções: 

 

• Existe apenas um número (k) definido de classes a serem separadas na 

imagem - no caso 3 classes para as substâncias cinzenta (GM) e branca (WM), líquor 

(CSF) e outras 3 para os olhos, tecido craniano e fundo. 

• A distribuição da intensidade dos voxeis em cada classe é normal e 

inicialmente desconhecida, sendo que o número de voxeis em cada classe será Nk, a 

média será Xk e a variância será Vk. 

• A probabilidade a priori de cada vóxel pertencer a uma das k classes é 

desconhecida. 

 

Passo1: utilizando o algoritmo “Bayesian Priors”, atribui-se a cada voxel da 

imagem uma probabilidade de ele pertencer a uma das k classes pré-estabelecidas. Esta 

informação esta na template criada pelo Montreal Neurological Institute (MNI), 

também utilizada no processo de normalização. Esta template foi originalmente 

segmentada utilizando algoritmos de redes neurais artificiais e tecidos não cerebrais 

eram removidos utilizando uma máscara. 

Passo2: utilizando o algoritmo “maximum likelihood mixture model”, é 

computado o número de vóxeis pertencentes a cada um dos k clusteres, a intensidade 

média e a variância, possibilitando que esta probabilidade seja normalizada. 

Passo 3: adicionando ruído à template pré-segmentada, os passos 1 e 2 são 

repetidos por um número definido pelo usuário ou até que os parâmetros intensidade 

média e a variância se aproximem satisfatoriamente aos parâmetros da imagem pré-

segmentada. 

 

A suavização é realizada assim como descrito anteriormente, utilizando um 

filtro gaussiano isotrópico. Em geral os estudos que utilizaram o SPM tem sido feitos 

com um filtro de 8 mm, porém, diversos trabalhos tem mostrado que a variação da 

intensidade do filtro parece ser um fator decisivo quando se busca alterações em 

pequenas estruturas como, por exemplo, a amídala. 

O SPM permite a análise nos três níveis estatísticos. Utiliza para isso o GLM e 

correções de GRF. Além desta, o SPM oferece ferramentas de correções como o FDR e 

o FWE que controlam a proporção esperada de falsos positivos, além do spatial extent 

(k). Outra correção que altera significância estatística de uma determinada região é a 
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SVC, utilizada em estudos que contenham uma hipótese a priori, aplicando em uma 

região pré-determinada os testes estatísticos com valores corrigidos para o volume 

específico.  

Estas etapas foram descritas nos primeiros trabalhos de VBM que utilizaram o 

SPM, publicados por Friston e colaboradores no fim da década de 90. Atualmente 

utiliza-se um protocolo mais elaborado, desenvolvido por Good e colaboradores, 

publicado em 2001 (Good et al, 2001). Neste protocolo, conhecido na literatura como 

VBM otimizado, utiliza-se uma combinação destas etapas além da adição de outras, a 

exemplo da modulação e da segmentação de tecidos não cerebrais. O protocolo 

otimizado mostra algumas vantagens: 

 

• É possível se fazer um estudo separado em alterações de substância 

cinzenta, branca e líquor; 

• Cria-se templates alvo próprias ao estudo, a partir de seus próprios 

participantes, diminuindo os potenciais erros de normalização e 

segmentação; 

• A etapa de modulação determina uma medida volumétrica, enquanto, sem 

ela, medem-se alterações de densidade. 

 

3.6. O processamento no ANIMAL 

 

O algoritmo utilizado pelo software ANIMAL é conhecido como registration-

based. Neste método, o algoritmo ajusta a imagem a ser segmentada a uma imagem 

alvo pré-segmentada, num processo denominado atlas-warping, (COLLINS et al, 

1999). Quando as imagens estão coincidentes, a segmentação da imagem alvo se 

transfere para a imagem a ser segmentada. Não se confunde o atlas-warping com a 

normalização, pois aquele busca uma deformação com ajuste exato, descrito na 

literatura como 1 para 1, enquanto este apenas diminui alterações globais. 

De maneira mais detalhada o algoritmo assim se realiza (ver figura 9): 

 

Passo 1: As imagens são corrigidas para diminuir a não homogeneidade de 

intensidade, resultantes da inomogeneidade de campo magnético, inerentes à aquisição 

das imagens. 
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Passo 2: utilizando o 

algoritmo INSECT, baseado em 

redes neurais artificiais do tipo 

backpropagation, as imagens são 

segmentadas em substância 

cinzenta, branca e líquor. 

Passo 3: as imagens 

segmentadas no passo anterior são 

deformadas, utilizando 

deformações lineares e não 

lineares, até se ajustarem a uma 

imagem alvo pré-segmentada.  

 

As transformações lineares 

utilizam 9 parâmetros de 

transformações, sendo três 

translações, três rotações, três 

zooms. Para as transformações 

não-lineares, sobre a imagem é 

traçada uma rede tridimensional, e 

a cada iteração os nodos desta rede se deslocam até algum valor satisfatório. Tanto para 

as transformações lineares como para as não-lineares o critério de otimização é a 

minimização da soma da diferença de quadrados de cada voxel entre a imagem a ser 

normalizada e a imagem alvo. 

 
Passo 4: Uma vez ajustadas as imagens, utiliza-se uma máscara para extrair 

tecidos não cerebrais e finalmente as classificações da imagem alvo são transferidas 

para a imagem que esta sendo segmentada. 

 

A imagem alvo utilizada pelo ANIMAL é um Atlas de probabilidade máxima 

(MPA), segmentado manualmente em 91 estruturas anatômicas (71 correspondentes à 

substância cinzenta, 16 correspondentes à substância branca e 4 correspondentes à 

líquor, mais precisamente, a região ventricular). Um MPA é uma derivação de um Atlas 

probabilístico (SPAM), que atribui a cada voxel uma probabilidade de pertencer a uma 

Figura 9 – Seqüência utilizada no 
processamento das imagens adotada pelo 

software ANIMAL. 
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estrutura, já o MPA discretiza cada voxel, e o define, a partir de sua maior 

probabilidade, como pertencente a uma ou a outra estrutura. 
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O presente trabalho tem por objetivo realizar um estudo 

volumétrico com imagens de MRI estrutural de pacientes 

esquizofrênicos e controles saudáveis, utilizando a técnica de VBM, 

realizada pelo software SPM2. A partir destes resultados volumétricos, 

compará-los aos obtidos quando realizado no software ANIMAL, 

utilizando a mesma amostra de pacientes e controles. 
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5.1. Da aprovação Ética 

 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HC-FMRP-USP e 

os sujeitos, bem como seus familiares responsáveis (no caso dos pacientes), assinaram 

um termo de consentimento de participação após serem informados do planejamento 

experimental. 

 

 

5.2. Sujeitos 

 
As imagens utilizadas neste trabalho foram originalmente coletadas durante o 

estudo de Crippa (2001), sob orientação do Prof. Dr. Antônio Waldo Zuardi, do 

Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP – USP). Foram 

coletadas 70 imagens de MRI estrutural, sendo 35 de voluntários esquizofrênicos e 35 

de voluntários saudáveis como controles.  

Os 35 participantes esquizofrênicos (24 masculinos e 11 femininos) foram 

recrutados a partir de pacientes em acompanhamento no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HC-FMRP-

USP). Foram selecionados pacientes de ambos os sexos, com escolaridade maior ou 

igual ao primário completo (mais do que quatro anos de escolaridade), idade entre 18 e 

49 anos, em uso de medicação antipsicótica há pelo menos um mês. O diagnóstico de 

esquizofrenia foi realizado por meio da “Versão Clínica da Entrevista Clínica 

Estruturada para o DSM-IV”, traduzida e adaptada para o português (Del-Ben et al, 

2001), por dois avaliadores familiarizados com o instrumento. No estudo de 

confiabilidade teste-reteste da SCID-IV-CV, no qual os dois avaliadores participaram, a 

concordância (Kappa) para transtornos psicóticos foi de 0.90 e para Esquizofrenia de 

0.80. Usando os subtipos do DSM-IV, 19 eram paranóides, nove desorganizados, cinco 

indiferenciados, um catatônico e um residual. Para cada um dos pacientes, foi 

preenchido um questionário com informações gerais (sexo, idade, medicações, história 

psiquiátrica, etc.). 
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Os critérios de exclusão foram: a) presença de doença clínica; b) história de 

doença neurológica (incluindo TCE grave, excluindo cefaléia), uma vez que a MRI é 

muito sensível para detecção de lesões cerebrais, mesmo após total recuperação clínica, 

o que pode influenciar nas medidas volumétricas e desempenho cognitivo; c) história de 

eletroconvulsoterapia; d) tratamento com esteróides exógenos; e) pacientes com déficits 

nutricionais; f) uso crônico de álcool e/ou drogas; g) história de intoxicação por 

produtos industriais, de uso agrícola e substâncias que possam causar dano cerebral; h) 

uso de marca-passo; i) pacientes com clipe em aneurisma; j) corpo estranho 

ferromagnético; l) gravidez; m) pacientes com gagueira; n) não apresentar nível de 

compreensibilidade para as instruções prévias ao SCWT.  

