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Introdução 

Ressonância Magnética funcional (RMf) é um método de mapeamento cerebral 

não invasivo capaz de detectar e medir as alterações em fluxo, volume sanguíneos e 

principalmente no nível de oxigênio do sangue no cérebro, conhecidas também como 

efeito BOLD (blood-oxygenation-level-dependent). O efeito BOLD faz parte das 

mudanças hemodinâmicas que, embora ainda pouco compreendidas, ocorrem durante 

a ativação cerebral (Logothetis et al., 2001).  

O uso das tecnologias adicionais compatíveis com RMf que oferecem medidas 

comportamentais mais precisa assegura o desempenho comparável entre os 

diferentes grupos clínicos  (Dowker, 2006). Uma dessas tecnologias é Eye tracking que 

possibilita registro de movimento ocular em tempo real durante a execução da tarefa. 

O equipamento de registro ocular é composto por uma câmera de alta resolução 

temporal e espacial sensível a luz infravermelha. Uma fonte de luz infravermelha 

ilumina a pupila do olho cujas coordenadas são gravadas pela câmera e 

posteriormente analisadas para a reconstrução das coordenadas do movimento do 

olho.  

A tecnologia de Eye tracking tem sido freqüentemente usada em estudos 

voltados para a processamento visual (Montagnini & Castet, 2007; Greene, 2006; 

Goldberg et al., 2006; Koyama et al., 2004; Haller et al., 2007, Nagel et al., 2006), 

processos inibitórios (Brown et al., 2008; Ettinger et al., 2007), memória de trabalho 

(Medendorp et al., 2006), leitura (Macedo et al., 2007; Hutrzler &Wimmer, 2005; 

Pollatsek et al., 2006; Rayner et al., 2006), processamento emocional (Nummenmaa L 

et al., 2006) e muitos outros.  

Em populações clinicas específicas, o uso do registro ocular em ambiente de 

fMRI tem sido reportado em patologias como esquizofrenia (Hutton & Ettinger, 2006; 

Nagel et al., 2007), distúrbios do desenvolvimento (Sweeney et al., 2004) e doença de 

Alzheimer (Thulborn et al., 2000).  

A dislexia de desenvolvimento é um transtorno específico de aprendizagem que 

se caracteriza pela exacerbada dificuldade na leitura e escrita, embora outras 

habilidades cognitivas mantêm-se preservadas (Lyon , 2003). Aproximadamente 6% da 

população convive com esse transtorno, sendo que entre 30 – 40% das crianças 

portadoras podem apresentar comorbidades como transtornos de ansiedade, 



depressão e Transtorno de Atenção e Hiperatividade (Gerd Schulte-Körn, 2010). O 

investimento na pesquisa da dislexia de desenvolvimento feito pelo governo dos 

Estados Unidos chegou em 2009 a $27.283.000 (Bishop, 2010), porém no Brasil não se 

tem um investimento consistente nessa linha de investigação. Site de indexação de 

artigos nacionais, Scielo, lista 33 artigos publicados sobre a dislexia de 

desenvolvimento, sendo apenas 2 com uso de técnicas de imagem do cérebro. Já o 

Medline, indexou no mesmo período de tempo 2892 artigos no tema dislexia, sendo 

destes 331 estudos foram realizados com uso de RMf. Nenhum estudo publicado usou 

ambas as técnicas, RMf e Eye tracking (Medline e Scielo acessados em 20 de janeiro de 

2011)  

Os estudos funcionais na dislexia de desenvolvimento avaliam as habilidades de 

leitura de palavras reais e irreais, as pseudopalavras. Maioria dos achados mostra que 

leitores disléxicos têm alteração na ativação unilateral do hemisfério esquerdo com 

hipoativação no córtex estriado (BA 37/31), córtex parietal inferior (BA40) e córtex 

frontal inferior (BA47/11) (Habbib, 2004; Maisog et. al; 2008). O giro angular no córtex 

parietal inferior é apontado como área envolvida na conversão de uma informação 

visual, por exemplo, um conjunto de letras numa palavra, para a informação 

fonológica. Esta é repassada para área de Broca no córtex frontal inferior que a 

prepara para a verbalização. Já o córtex estriado, especificamente a junção occipito-

temporal, chamada também de MT/MST, é critica para a automatização do 

reconhecimento da palavra, sendo esta habilidade presente no leitor experiente 

(Shaywitz & Shaywitz, 2005). As áreas ativadas durante a leitura das palavras e 

pseudopalavras são demonstradas na Figura 1 (Richlan et al; 2010). 

