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Resumo 
 

O projeto ACERTA (Avaliação de Crianças em Risco de Transtorno de 

Aprendizagem), tem como propósito entender a razão de algumas crianças desenvolverem 

transtornos de aprendizagem e outras não. A etapa inicial na qual o projeto ACERTA se 

encontra visa desenvolver metodologias de processamento para diferentes técnicas de 

imageamento por ressonância magnética, para que as imagens, posteriormente, sejam 

analisadas para fins de melhor compreensão das alterações biológicas vinculadas ao 

transtorno sendo estudado. Dentre essas técnicas destaca-se DTI (do inglês: Diffusion Tensor 

Imaging) e fMRI (em inglês: Functional Magnetic Resonance Imaging).  É nesse contexto 

que surge o objetivo principal do projeto: integrar as imagens por tensor de difusão (DTI) 

com imagens de fMRI com a finalidade de identificar e avaliar a conectividade funcional do 

cérebro. 

A técnica DTI fundamenta-se na aplicação de um modelo físico-matemático para a 

difusão das moléculas de água nas fibras do cérebro. Tal modelo permite: processar imagens 

de ressonância magnética ponderadas em difusão (DWI) de modo a obter a segmentação da 

substância branca; e representar virtualmente os fascículos que constituem a substância branca 

do cérebro humano por meio de uma técnica denominada tractografia. 

A técnica fMRI baseia-se na medida indireta das regiões de atividade cerebral, que 

varia em função da oxigenação do fluxo sanguíneo arterial na região de ativação neural. O 

sangue oxigenado possui propriedades magnéticas diferentes do sangue não oxigenado, dessa 

forma detecta-se uma não uniformidade no sinal oriundo da região em que o sangue se 

encontra e é possível estimar uma área de ativação da função cerebral. 
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A metodologia que fora desenvolvida para integrar as técnicas de fMRI e DTI, 

resume-se em empregar o processamento individual de cada modalidade de neuroimagem 

para após, utilizar as áreas de ativação do cérebro oriundas do processamento das imagens de 

fMRI como regiões de interesse em tractrografia. Para tanto, foram utilizados os softwares 

livre: TORTOISE na etapa de processamento de DWI; AFNI, na etapa de processamento de 

fMRI.  

A literatura anatômica revela que o fascículo arqueado conecta as regiões de ativação 

associadas a compreensão da linguagem. Os resultados, alcançados por meio da metodologia 

descrita, apresentaram o fascículo arqueado como previsto, embora faz-se necessário 

modificações na metodologia por busca de otimização. 

 

 

modificaçmodifimodificações na metodologia por busca de otimização. 
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