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Resumo 

     

Dentre as técnicas de neuroimagem, tem-se a espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS) que possui 

características que incentivam o seu densenvolvimento para aplicações clínicas e em neurociência. Esse projeto propõe 

investigar como o acréscimo da resolução espacial na técnica pode melhorar a reprodutibilidade do sinal NIRS. Para 

isso, foi feita a integração de um sistema de neuronavegação combinada ao sistema de coleta NIRS. 
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Introdução 
A espectroscopia no infravermelho próximo funcional 

(fNIRS) é uma técnica de neuroimagem que utiliza luz 

(600-900 nm) de baixa potência e é capaz de medir 

variação da concentração de hemoglobina no tecido 

biológico. Nessa região do espectro, a luz é espalhada 

pelo meio biológico de forma que seja capaz de penetrar 

no córtex cerebral e retornar a superfície, podendo ser 

detectada1. Com isso, é possível inferir ativação cerebral 

de uma região, quando é medido um crescimento de oxi-

hemoglobina (HbO) em paralelo com o decrescimento de 

desoxi-hemoglobina (HbR).  

Uma das principais características do NIRS é alta 

portabilidade, baixo custo e alta resolução temporal 

comparada a outras técnicas de neuroimagem. Contudo, 

como várias fontes e detectores são posicionados na 

cabeça com auxílio de uma touca, daí por conta da baixa 

resolução espacial, não é possível saber se eles estão 

medindo a região de interesse do cérebro. Ademais, tem-

se uma baixa reprodutibilidade no posicionamento da 

touca, caso sejam feitas medidas longitudinais (em vários 

dias). Este projeto visou a integração de um sistema de 

neuronavegação online com a coleta de dados de NIRS, 

tendo o intuito de fornecer informação espacial do cérebro, 

e com isso, analisar a reprodutibilidade do sinal NIRS. 

Resultados e Discussão 
As medidas foram feitas em vários dias num 

mesmo horário, preservando o mesmo ponto do ciclo 
circadiano. Para a medida foi utilizado um sistema de 
NIRS comercial (NIRScout, NIRx), com 14 fontes de luz e 
32 detectores, tendo 68 canais (fonte-detector); além de 
um rastreador magnético (Fastrak, Polhemus) ligado ao 
software de neuronavegação VMTK (FEEC). 
Primeiramente, é feita uma RM estrutural da cabeça do 
voluntário, para ser utilizada como informação espacial 
no posicionamento da touca. O protocolo experimental 
consiste numa tarefa motora de abrir e fechar as mãos 4 
vezes em 2s, seguido de um período de repouso (~20s), 
repetindo esse ciclo 30 vezes, adicionando períodos de 
60s de baseline no início e no final. 
 Para visualização espacial da técnica de NIRS é 
utilizado o pacote de Matlab AtlasViewer2, o qual permite 
fazer simulação de Monte Carlo e a visualização da 
posição dos probes da touca em uma reconstrução 3D 
de um cérebro padrão. O estudante investigou um 

método de implementar a reconstrução do cérebro 
específico de cada sujeito, dado que cada indivíduo 
possui uma anatomia diferente. 
 Como medida de comparação, foram coletados 
dados de 5 voluntários em 3 dias diferentes, sem o 
auxílio do neuronavegador. Em seguida foram coletados 
3 voluntários com 5 medidas longitudinais, utilizando o 
neuronavegador para salvar pontos fixos nos extremos 
da touca, visando posicionar a touca nos outros dias com 
esses pontos. Ademais, foram coletados 3 voluntários 
em 3 dias diferentes, utilizando o neuronavegador para 
salvar a posição dos optodos mais próximos da região do 
córtex motor da mão. Os resultados dos dados obtidos 
foram comparados primeiramente de forma qualitativa, 
observando a frequência dos canais que foram ativados 
para cada sujeito. Em seguida, foi feita uma correlação 
dos canais ativados para cada sujeito nos diferentes dias, 
com o intuito de averiguar a reprodutibilidade do sinal. 
 Com isso, os dados obtidos com o 
neuronavegador mostrou um acréscimo na frequência de 
canais ativados, sendo isso uma melhora qualitativa. Por 
conta da baixa frequência de ativação dos canais em 
alguns voluntários, não foi possível fazer uma análise 
quantitativa de forma satisfatória, sendo preciso um 
aumento na quantidade de dados coletados para 
melhorar a estatística de correlação e comparação. 

Conclusões 
 Enfim, o projeto conseguiu fazer avanços no 
aumento da informação espacial na técnica de NIRS, 
com o desenvolvimento da ferramenta de visualização do 
cérebro específico do sujeito. A integração do 
neuronavegador foi feita de forma satisfatória, onde foi 
possível criar um protocolo robusto que ajuda no 
posicionamento da touca na região de interesse, 
viabilizando novas abordagens no estudo de fNIRS. 
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