Os pacientes esquizofrênicos estavam em seguimento no Hospital-Dia (9), 

Ambulatório de Esquizofrenia (17) e Enfermaria de Psiquiatria (9) do HC-FMRP-USP. 

Estes pacientes foram emparelhados quanto a sexo, idade, nível socioeconômico, anos 

de escolaridade e dominância manual, com 35 voluntários saudáveis, não pertencentes 

ao staff do hospital e sem vínculo de subordinação profissional aos pesquisadores. Os 

voluntários foram recrutados a partir da comunidade (por anúncio em área pública). 

Eles foram avaliados por um psiquiatra, e só foram incluídos caso não satisfizessem os 

critérios da SCID para qualquer diagnóstico do DSM-IV, nem tivessem familiares com 

história de esquizofrenia. Os outros critérios de exclusão foram os mesmos que para os 

pacientes esquizofrênicos. A classe socioeconômica (dos sujeitos e dos pais) foi 

avaliada pelo Critério de Classificação Socioeconômica Brasil (CCSEB, 1997), baseado 

no levantamento socioeconômico de 1996. Optou-se pelo CCSEB, por possuir 

graduação semelhante à Classificação Socioeconômica de Hollingshead-Redlich, 

utilizado nos principais estudos de neuroimagem em esquizofrênicos nos Estados 

Unidos. As características demográficas e clínicas dos esquizofrênicos e controles 

saudáveis, calculadas no estudo de Crippa (2001), estão apresentadas na Tabela I. 

Observa-se que os grupos estudados não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes para todas as variáveis, podendo ser considerados 

emparelhados demograficamente. Porém, os esquizofrênicos apresentaram um nível 

socioeconômico menor que seus controles, o que não ocorreu com os seus pais.  
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Tabela I - Características demográficas do grupo de pacientes e controle sadios. 

Característica Esquizofrênicos 
(n = 35) 

Controles 
(n = 35) 

Significância 

Gênero Masculino/Feminino 24/11 24/11 NS 

Dominância manual a 33/2 33/2 NS 

Idade Média (d.p.) 29,7 (+9,8) 29,3 (+9,1) t = 0,19, NS 

Escolaridade Média (d.p.) 9,0 (+3,5) 9,4 (+3,3) t = 0,52, NS 

Nível Socioeconômico b  
Média (d.p.) 

2,77 (+0,81) 
2.30 

(+0,59) 

U = 419,5 

p = 0,02 

Nível Socioeconômico dos pais b 

Média (d.p.) 
2,56 (+0,78) 2,6 (+0,76) NS 

 
 NS (Não Significante) = p ≥ 0,05 
a Avaliada pelo Inventário de Edimburgo. 
b Baseada na CCSEB, cujo menor valor representa maior nível socioeconômico. 

 

 

5.3. Aquisição das Imagens 

 
As imagens foram coletadas utilizando uma unidade Siemens (Erlangen, 

Alemanha), modelo Magneton Vision com magneto supercondutor de 1.5 T, uma 

estação de trabalho do tipo Sun Sparc. O protocolo de aquisição era constituído pelas 

seqüências: Gradiente Eco ponderado em T1 (TR: 9.7 ms; TE: 4.0 ms), com matriz 

quadrada (256 x 256), ângulo do pulso de RF de 12 graus, 154 partições. A espessura 

efetiva dos cortes foi de 1 mm. As imagens foram adquiridas originalmente no plano 

sagital com o objetivo de reduzir o número de cortes. 

 

 

5.4. Processamento de VBM 

 
O estudo de VBM foi realizado utilizando o software SPM2, trabalhando no 

programa MATLAB versão 7.0 (Mathworks, Natick, MA, USA). As imagens adquiridas 

originalmente no formato DICOM foram transformadas para o formato ANALYZE, 

compatível com o SPM2, utilizando para isso o software MRIcro (Rorden, 2000). O 

processamento seguiu o protocolo otimizado para VBM descrito por Good (2001).  

Inicialmente procedeu-se a demarcação da comissura anterior e a reorientação 

para o padrão neurológico, consistindo na única etapa manual do processamento. Um 
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template específico para este estudo, assim como mapas de probabilidade a priori para 

substância cinzenta, branco e líquor, foram criados a partir da média suavizada das 

imagens normalizadas de todos os sujeitos (normalização: 12 parâmetros de 

transformação linear somente; suavização: filtro gaussiano isotrópico de 8 mm). 

Utilizando o template e os mapas recém criados, as imagens originais forma novamente 

segmentadas e a substância cinzenta normalizada (normalização: 12 parâmetros de 

transformação linear e funções não-lineares 7 x 8 x 7). Os parâmetros de transformação 

obtidos foram aplicados nas imagens originais para criar imagens normalizadas de 

maneira otimizada. Seguiu-se a etapa de segmentação, modulação e suavização 

(suavização: filtro gaussiano isotrópico de 12 mm). 

A análise estatística foi feita utilizando a função “single subject: conditions and 

covariates” tendo o volume de substância cinzenta total como variável confusional. Para 

gerar os mapas estatísticos (SPM-t maps) o limiar de significância foi p < 0.001 (não 

corrigido para múltiplas comparações) e considerados apenas clusters com mais de 25 

voxels. As coordenadas obtidas como resultado no espaço estereotáxico MNI (Montrel 

Neurological Institute, Canada) foram convertidas para o espaço Talairach utilizando a 

transformação sugerida Brett e colaboradores. Uma vez convertidas foi utilizado o 

software Talairach Deamon para finalmente obter-se a descrição da localização. 

 

 

5.5. Processamento pelo IBASPM 

 
Como o resultado obtido na primeira análise foi considerado divergente daquele 

obtido no MNI, a fim de proporcionar um processamento e uma análise estatística mais 

próxima da realizada pelo ANIMAL, optamos por utilizar o software IBASPM 

(Alemán-Gómez, 2006). Este, por ser uma toolbox5 do SPM, utiliza os mesmos 

algoritmos que este, já descritos anteriormente, porém, com uma função a mais que 

permitem a análise estatística ao nível global por estruturas, assim como no ANIMAL. 

O manuseio do IBASPM está sumariamente descrito em um arquivo que acompanha o 

toolbox, sendo que dificuldades encontradas no decorrer do projeto foram esclarecidas 

                                                
5 Ferramenta que se agrega ao software original, permitindo a execução de novas funções. 
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via e-mail diretamente com os senhores Yasser Alemán-Gómez e Lester Melie-García, 

pesquisadores do Cuban Neuroscience Center, e que desenvolveram o IBASPM. 

 

 

5.6. Etapas seguidas durante o Mestrado 

 
Visando o objetivo deste trabalho, reproduzir o processamento de volumetria das 

imagens utilizadas no estudo de Crippa (2001), a fim de comparar os resultados, foram 

realizadas as seguintes etapas (ver tabela II): 

Foi adquirida uma cópia das imagens que estavam sob a guarda dos Prof. Dr. 

Antônio Carlos dos Santos e Prof. Dr. David de Araújo Jr. no Centro de Ciência das 

Imagens (CCI) do Hospital das Clínicas (HC – FMRP – USP), e procedeu-se uma 

inspeção visual onde se confirmou a integridade das imagens. 

Foi realizado um treinamento, visando o aprendizado do manuseio do software 

SPM, sugerido a partir de uma parceria já existente entre o grupo de pesquisa do 

departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica – FMRP – USP e o grupo 

chefiado pelo Prof. Dr. Geraldo Busatto Filho, com experiência na publicação de 

trabalhos científicos utilizando a técnica de VBM. O treinamento foi feito na Faculdade 

de Medicina de São Paulo – FM – USP, sendo supervisionado pelo aluno de mestrado 

Fábio Duran, responsável pelas análises de VBM de tal instituição.  
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Tabela II – Etapas do procedimento experimental. 