 



Figura 1. Efeito BOLD nas áreas relacionadas com a leitura de palavras e pseudopalavras. Em 

vermelho, a hipoativação e em verde, a hiperativação em palavras VS fixação central e pseudopalavras 

VS fixação central.  

 

Além da leitura, a atenção é dada também ao estudo do processamento 

perceptual visual e auditivo básico, que poderia elucidar melhor alguns dos sintomas 

de alteração visual e diferenciação sonora encontrados em pessoas com dislexia. 

Demb e colaboradores (1998) avaliaram o limiar de discriminação de movimento 

coerente do estímulo e encontraram uma hipoativação em área V1 e MT bilateral com 

correlação negativa entre ativação em MT e limiar de discriminação dos estímulos de 

baixa luminosidade. Resultados similares foram encontrados também pelo Eden e 

colaboradores (1996) e indicam uma possível alteração do processamento visual 

primário. 

Estudos com movimento ocular, sem o uso de RMf, mostraram alterações em 

crianças com dislexia na tarefa de antisacada, que requer da pessoa a inibição da 

sacada de seguimento e realização de uma sacada em direção oposta ao local de 

aparecimento de objeto-alvo. Biscaldi e colaboradores (2000) avaliaram um grupo de 

566 disléxicos com idades entre 7 e 17. A tarefa de antisacada apresentou efeito de 

idade, sendo que crianças de ambos os grupos com 8 anos fizeram até 80% de sacadas 

erradas. Com 17 anos, a porcentagem de erro decaiu mais acentuadamente para os 

normais (20%), sendo que os disléxico continuaram errando em 40% das vezes. O 

mesmo padrão foi encontrado para número de sacadas corrigidas e erros, sacadas que 

não atingiram o ponto final da antisacada. Este comportamento foi observado em 10% 

de controle, independente da idade e em 20% dos disléxicos, com 8 anos. Com 

aumento na idade esta proporção aumentou para 50% dos disléxicos na faixa etária de 

17 anos.  

Lukasova (2006) avaliou os movimentos oculares em tarefas de seguimento 

ocular e sacadas preditivas. Na tarefa de seguimento ocular, o alvo deslizava 

randomicamente para direita ou esquerda gerando uma série de sacadas de 

seguimento. Já na sacada preditiva, o alvo aparecia alternadamente numa freqüência 

constante na esquerda/direita, o que possibilitou a antecipação da sacada devido ao 

fator de previsibilidade do movimento do alvo. Os desempenhos de crianças com 



dislexia mostraram maior tempo para a latência de sacada, menor por cento de 

sacadas antecipatórios e menor número de acertos. Todas as alterações encontradas 

foram significativas apenas unilateralmente, referindo-se ao movimento para o lado 

esquerdo. Considerando-se que ambas as tarefas contem o componente de 

seguimento do estímulo visual, sugere se a hipótese de que o funcionamento das áreas 

neuras envolvidas no monitoramento das propriedades temporais e espaciais do alvo 

está alterado em disléxicos. Tais áreas são junção temporo-parieto-occipital (MT/MST), 

medial Frontal Eye Field (medial FEF), Suplementa Frontal Eye Field (SEF), área 

pariental superior (IPS), córtex prefrontal dorsolateral (DLPFC) e giro cingular 

(McDowel et AL. 2008).  

