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Introdução: 
A técnica de Imagens por Ressonância Magnética funcional (fMRI) é uma das técnicas mais importantes da 
atualidade para se averiguar o comportamento cerebral. A fMRI, de uma maneira não invasiva, obtém imagens 
da dinâmica cerebral, determinando quais áreas cerebrais são utilizadas para processar determinados tipos de 
estímulos e/ou tarefas cognitivas. A fMRI é utilizada adquirindo uma série de imagens volumétricas (volumes) 
do cérebro ao longo do tempo, de forma a poder acompanhar um fenômeno temporal, que é a variação 
conjunta da oxigenação, fluxo e volume sanguíneos decorrente de uma ativação neuronal (conhecida como 
“efeito BOLD”).  Em decorrência da baixa variação do contraste BOLD nas imagens (algo em torno de 6% em 
uma máquina de 3.0 T) não é possível uma visualização direta das áreas ativadas. Para que consigamos 
determinar tais áreas cerebrais é necessário processar os dados de fMRI adquiridos. O processamento é feito 
utilizando métodos estatísticos que determinam a probabilidade de uma dada área cerebral estar sendo 
realmente ativada em decorrência de um dado estímulo e/ou tarefa. Para realizar o processamento existem 
softwares específicos que permitem a aplicação dos métodos estatísticos de forma automatizada. O software 
de análise de dados de fMRI mais utilizado é o Statistical Parametric Mapping (SPM). O objetivo deste projeto é 
utilizar simulações computacionais do contraste BOLD (e, consequentemente, dos dados de fMRI) para 
averiguar a eficácia do SPM. Buscamos determinar em quais condições o programa tem um melhor 
desempenho e em que condições o programa não responde como desejado.  

Discussão e conclusões: 
Pela Figura 3, é possível ver que as análises feitas sem a correção FWE apresentam respostas mais condizentes 
com os experimentos simulados, ou seja, com estas análises foi possível, na maioria dos casos, encontrar as 
ativações bilaterais simuladas. Já para as análises feitas com a correção FWE, este não foi mais o caso, sendo 
que muitas delas não conseguiram encontrar a ativação no hemisfério esquerdo e várias não encontraram 
ativação em nenhum dos hemisférios. Isso ocorre porque a correção aumenta o limiar estatístico (do t-valor) 
acima do qual um voxel é considerado ativado. Pela Figura 3 e pelos gráficos da Figura 4, é possível observar 
que o realinhamento melhora os resultados, assim como o aumento do SNR (como esperado). Pelos gráficos da 
Figura 4, vemos que a combinação de paradigma evento-relacionado sem uso de realinhamento foi a que gerou 
piores resultados de t-valor. Novamente foi possível observar que o realinhamento melhora os resultados, 
particularmente para o caso de baixos valores de SNR (< 2) (e considerando apenas a ativação no hemisfério 
direito  - curva azul). 

Em suma, foi possível verificar que o SPM consegue encontrar as ativações simuladas, sendo que os resultados 
fornecidos por este software são melhores no caso de paradigma em blocos e com uso de realinhamento. Foi 
possível notar também que o uso da correção FWE, embora seja bastante defendida na comunidade de fMRI, 
pode resultar no desaparecimento de regiões realmente ativadas (falsos negativos), e portanto deve ser usada 
com cautela. 

Metodologia: 
Para investigar a eficácia do SPM, foram utilizados dados cerebrais simulados, em que se forjaram duas áreas 
cerebrais ativadas em decorrência de um dado estímulo. Estas áreas foram posicionadas bilateralmente no 
cérebro, e foram forjados dois experimentos: 1) um experimento com paradigma em blocos; 2) um 
experimento com paradigma evento-relacionado. Estes paradigmas são mostrados nas Figuras 1 e 2 abaixo. 

Cada um desses experimentos, por sua vez, foi desdobrado em vários experimentos, em que a relação sinal-
ruído (SNR) dos dados foi variada entre 1,25  e 3,75, em passos de 0,5. Finalmente, os dados resultantes foram 
analisados com o SPM, e o objetivo era verificar os resultados variando os seguintes parâmetros de análise: 

•  Uso ou não da correção por múltiplas comparações FWE; 

•  Uso ou não de realinhamento; 

•  Uso ou não de derivadas para a estimativa da função hemodinâmica. 

Neste trabalho, as últimas análises (relativas ao uso de derivadas para a estimativa da função hemodinâmica) 
não foram ainda realizadas, e portanto serão apresentados apenas os resultados relativos aos demais 
parâmetros.  

Figura 1. Paradigma em bloco. 

Resultados: 
A Figura 3 mostra os resultados dos mapas de ativação, para os dois paradigmas e os quatro tipos de análises, 
para alguns valores  de SNR. 

Já a Figura 4 mostra gráficos da variação do parâmetro t (t-valor) em função do SNR para as análises feitas sem 
a correção por múltiplas comparações (“sem FWE”) para os dois paradigmas (evento-relacionado e blocos). 
Nesses gráficos, as curvas azuis correspondem ao t-valor para a ativação do hemisfério direito, e as curvas 
vermelhas correspondem ao t-valor para a ativação do hemisfério esquerdo.  
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Figura 2. Paradigma evento-relacionado. 
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Figura 4. Gráficos de t-valor em função do SNR para as análises sem FWE. 

Figura 3. Resultados qualitativos das ativações encontradas para as diversas análises. 