Início do projeto: 15/07/2005 

Período Tarefa 

2º semestre 

de 2005 

 

 

• Obtenção das imagens destinadas à execução do projeto e avaliação 

das condições de uso das mesmas. 

• Aprendizado e treino do processamento de imagens utilizando o 

software SPM. 

• Obtenção dos resultados morfométricos das imagens selecionadas a 

partir do processamento com o SPM. 

1º semestre 

de 2006 
 

 

• Aprendizado e treino do processamento de imagens utilizando o 

software IBASPM. 

Obtenção dos resultados morfométricos das imagens selecionadas a 

partir do processamento com o IBASPM. 

 

2º semestre 

de 2006 
 

• Análise estatística dos dados obtidos nas etapas anteriores. 

 

1º semestre 

de 2007 
 

 

• Escrita da dissertação e preparação para a qualificação e defesa da 

mesma. 

2º semestre 

de 2007 

• Qualificação de Mestrado aprovada pela banca examinadora. 

• Participação no estudo de Koenigkam-Santos (preprint). 

• Elaboração do paper “Empirical Relationship between ROI and 

Voxel-Based volumeric analysis from a Schizophrenic-Control 

Study”, submetido para o periódico Psychiatry Research: 

Neuroimaging. 

 

1º semestre 

de 2008 

 

• Participação no estudo de Guilherme Derenusson (preprint). 

• Finalização da dissertação de Mestrado 
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6.1. Resultados obtidos pelo software ANIMAL 
 
  
Considerando o limiar de significância mais rígido, p < 0.001, foram 

encontradas duas ROI com redução volumétrica no grupo formado por pacientes 

esquizofrênicos: em ambos os hemisférios cerebrais, o complexo amídala-hipocampo 

(nomenclatura semelhante à utilizada no estudo de Crippa (2001)). Com este mesmo 

limiar de significância foi encontrada uma ROI com aumento volumétrico no grupo de 

esquizofrênicos: terceiro ventrículo. Utilizando um limiar de significância menos rígido, 

p < 0.05, encontrou-se seis ROIs com redução volumétrica no grupo de esquizofrênicos: 

lobo temporal esquerdo, cíngulo direito, complexo amídala-hipocampo bilateralmente e 

ventrículos laterais. Com o limiar menos rígido novamente foi encontrado o terceiro 

ventrículo com aumento volumétrico no grupo de esquizofrênicos. Estes resultados 

estão representados nas figuras 10 e 11, e agrupados na tabela III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 11 – Representação das áreas com redução volumétrica detectada no grupo 
composto por pacientes esquizofrênicos utilizando o software ANIMAL (p < 0.05). 

 

Figura 10 – Representação das áreas com redução volumétrica detectada no grupo 
composto por pacientes esquizofrênicos utilizando o software ANIMAL. (p < 0.001). 
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Tabela III – Resultados obtidos pelo software ANIMAL. 
 

Esquizofrênicos Controles 
Área 

Média 
(cm3) EPM Média 

(cm3) EPM 

Significância 
(p) 

Lobo Frontal D 241.8 2.5 247.5 2.4 0.11 

Lobo Frontal E 236.4 2.9 241.1 2.0 0.20 

Lobo Temporal D 194.9 1.3 197.3 1.1 0.17 

Lobo Temporal E 192.7 1.1 196.4 1.1 0.02 † 

Lobo Occipital D 69.0 0.9 68.0 1.1 0.51 

Lobo Occipital E 66.6 0.9 64.8 0.8 0.13 

Lobo Parietal D 146.7 1.5 147.2 1.3 0.80 

Lobo Parietal E 145.7 1.6 146.8 1.2 0.60 

Cíngulo D 19.3 0.4 20.8 0.5 0.02 † 

Cíngulo E 20.6 0.4 21.8 0.5 0.06 

Corpo Caloso 15.2 0.3 15.0 0.3 0.70 

 Amídala-hipocampo D 8.8 0.1 9.5 0.1 0.0004* † 

Amídala-hipocampo E 8.9 0.1 9.5 0.1 0.0007* † 

Tálamo D 12.1 0.2 12.5 0.1 0.13 

Tálamo E 12.1 0.2 12.5 0.1 0.13 

Gânglios da Base D 17.0 0.3 17.1 0.2 0.62 

Gânglios da Base E 17.0 0.3 17.2 0.3 0,77 

Ventrículo Lateral D 10.1 0.7 7.4 0.5 0.004 † 

Ventrículo Lateral E 11.1 0.8 8.2 0.6 0.008 † 

Terceiro Ventrículo 3.2 0.2 2.3 0.1 0.0004* † 

Quarto Ventrículo 3.0 0.1 2.7 0.1 0.23 
 
* Dados estatisticamente significativos (p < 0.001) 
† Dados estatisticamente significativos (p < 0.05) 
D Hemisfério Direito 
E Hemisfério Esquerdo 
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6.2. Resultados obtidos pelo software SPM 
 
 

O resultado da comparação volumétrica de substância cinzenta entre os grupos 

de esquizofrênicos e controles saudáveis realizados com a técnica de VBM, 

considerando como limiar de significância p < 0.001, não corrigido para múltiplas 

comparações, e uma quantidade mínima de 25 voxeis por cluster, é mostrado e 

resumidos na tabela IV. Os pacientes esquizofrênicos apresentaram redução volumétrica 

de substância cinzenta em quatro clusters: (i) ínsula direita, se estendendo pelo giro 

temporal transverso direito e giro de Heschl, (ii) giro frontal inferior esquerdo se 

estendendo pela ínsula esquerda, giro frontal medial esquerdo, (iii) o terceiro cluster 

situa-se em uma região extra-cerebral, estendendo-se pelo giro reto e (iv) giro frontal 

medial esquerdo, se estendendo pelo giro frontal superior esquerdo e giro do cíngulo.  

 

Tabela IV – Resultados obtidos pelo software SPM. 

Localizaçãoa Significânciaa 
(Z) 

Tamanho do 
Clusterb 

Coordenadas MNI 
{x, y, z}a 

Ínsula D 5.22 2204 34, 16, -1 
Giro Frontal Inferior E 4.44 1380 -32, 18, 4 

Extra-cerebral 3.86 95 12, -38, -43 
Giro Frontal Medial E 3.67 83 -15, 65, -6 

 

a Relativo ao voxel de maior significância do cluster 
b Quantidade de voxels 
D Hemisfério Direito 
E Hemisfério Esquerdo 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 – Representação das áreas com redução volumétrica detectada no 
grupo composto por pacientes esquizofrênicos utilizando o software SPM. 
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6.3. Os resultados obtidos pelo software IBASPM 
 

 
Considerando o limiar de significância mais rígido, p < 0.001, foram 

encontradas oito ROIs com redução volumétrica no grupo formado por pacientes 

esquizofrênicos: ínsula bilateral, área Rolândica bilateral, giro de Heschl direito, giro 

inferior frontal na porção triangular bilateral, giro superior frontal direito na porção 

dorsolateral – de acordo com a nomenclatura de Tzourio-Mazoyer (2002). Nenhuma 

ROI alcançou significância estatística ara aumento de substância cinzenta no grupo de 

esquizofrênicos, mesmo que considerando o limiar menos rígido, p < 0.05. Estes 

resultados estão mostrados na Figura 13 e 14 e resumidos na Tabela V.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 13 – Representação das estruturas obtidas como alteradas pela 
análise realizada com o software IBASPM (p < 0.001). 

 

Figura 14 – Representação das estruturas obtidas como alteradas pela 
análise realizada com o software IBASPM (p < 0.05). 
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Tabela V - Resultados obtidos pelo software IBASPM. 

Esquizofrênicos Controles 
Área 

Média 
(cm3) EPM Média 

(cm3) EPM 

Significância 
(p < 0.05) 

Giro Frontal Superior Medial E 19.7 0.3 20.8 0.4 0.007  

Giro Frontal Inferior, parte Opercular D 5.4 0.1 5.8 0.1 0.003  

Giro Frontal Inferior, parte Triangular E 9.4 0.1 10.1 0.1 < 0.001 *  

Giro Frontal Inferior, parte Triangular D 6.8 0.1 7.3 0.1 < 0.001 *  

Giro Frontal Orbital Médio E 4.3 0.1 4.5 < 0.1 0.001  

Giro Frontal Orbital Médio D 4.7 0.1 5.1 0.1 0.001  

Giro Frontal Orbital Inferior E 8.2 0.1 8.6 0.1 0.026  

Giro Frontal Orbital Inferior D 7.1 0.1 7.5 0.1 0.041  

Giro Frontal Orbital Medial E 3.4 < 0.1 3.6 < 0.1 0.003 

Giro Frontal Orbital Medial D 4.5 < 0.1 4.8 < 0.1 0.001 

Giro Reto E 4.4 0.1 4.7 0.1 0.001 

Giro Reto D 4.1 0.1 4.4 0.1 0.010 

Bulbo Olfatório E 1.7 < 0.1 1.8 < 0.1 0.038 

Bulbo Olfatório D 1.8 < 0.1 1.9 < 0.1 0.001 

Área Rolândica E 4.7 0.1 5.3 0.1 < 0.001 *  

Área Rolândica D 6.1 0.1 6.7 0.1 < 0.001 *  

Área Motora Superior E 8.6 0.1 9.0 0.2 0.043 

Ínsula E 10.5 0.1 11.8 0.1 < 0.001 * 

Ínsula D 9.7 0.1 11.0 0.2 < 0.001 * 

Giro Temporal Superior E 10.5 0.1 10.9 0.1 0.019 

Giro Temporal Superior D 13.5 0.2 14.6 0.2 < 0.001 * 

Giro Temporal Superior, porção 
anterior D 5.5 0.1 5.8 0.1 0.029 

Giro de Heschl E 1.1 < 0.1 1.2 < 0.1 0.007 

Giro de Heschl D 1.2 < 0.1 1.4 < 0.1 < 0.001 * 

Giro do Cíngulo Anterior E 6.8 0.1 7.5 0.1 0.001 † 
                           

* Dados estatisticamente significativos (p < 0.001) 
D Hemisfério Direito 
E Hemisfério Esquerdo 
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Ainda utilizando o software IBASPM, obteve-se o resultado agrupando as 

estruturas descritas em Tzourio-Mazoyer (2002) em macro-regiões, semelhantes as 

utilizadas por Crippa (2001), já descritas na Tabela III. Os resultados são mostrados na 

Tabela VI. 

 
Tabela VI - Resultados obtidos pelo software IBASPM. 

Esquizofrênicos Controles 
Área 

Média 
(cm3) EPM Média 

(cm3) EPM 

Significância  
 

Lobo Frontal D 94.7 0.9 100.2 1.1 < 0.001 * 

Lobo Frontal E 92.1 0.9 97.2 1.0 < 0.001 * 

Lobo Temporal D 54.6 0.6 59.7 0.5 < 0.001 * 

Lobo Temporal E 52.4 0.5 54.0 0.5 0,017 † 
 

Lobo Occipital D 69.0 0.9 68.0 0.5 0,154 
 

Lobo Occipital E 50.8 0.6 51.9 0.7 0,208 
 

Lobo Parietal D 43.7 0.5 45.6 0.7 0,023 † 
 

Lobo Parietal E 43.7 0.5 44.9 0.6 0,111 
 

Cíngulo D 17.3 0.3 18.5 0.4 0,022 † 
 

Cíngulo E 17.8 0.3 19.0 0.4 0,008 † 
 

Amídala-hipocampo D 12.7 0.1 13.6 0.2 0,001 † 
 

Amídala-hipocampo E 11.9 0.1 12.4 0.2 0,008 † 
 

Tálamo D 4.4 0.1 4.7 0.1 0,963 
 

Tálamo E 4.6 0.1 4.6 0.1 0.820 

 
* Dados estatisticamente significativos (p < 0.001). 
† Dados estatisticamente significativos (p < 0.05). 
D Hemisfério Direito 
E Hemisfério Esquerdo 
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7.1. Comparação entre os resultados do SPM x ANIMAL 

 
Considerando o limiar de significância de p < 0.001 para os softwares ANIMAL 

e SPM, os resultados se mostram divergentes. Enquanto o SPM detectou estruturas 

frontais, temporais e principalmente alterações no córtex insular, o ANIMAL 

privilegiou alterações no sistema ventricular e no complexo amídala-hipocampo.  

Considerando para os resultados do ANIMAL a significância menos rígida, 

utilizada no estudo de Crippa (2001), (p < 0.05), os achados se ampliam para o lobo 

temporal e o giro do cíngulo. Estas novas áreas se aproximam dos achados do SPM, 

sendo que o giro de Heschl, parte do achado do SPM, faz parte do lobo temporal. 

Porém, há de se notar que o cluster do SPM centrado na ínsula situa-se no hemisfério 

direito do cérebro, enquanto que a ínsula detectada pelo ANIMAL situa-se no 

hemisfério esquerdo. Da mesma maneira estão trocados o cluster do SPM centrado no 

giro frontal medial, que se estende até o cíngulo, que se situa no hemisfério esquerdo, e 

o giro do cíngulo detectado pelo ANIMAL que esta no hemisfério direito.  

Assim, uma primeira comparação entre os resultados dos softwares SPM e 

ANIMAL, nos induziria a conclusão de que os resultados obtidos seriam divergentes. 

Considerando a significância mais rígida (p < 0.001), de tal importância seria esta 

divergência que um dos resultados (SPM) seria mais favorável à teoria 

neurodesenvolvimental, por encontrar alterações em estruturas com muitas ligações a 

outras áreas cerebrais, assim como a ínsula, enquanto outro (ANIMAL) seria mais 

favorável à teoria neurodegenerativa, por encontrar como alteradas estruturas 

ventriculares, ligadas à degeneração de tecidos (LEWIS & LEVITT, 2002). 

Considerando a significância menos rígida (p < 0.05), a discrepância entre as estruturas 

seriam menores, porém, haveria uma discordância quanto a lateralidade dos achados. 

 

 

7.2. Possíveis fontes de Discrepância 

 
Frente a tal resultado, foram levantadas as seguintes hipóteses para tentar 

explicar esta discrepância: 
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i. Os diferentes algoritmos de processamento utilizados pelos dois 

softwares, assim como descritos na seção “3. Morfometria”, levariam aos 

diferentes resultados. 

ii. As diferentes templates utilizadas pelos dois softwares, assim como 

descritos na seção “3. Morfometria”, levariam aos diferentes resultados. 

iii. Os diferentes níveis de análise estatística utilizados nas duas análises, 

análise global pelo ANIMAL e análise de cluster e/ou vóxel pelo SPM, levariam 

aos diferentes resultados. 

iv. A análise feita previamente com o software ANIMAL agruparia diversas 

estruturas em macro-regiões (lobo frontal, parietal, temporal, complexo amídala-

hipocampo, entre outras), que poderiam estar mascarando a significância de 

pequenas alterações.  

 

Para testar a hipótese (i), seria conveniente seguir o procedimento descrito por 

Hahn e colaboradores, que na ocasião compararam três métodos de avaliação 

volumétrica cerebral. Em tal metodologia utilizaram-se como imagens fantoms 6 e 

imagens reais de MRI. A utilização de fantoms permitiu a avaliação dos diferentes 

métodos frente a variações de não uniformidade de sinal, ruídos e resolução das 

imagens. A partir das imagens reais compararam-se os algoritmos de segmentação dos 

diferentes métodos com a segmentação manual, considerada o padrão-ouro nesta tarefa. 

Porém, para se testar a hipótese (i) e também a (ii) é necessário que se tenha a 

disposição os softwares, o que não é o caso, pois neste trabalho não tivemos acesso ao 

software ANIMAL. 

De outra parte, as hipóteses (iii) e (iv) estão ligadas ao fato de o ANIMAL 

utilizar a análise ao nível global e, portanto, poderiam ser exploradas a partir da 

utilização do software IBASPM.  

 

7.3. Comparação entre os resultados do SPM x IBASPM 

 
Considerando o limiar de significância (p < 0.001), nota-se que os resultados se 

sobrepõem. Com exceção do giro frontal superior esquerdo, todos os achados são 

reproduzidos pelo IBASPM. Além de reproduzir os achados, o giro temporal superior 

                                                
6 Imagem criada por computador, semelhante a uma imagem real de MRI, porém, os volumes das 
estruturas e tecidos são previamente conhecidos. 
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direito foi encontrado a mais na análise com o IBASPM. Dentre estas, se analisarmos os 

resultados do SPM ao nível de vóxel de maneira estendida, e não apenas o vóxel mais 

significante de cada cluster, nota-se que a alteração se estende do giro de Heschl direito 

até o giro temporal superior direito, sendo que podemos incluir este achado também 

entre os do SPM. Também de maneira estendida, o cluster cujo voxel mais significativo 

situa-se em região extra-cerebral, estende-se pelo giro reto, podendo incluir este achado 

também entre os do SPM. Da mesma maneira, o giro frontal superior esquerdo, se 

estende sobre parte do giro do cíngulo anterior esquerdo.  

Levando em conta um limiar menos rígido (p < 0.05), a justificativa acima 

permanece válida, sendo que as estruturas que se somam ao resultado, quando 

considerando a estatística menos rígida, são todas adjacentes e boa parte delas apenas 

aparece como o complementar bilateral de estruturas que já faziam parte do resultado 

considerando a estatística mais rígida. 

 

 

7.4. Comparação entre VBM e ROI 

 
A hipótese (iii), levantada anteriormente para explicar a origem da discrepância 

entre os resultados, pode ser traduzida em uma diferença entre a volumetria baseada em 

ROIs, utilizada pelo ANIMAL e pelo IBASPM, e a volumetria baseada no voxel 

(VBM), utilizada pelo SPM.  

Continuando a comparação entre os resultados obtidos pelo SPM e pelo 

IBASPM, pode-se perceber que algumas ROIs não consideradas como alteradas pelo 

IBASPM continham voxels detectados como alterados na análise feita pelo SPM (p < 

0.001). Este achado condiz com a idéia de que pequenas alterações não seriam 

detectadas por ROIs grandes, obtendo-se um erro do tipo II ou falso-negativo. Assim, 

em uma primeira aproximação, podemos supor que a intensidade da alteração de uma 

ROI seria proporcional à porcentagem de voxels alterados em seu interior. 
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Assim como mostrado na Figura 15, acima, obteve-se uma relação 

exponencial, no sentido de que quanto maior a porcentagem de voxels alterados dentro 

de uma ROI, maior a significância da alteração detectada na volumetria baseada em 

ROIs. Nota-se que a maior parte dos pontos se situa na região próxima a origem do 

gráfico, ou seja, baixa porcentagem de voxels alterados dentro de uma ROI e alta 

significância deste ROI, o que indica que outro fator afeta a intensidade da alteração de 

uma ROI além da porcentagem de voxels alterados em seu interior. 

Considerando que no interior de uma ROI todos os voxels possuem uma 

significância, porém, a quantidade de voxels alterados dentro de um ROI é na verdade 

um número que depende do limiar estatístico utilizado, passamos a considerar a 

significância média de todos os voxels no interior de uma ROI, medida que passou a ser 

independente do limiar estatístico (Figura 16). A idéia agora passa a ser não mais a 

quantidade de voxels alterados no interior de uma ROI influencia a significância desta 

ROI, mas sim, a maneira como os voxels estão alterados dentro de uma ROI influencia 

a significância desta.   

 

Figura 15 – Relação entre a porcentagem de voxels alterados (obtidos com o 
software SPM, utilizando p < 0.001 não corrigido) e a intensidade da alteração dos 

ROIs (obtida com o software IBASPM). 
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Em termos biológicos as duas aproximações podem ser assim entendidas: uma 

alta porcentagem de voxels alterados e uma baixa significância média de todos os 

voxels dentro de um ROI correspondem a uma alteração intensa e focal. Uma baixa 

porcentagem de voxels alterados e uma alta significância média de todos os voxels 

dentro de um ROI correspondem a uma alteração extensa em volume e menos intensa 

que a anterior. 

Comparando as duas aproximações, o comportamento exponencial mostra que 

a detecção de alterações volumétricas utilizando uma análise baseada em voxels tende a 

ser mais específica quando existe uma maior porcentagem de voxels alterados 

considerando um determinado limiar estatístico, ou seja, em alterações focais e intensas. 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Relação entre a significância média dos voxels no interior de uma 
ROI (obtidos com o software SPM) e a intensidade da alteração dos ROIs (obtida 

com o software IBASPM). 
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7.5. Comparação entre os resultados do ANIMAL x IBASPM 

 

No trabalho de Crippa (2001) são utilizadas macro-regiões como ROIs (ver 

tabela III). Assim como apontado anteriormente (hipótese iv, seção 7.2. Possíveis fontes 

de Discrepância), consideramos este fator uma possível fonte de discrepância, pois 

alterações focais poderiam ser mascaradas quando avaliadas com ROIs muito extensas, 

assim como são as macro-regiões, fato que concorda com a análise apresentada no sub-

tópico anterior (7.4. Comparação entre VBM e ROI). 

Agrupando as estruturas descritas por Tzourio-Mazoyer (2002) de maneira 

semelhante às macro-regiões utilizadas por Crippa (2001), obtêm-se alguns achados 

semelhantes: significâncias mais intensas nos lobo frontais e temporais, complexo 

amídala-hipocampo e cíngulo enquanto significâncias menos intensas são obtidas no 

lobo occipital e no tálamo (todas estas regiões consideradas bilateralmente). De maneira 

diferente algumas áreas apresentam discrepâncias quando comparamos os resultados do 

IBASPM agrupado em macro-regiões e os do ANIMAL: o lobo parietal aparece como 

significante na análise do IBASPM e deve-se notar que, mesmo que a ROI do tálamo 

concorde pela não significância da alteração, na análise realizada pelo IBASPM a 

significância obtida foi extremamente baixa. 

Utilizando as macro-regiões construídas no IBASPM podemos incluí-las na 

discussão sobre a relação entre ROIs e VBM (assim como apresentado na seção 7.4. 

Comparação entre VBM e ROI). A Figura 17 mostra que as macro-regiões têm uma 

pequena porcentagem de voxels alterados em seu interior, porém, em ROIs como lobo 

frontal (bilateral) e lobo temporal (bilateral), onde se encontram as principais alterações 

detectadas pelo SPM, utilizando a técnica de VBM, a significância destas ROIs 

permanecem altas (próximas a 0.001), enquanto ROIs como lobo occipital (bilateral), 

também tem uma pequena porcentagem de voxels alterados em seu interior, porém, com 

significância baixa, devido a falta de achados significativos por VBM. 
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Figura 17 – Relação entre a significância média dos voxels no interior de uma 
ROI (obtidos com o software SPM) e a intensidade da alteração dos ROIs (obtida 

com o software IBASPM).  
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Conclusão 
 
 
 
 
 
 

Concordamos com a literatura pregressa acerca de alterações volumétricas 

cerebrais ligadas à esquizofrenia, que atribui à diversidade metodológica a causa da 

discrepância obtida entre diversos estudos morfométricos. Trazemos com este trabalho 

uma comparação quantitativa sobre achados obtidos com o software ANIMAL e o 

software SPM, focando nossa análise na influência da utilização de um método baseado 

em ROIs contra outro baseado em voxels (VBM). 

Em uma comparação inicial os resultados se mostraram divergentes, porém, 

fazendo uma análise sobre a relação entre ROIs e VBM e considerando principalmente 

a maneira como as estruturas cerebrais foram agrupadas em ROIs, os experimentos 

conduzidos indicaram possíveis explicações para a divergência entre os resultados:  

• ROIs muito extensas podem negligenciar pequenas alterações; 

• A significância de uma ROI é influenciada pela quantidade de voxels 

considerados alterados em seu interior (para um dado limiar de 

significância); 

• A significância de uma ROI é influenciada pela contribuição de todos os 

voxels em seu interior, independentemente do limiar de um limiar de 

significância; 

• ROIs são mais sensíveis para detectar uma pequena quantidade de voxels 

alterados (considerando um determinado limiar de significância) do que 

alterações mais extensas e menos significantes.  

A partir destas ponderações pudemos reanalisar os resultados e obter uma 

maior concordância entre eles, fato que reforça nossas considerações e análises sobre a 

relação entre ROIs e VBM. 
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A.1. Estrutura de pastas 

 

Visando a organização do grande número de 

arquivos utilizados neste estudo, foi utilizado uma estrutura 

de pastas que segue as etapas de execução do 

processamento.  

Esta estrutura apresenta em seu nível primário as 

pastas: “1.imagens originais”, “2.construção da template”, 

“3.processamento”, “4.estatística” e “5.arquivos ps”.  

Nos sub-níveis da pasta “1.imagens originais” ficam 

as imagens no formato DICOM e Analyze de controles e 

pacientes. 

Na pasta “2.Construção da Template” e em seus sub-

níveis ficam os arquivos gerados  partir da normalização, 

da segmentação e da suavização de controles e pacientes. 

Nesta etapa será gerada a template própria deste estudo que 

ficará na sub-pasta “templates” e os mapas a priori bem 

como a máscara que ficarão na pasta “a priori”. 

A pasta “3.Processamento” se subdivide em pastas 

que guardarão arquivos resultantes dos processos realizados 

nas imagens, tendo a pasta “parâmetros” como avulsa, que 

guardará os arquivos de transformação das imagens 

normalizadas. 

A pasta estatística guardará os arquivos resultantes da 

análise estatística. 

Por fim, a pasta “Arquivos ps" guardará os arquivos 

.ps gerados durante todo o processo. 

 

 

 

A.2. Conversão das imagens no formato DICOM para o formato Analyze 
(Utiliza-se o software MRIcro) 
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As imagens adquiridas na MR foram gravadas em formato DICOM. Porém, o 

SPM trabalha apenas com imagens no formato Analyze, sendo necessário então, uma 

etapa de conversão destas imagens. 

 
Passo1: Colocar os arquivos no formato DICOM na pasta 1.1.1.DICOM se 

forem controles ou 1.2.1.DICOM se foram pacientes. 

Passo 2: Selecionar na barra de menus import à convert foreign to Analyze... 

 

• Caixa de Diálogos Number of Files: entrar o número de arquivos DICOM 

que compões cada volume (não marque nenhuma outra opção, a não ser 

autodetect mosaics).  

• Caixa de Diálogos Select a non-Analyze format file: selecionar o primeiro 

arquivo que compões o volume a ser transformado. 

• Caixa de Diálogos Export DICOM header/image as: selecionar a pasta de 

destino (1.1.2.Analyze se forem controles ou 1.2.2.Analyze se forem 

pacientes) em que serão gerados os arquivos em formato Analyze (.hdr e 

.img). 

 
 
A.3. Reorientação e marcação das origens nas imagens (utilizando o 
SPM99). 
 
O SPM assume que as imagens estejam em padrão neurológico (i.e. o lado 

esquerdo da imagem corresponde ao lado esquerdo do paciente) e adota como o ponto 

central da imagem uma referência anatômica, a comissura anterior, que deverá ser 

marcada manualmente em cada imagem. O SPM99 oferece uma ferramenta bastante útil 

para fazer estas alterações.  

 

Passo1: para abrir o SPM99 em detrimento ao SPM2, na barra de menus do 

MATLAB escolha file à Set Path... 

• Caixa de Diálogos Set Path: apague as pastas pertencentes ao SPM2. 

Escolha Add with Subfolders... e selecione a pasta pertencente ao SPM99. 

Clique em Save e em seguida Close.  

Passo 2: abrir o programa SPM99 digitando na área de comando do MATLAB 

SPM PET. 
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Passo 3: Clique no botão Display. 

• Caixa de Diálogos please select image: escolha a imagem a ser reorientada e 

marcada a referência. 

Passo 4: Gire a imagem usando os comandos pitch, raw, yal até que ela se 

apresente no padrão mostrado na figura_SPM99 (lembre-se de usar os valores em 

radianos). 

Passo 5: Marque a comissura anterior na imagem assim como mostrado na 
figura_SPM99. 

Passo 6: Copie os valores da coordenada de referência mostrada no box 
Crosshair Position, no label vx. 

 

 
 

Passo 7: Clique no botão HDR Edit. 
• Options: set origin - x, y & z cordinate of voxel. 

• Cole as coordenadas copiadas no passo 6 no label origin [x, y, z] e confirme 

com enter. 

• Options: APPLY to images. 
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• Caixa de diálogo images to apply changes to: escolha a imagem a qual a 

nova referência será atribuída (recomenda-se repetir este procedimento para 

cada imagem, e assim, aplicar as transformações apenas na imagem que esta 

sendo visualizada) e confirme com o botão Done. 

• Options: QUIT. 

Passo 8: Cliqe no botão Reorient Images. 

• Caixa de diálogo images to reorient: escolha a imagem a qual a nova 

orientação será atribuída (recomenda-se repetir este procedimento para cada 

imagem, e assim, aplicar as transformações apenas na imagem que esta 

sendo visualizada) e confirme com o botão Done. 

Passo 9: Checagem. 

• Clique no botão Check Reg. 

• Caixa de diálogo Select images: Escolha algumas imagens que aparecerão 

simultaneamente na área gráfica do SPM e confira se as novas marcações e 

orientações estão corretas. 

 

Arquivos gerados: o SPM gera um arquivo .mat no diretório onde estão as 

imagens que estão sendo trabalhadas, que guarda as novas informações de ponto de 

referência e orientação. 

• Nome_do_Arquivo.mat 

 

A.4. Criação da Template (utilizando o SPM2) 
 
Passo1: abrir o SPM2 em detrimento ao SPM99 

• Na barra de menus do MATLAB escolha file à Set Path... 

• Caixa de Diálogos Set Path: apague as pastas pertencentes ao SPM99. 

• Escolha Add with Subfolders... e selecione a pasta pertencente ao SPM2. 

• Confirme clicando em Save e em seguida Close.  

 

Passo 2: abrir o programa SPM2 digitando na área de comando do MATLAB 

SPM PET. 

Passo 3: Normalização 

• Clique no botão Defaults. 

• Defaults Area? à Spatial Normalization; 
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• Defaults for? à Defaults for Parameter Estimation; 

• Weight template when registering? à Default Brain Mask; 

• Weight Source Images when Registering? à Don´t Weight Source; 

• Cutoff à Affine Only; 

• Clique novamente no botão Defaults. 

• Defaults Area? à Spatial Normalization; 

• Defaults for? à Defaults for Writing Normalized; 

• Preserv what? à Preserve Concentration; 

• Bounding box? à -90:90 - 126:90 -72:108 (Template); 

• Voxel sizes? à Fornecer os valores originais (que podem ser visualizados na 

área gráfica do SPM durante a etapa de reorientação e remarcação da 

referência); 

• Interpolation Method? à trilinear Interpolation; 

• Way to wrap images? à No Wrap. 

• Clique no botão Normalise. 

• with option à Determine Parameters & write normalized; 

• Caixa de diálogo Template image(s): escolher o mapa a priori T1, 

localizado dentro da pasta a template; 

• Caixa de diálogo Source image, subj 1: escolher a imagem do primeiro 

sujeito da qual serão extraídos os parâmetros de normalização, confirmar 

clicando em Done; 

• Caixa de diálogo Images to 

write, subj 1: escolher a 

imagem do sujeito no qual 

serão aplicadas as 

transformações extraídas 

anteriormente, confirmar como 

botão Done; 

• Repetir este procedimento até 

que sejam selecionados todos 

os sujeitos do estudo e clicar 

Done. 
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Arquivos gerados: na pasta onde estão as imagens originais mais os arquivos 

.mat que contem as novas coordenadas serão gerados três arquivos, que correspondem 

aos três arquivos originais. 

• wNome_do_Arquivo.hdr 

• wNome_do_Arquivo.img 

• Nome_do_Arquivo_sn.mat 

 

Na pasta onde esta direcionado o diretório corrente do MATLAB será gerado 

um arquivo que guarda os parâmetros utilizados nesta etapa.  

• spm2.ps 

Passo 4: organizar os arquivos 

Os arquivos normalizados devem ser colocados na pasta Construção da 

Template\Controles (ou Pacientes)\Normalizadas. 

Passo 5: checagem 

Passo 6: segmentação 

• Clique no botão Defaults. 

• Defaults Area? à Segmentation; 

• Bias Regularization à medium regularization; 

• Bias cutoff à 30 mm; 

• Clean up the partitions? à Clean up the partitions; 

• Write bias corrected image? à Don´t 

write bias corrected; 

• Clique no botão Segment.  

• Caixa de diálogo image(s), subj: abra a 

pasta com as imagens normalizadas na 

etapa anterior, selecione uma delas e 

confirme com o botão Done e repita este 

procedimento de seleção de imagens 

com todas as imagens do estudo e ao 

final novamente confirme com o botão 

Done. 

• Are they already normalized? à Yes. 
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Arquivos gerados: na pasta onde estão as imagens normalizadas serão gerados 

seis arquivos para cada sujeito sendo, os arquivos com a terminação “seg1” a substância 

cinzenta, os “seg2” a substância branca e os “seg3” os arquivos de líquor. Novamente, 

na pasta corrente do MATLAB será gerado um arquivo .ps. 

• wNome_do_Arquivo_seg1.hdr 

• wNome_do_Arquivo_seg1.img 

• wNome_do_Arquivo_seg2.hdr 

• wNome_do_Arquivo_seg2.img 

• wNome_do_Arquivo_seg3.hdr 

• wNome_do_Arquivo_seg3.img 

• spm2.ps 

Passo 7: organizar os arquivos 

Os arquivos devem ser distribuídos nas pastas Construção da 

Template\Controles (ou Pacientes)\Segmentação\GM (ou WM, ou CSF). 

Passo 8: checagem  

Passo 9: suavização 

• Clique no botão Smooth. 

• Digite 8 e confirme com Enter; 

• Caixa de diálogos select scans: nesta etapa devem ser selecionadas as 

imagens segmentadas (nas pastas GM, WM e CSF) como também as 

imagens apenas normalizadas (na pasta Normalizadas). Escolha todos os 

arquivos e confirme a escolha com o botão Done. 

Arquivos gerados: na pasta onde estão as imagens normalizadas serão gerados 

dois arquivos para cada sujeito sendo, bem como nas pastas onde estão as imagens 

segmentadas. 

• swNome_do_Arquivo_seg1.hdr 

• swNome_do_Arquivo_seg1.img 

• swNome_do_Arquivo_seg2.hdr 

• swNome_do_Arquivo_seg2.img 

• swNome_do_Arquivo_seg3.hdr 

• swNome_do_Arquivo_seg3.img 

• swNome_do_Arquivo.hdr 

• swNome_do_Arquivo.img 
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Passo 10: organizar os arquivos 

Os arquivos serão distribuídos dentro do diretório Construção da 

Template\Controles (ou Pacientes)\Suavizadas\GM (ou WM, ou CSF, ou 

Normalizadas). 

Passo 11: checagem  

Passo 12: construção da template T1 

• clique o botão ImCalc. 

• Caixa de diálogos Select images to work on: abra a pasta que contem as 

imagens normalizadas e suavizadas, Construção da Template\Controles (e 

Pacientes)\Suavizadas\Normalizadas, e selecione todas as imagens (tanto 

controles como pacientes) e confirme com o botão Done; 

• Inserir o nome do arquivo no campo Output Filename (dê o nome T1); 

• Criar um arquivo .txt na pasta Contrução de Templates, chamado Evaluated 

Function, contendo a equação de criação da template (usa-se para inserir os 

argumentos da função o símbolo i# para cada imagem, portanto, para fazer a 

média de 3 imagens escreve-se (i1 + i2 + i3)/3). 

• Inserir a equação que fará a média das imagens no campo. 

 

Arquivos gerados: na pasta corrente do MATLAB serão gerados 2 arquivos. 

• T1.hdr 

• T1.img 

Passo 13: construção dos mapas a priori  

• clique o botão ImCalc. 

• Repita os procedimentos da etapa anterior, sendo que da pasta GM será 

gerado o mapa Gray, da pasta WM será gerado o mapa White, e da pasta 

CSF o mapa CSF. 

Arquivos gerados: na pasta corrente do MATLAB serão gerados 6 arquivos. 

• Gray.hdr 

• Gray.img 

• White.hdr 

• White.img 

• CSF.hdr 

• CSF.img 
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Passo 14: organizar os arquivos 

A template T1 deverá ser colocada na pasta templates e os arquivos a priori 

deverão ser colocados na pasta a priori. 

Passo 15: criação da máscara 

• clique o botão ImCalc. 

• Caixa de diálogos Select images to work on: abra a pasta a priori e selecione 

os arquivos GM, WM e CSF; 

• Inserir o nome do arquivo no campo Output Filename; 

• Inserir a equação (i1 + i2 + i3) > 0.5. 

 

Arquivos gerados: na pasta a priori serão gerados 2 

arquivos. 

• Nome_escolhido.hdr 

• Nome_escolhido.img 

 

Passo 16: finalização da máscara 

• Clique no botão Smooth. 

• Digite 8 e confirme com Enter; 

• Caixa de diálogos select scans: selecione o 

arquivo gerado na etapa anterior e confirme como 

botão Done. 
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Arquivos gerados: na pasta a priori serão gerados 2 arquivos. 

• sNome_escolhido.hdr 

• sNome_escolhido.img 

• renomeie os arquivos gerados para BrainMask.img e BrainMask.hdr. 

 

A.5. Processamento 
 

Passo 1: organizar pastas 

Colocar as pastas template e a priori, com os arquivos gerados nas etapas 

anteriores, dentro da pasta onde esta instalado o SPM. O SPM já tem suas próprias pasta 

template e a priori, por isso estas devem ser renomeadas (template_originais e a 

priori_originais, por exemplo).  

É importante que estas pastas estejam nestes locais, com estes nomes e os 

arquivos pertencentes a elas com os nomes indicados nas estas anteriores, pois o SPM 

esta programado para buscar este caminho e estes arquivos. 

Passo 2: segmentar 

• Clique no botão Defaults. 

• Defaults Area? à Segmentation; 

• Bias Regularization à medium regularization (0.01); 

• Bias cutoff à 30 mm; 

• Clean up the partitions? à Clean up the partitions; 

• Write bias corrected image? à Don´t write bias corrected; 

• Clique no botão Segment.  

• Caixa de diálogo image(s), subj: abra a pasta com as imagens originais, 

selecione uma delas e confirme com o botão Done e repita este 

procedimento de seleção de imagens com todas as imagens do estudo e ao 

final novamente confirme com o botão Done. 

• Are they already normalized? à No; 

• Modality à Other; 

• Caixa de diálogo templates for affine matching: selecione a template T1 

criada na etapa anterior, dentro da pasta template. 
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Arquivos gerados: na pasta onde estão as imagens originais serão gerados seis 

arquivos para cada sujeito e novamente, na pasta corrente do MATLAB será gerado um 

arquivo .ps. 

• Nome_do_Arquivo_seg1.hdr 

• Nome_do_Arquivo_seg1.img 

• Nome_do_Arquivo_seg2.hdr 

• Nome_do_Arquivo_seg2.img 

• Nome_do_Arquivo_seg3.hdr 

• Nome_do_Arquivo_seg3.img 

• spm2.ps 

 

Passo 3: organizar os arquivos 

Os arquivos devem ser distribuídos nas pastas Processamento\Controles (ou 

Pacientes)\Segmentação\GM (ou WM, ou CSF). 

Passo 4: checagem  

Passo 5: gerar parâmetros de normalização 

• Clique no botão Defaults. 

• Defaults Area? à Spatial Normalization; 

• Defaults for? à Defaults for Parameter Estimation; 

• Weight template when registering? à Specify weight; 

• Caixa de diálogo specify weight image: escolher o arquivo BrainMask.img 

gerado anteriormente, dentro da pasta a priori, confirmar com o botão Done. 

• Weight Source Images when Registering? à Don´t Weight Source; 

• Cutoff à 25 mm; 

• Nonlinear regularization à Medium regularization (1); 

• # Nonlinear iterations à 12 nonlinear. 

• Clique no botão Normalise. 

• with option à Determine parametes only; 

• Caixa de diálogo Template image(s): na pasta a priori, escolher o mapa 

relativo ao tipo de estudo, por exemplo, em estudos de substância cinzenta, 

escolher o mapa Gray.img, confirmar como botão Done; 

• Caixa de diálogo Source image, subj 1: escolher a imagem do primeiro 

sujeito, relativa ao estudo feito, por exemplo, em estudos de substância 
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cinzenta escolher as imagens NomedoArquivo_seg1.img confirmar com 

Done; 

• Repetir este procedimento até que sejam selecionados todos os sujeitos do 

estudo e clicar Done. 

 

Arquivos gerados: na pasta onde estão as imagens de onde se extraiu os 

parâmetros de normalização será gerado um arquivo _sn.mat para cada sujeito e no 

diretório corrente do MATLAB um arquivo.ps. 

• Nome_do_Arquivo_seg1_sn.mat 

• spm2.ps 

 

Passo 6: organizar os arquivos 

Os arquivos _sn.mat gerados na etapa anterior devem ser colocados na pasta 

contendo as imagens originais. Sendo assim, a pasta originais ficará com dois arquivos 

Analyze (.hdr e .img) e dois arquivos com parâmetros (.mat) para cada sujeito. 

Passo 7: normalizar 

• Clique novamente no botão Defaults. 

• Defaults Area? à Spatial Normalization; 

• Defaults for? à Defaults for Writing Normalized; 

• Preserv what? à Preserve Concentration; 

• Bounding box? à -90:90 - 126:90 -72:108 (Template); 

• Voxel sizes? à inserir 2 2 2; 

• Interpolation Method? à trilinear Interpolation; 

• Way to wrap images? à No Wrap. 

• Clique no botão Normalise. 

• With option? à Writing Normalized Only; 

• Caixa de diálogo parameters or done, subj #: na pasta com as imagens 

originais selecionar o arquivo _sn.mat do primeiro sujeito e confirmar com o 

botão Done. 

• Na caixa de diálogo images to write, subj #, selecionar o arquivo .img do 

sujeito que se deseja aplicar as transformações selecionadas na caixa de 

diálogo anterior e confirmar com o botão Done. 

• Repetir a seleção até o último sujeito. 
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Arquivos gerados: na pasta com as imagens originais, serão gerados dois 

arquivos para cada sujeito. 

• wNome_do_Arquivo.img 

• wNome_do_Arquivo.hdr 

Passo 8: organizar arquivos 

Os arquivos normalizados, gerados na etapa anterior, deverão ser colocados na 

pasta normalizadas enquanto os parâmetros (_sn.mat) irão para a pasta parâmetros. 

Passo 9: checagem 

Passo 10: segmentação II 

• Clique no botão Defaults. 

• Defaults Area? à Segmentation; 

• Bias Regularization à medium regularization (0.01); 

• Bias cutoff à 30 mm; 

• Clean up the partitions? à Clean up the partitions; 

• Write bias corrected image? à Don´t write bias corrected; 

• Clique no botão Segment.  

• Caixa de diálogo image(s), subj: abra a pasta com as imagens normalizadas, 

selecione uma delas e confirme com o botão Done e repita este 

procedimento de seleção de imagens com todas as imagens do estudo e ao 

final novamente confirme com o botão Done. 

• Are they already normalized? à Yes; 

 

Arquivos gerados: na pasta com as imagens normalizadas serão gerados seis 

arquivos para cada sujeito, além de, na pasta corrente do MATLAB, ser gerado um 

arquivo .ps. 

• wNome_do_Arquivo_seg1.img  

• wNome_do_Arquivo_seg1.hdr 

• wNome_do_Arquivo_seg2.img  

• wNome_do_Arquivo_seg2.hdr  

• wNome_do_Arquivo_seg3.img  

• wNome_do_Arquivo_seg3.hdr 

• spm2.ps 
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Passo 11: organizar arquivos 

Os arquivos w*_seg# vão para as pastas Processamento\Controles (ou 

Pacientes)\Segmentadas\GM (ou WM, ou CSF). 

Passo 12: modulação (exemplo dado para um estudo de substância cinzenta) 

• Colocar como diretório corrente do MATLAB a pasta spm2_adds,que 

contem o arquivo modulte (M-file). 

• Transportar os arquivos _sn.mat, que estão na pasta parâmetros, para a pasta 

segmentação II\GM. Assim esta pasta ficará com os seguintes arquivos: 

• wNome_do_Arquivo _seg1_sn.mat 

• wNome_do_Arquivo_seg1.img  

• wNome_do_Arquivo_seg1.hdr 

 

• Clique no botão Defaults. 

• Defaults Area? à Spatial Normalization; 

• Defaults for? à Defaults for Parameter Estimation; 

• Weight template when registering? à Specify weight; 

• Caixa de diálogo specify weght image: escolher o arquivo Brain_Mask.img 

gerado anteriormente, dentro da pasta a priori, confirmar com o botão Done. 

• Weight Source Images when Registering? à Don´t Weight Source; 

• Cutoff à 25 mm; 

• Nonlinear regularization à Medium regularization (1); 

• # Nonlinear iterations à 12 nonlinear. 

• Clique novamente no botão Defaults. 

• Defaults Area? à Spatial Normalization; 

• Defaults for? à Defaults for Writing Normalized; 

• Preserv what? à Preserve Total; 

• Bounding box? à -90:90 - 126:90 -72:108 (Template); 

• Voxel sizes? à inserir 2 2 2; 

• Interpolation Method? à trilinear Interpolation; 

• Way to wrap images? à No Wrap. 

• Na área de comando do MATLAB digitar modulate; 
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• Caixa de diálogos select images to modualte: escolha, na pasta onde estão os 

arquivos _sn.mat, o arquivo .img do primeiro sujeito e confirme como o 

botão Done; 

• Na caixa de diálogo select spatial normalization params: escolha o arquivo 

_sn.mat do mesmo primeiro sujeito e confirme com o botão Done; 

• Repita a seleção até o último sujeito. 

 

Arquivos gerados: nesta mesma pasta serão gerados dois arquivos para cada 

sujeito. 

• mwNome_do_Arquivo_seg1.img 

• mwNome_do_Arquivo_seg1.hdr 

 

Passo 13: organizar os arquivos 

Os arquivos modulados vão para a pasta modulados e os arquivos _sn.mat 

voltam para a pasta parâmetros. 

Passo 14: Suavização 

• Clique no botão Smooth. 

• Digite 12 e confirme com Enter; 

• Caixa de diálogos select scans: selecione de uma vez os arquivos gerados na 

etapa anterior e confirme como botão Done. 

Passo 15: organizar arquivos 

Coloque os arquivos suavizados na pasta suavizados. 

 

A.6. Análise Estatística 
 

Passo 1: especificar o desenho experimental 

• A pasta corrente do MATLAB deve ser a pasta spm2_adds; 

• Na área de comandos do MATLAB digitar get_globals; 

• Caixa de diálogos select files: selecionar todos os arquivos da pasta 

Processamento\Controles (e Pacientes)\Suavizadas e confirmar com o botão 

Done; 

• Salvar os valores entre colchetes que aparecerão na área de comandos do 

MATLAB; 
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• Clicar no botão PET; 

• select design type à single subject conditions & covariates; 

• Caixa de diálogos select images: selecionar os sujeitos na pasta 

Processamento\Controles (e Pacientes)\Suavizadas, na mesma ordem em 

que foram selecionados na etapa de contagem global, confirmar com o botão 

Done; 

• Condition? à colocar “a a a...” para o grupo 1 e “b b b...” para oi grupo 2. 

• Covariates? à colocar as escalas, se tiver; 

• Nuisance variables à colocar dados demográficos; 

• select global normalization à AnCovas; 

• Grand Mean Scale à <No grand Mean Scaling>; 

• Threshold Mask à Absolute; 

• Threshold à 0.05; 

• global calculation à User Specify (inserir o vetor obtido em get_globals); 

• Non sphericity correction à No; 

 

 

Passo 2: estimar 

• Clique no botão Estimate; 

• Caixa de diálogo select SPM.mat: selecionar o arquivos gerado 

anteriormente e confirmar com o botão Done; 

Passo 3: gerar resultados 

• Clique no botão Results; 

• Caixa de diálogo select SPM.mat: selecionar o arquivos gerado 

anteriormente e confirmar com o botão Done; 

• Caixa de diálogo select contrasts: clique no botão define new contrast; 

• Caixa de diálogo define new contrast: marque a opção t-contrast; 

• Defina um nome; 

• Defina o contraste (use, por exemplo, -1 1, para o mapa de redução do grupo 

1 em relação ao grupo 2, e 1 -1 para aumento no grupo 1 em relação ao 

grupo 2); 

• Clique em Submit e Ok. 
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