 

Resumo 

Para concluir, os paradigmas com movimentos oculares por trabalharem com 

medidas sensíveis as mudanças cognitivas e funcionais, tem se mostrado adequadas 

para os estudos com populações clínicas específicas (Sweeney et al., 2007; Sweeney et 

al. 2004; Biscaldi et al., 2000; Floyer-Lea, Matthews, 2004). Ademais, o uso conjunto de 

RMf e registro ocular possibilitará um melhor monitoramento comportamental não 

somente em estudos de visão mas também das outras propriedades sensoriais e 

cognitivas (Werner-Reiss et al. 2003; Takahashi et al., 2008; Raichle, Snyder, 2007).  

 

Motivação 

 O uso de registro de movimento ocular não é novo no Brasil. Alguns estudos 

têm sido realizados com adultos (Macedo et al., 2007, Lukasova et al., 2007) e crianças 

(Mercadante et al., 2006). O presente projeto se propões fazer uso conjunto das 

técnicas de registro ocular e RMf em pessoas com dislexia de desenvolvimento, a fim 

de avaliar sintomas presentes nessa patologia que não estejam diretamente 

relacionados com a habilidade de leitura e escrita. Tal objetivo se justifica pela 

necessidade de buscarmos marcadores biológicos, que possibilitariam um diagnóstico 

precoce, já que atualmente a dislexia é diagnosticada perante o fracasso na 

alfabetização, o que gera um sofrimento psíquico prolongado do sujeito e da família.  

 

Principais Dificuldades Esperadas 



 De acordo com a literatura, espera se encontrar uma heterogeneidade no 

quadro de dislexia em adultos. Para reduzir esse efeito, serão convocados apenas 

adultos disléxicos de alto funcionamento (universitários) e será realizada avaliação 

neuropsicológica, a fim de mapear as características cognitivas de cada participante.  

 

Hipóteses 

 O estudo de uma variável específica de comportamento permitirá analisar o 

padrão de atividade cerebral em adultos saudáveis e com dislexia de desenvolvimento. 

Esta variável deverá ser mensurável e contribuir para o entendimento da atividade 

cerebral dentro de um modelo neuroanatômico. Este modelo pode ser testado então 

nesta plataforma, o que permitirá averiguar hipóteses específicas, que produzimos a 

partir de dados da literatura. 

Conhecimento prévio da direção e tempo do movimento do objeto alvo reduz 

latência de movimento sacádico. De acordo com Gagnon et al., (2002), efeito de 

conhecimento prévio em sacadas, chamadas preditivas, acontece pela facilitação de 

supressão da fixação ante-sacádica e estabelecimento do estado generalizado de 

prontidão. Em questão de ativação cerebral, em sacadas preditivas, observa-se 

aumento de ativação no MT/MST, medial FEF, SEF, IPS, DLPFC, núcleos da base e giro 

cingular (McDowel et al. 2008).  

Em tarefas de sacadas preditivas foi observado efeito de aprendizagem 

refletido pelo aumento linear na ativação do FEF e DLPFC registrado com a repetição 

de tarefas preditiva, mas não em fixação ou sacada guiada (Gagnon et al., 2002). Em 

relação à precisão de sacada, esta variável mostra-se relativamente constante durante 

o desenvolvimento com uma tendência ao movimento mais curto em pessoas acima 

de 50 anos (Irving et al., 2006). Aqui não se sabe quais áreas estariam implicadas. 

Frente ao postulado, espera-se que: 

 

Hipótese 1 – hipoativação bilateral ou unilateral em áreas MT/MST e córtex occipital 

em adultos com dislexia em tarefas de sacadas preditivas e preditivas com tempo 

conhecido. 



Hipótese 2 – hiperativação bilateral ou unilateral em áreas do córtex frontal (FEF, SEF, 

DLPFC) em tarefas preditivas para compensar a hipoativação das áreas visuais 

primarias e secundárias. 

Hipótese 3 – considerando-se que o prejuízo esteja nas áreas neurais de 

processamento visual, não haverá diferença entre os grupos na ativação do giro pré-

central em tarefa motora sem o envolvimento visual, como o Finger Tapping. 

Hipótese 4 –  desempenho comportamental avaliado pelo Eye tracking mostrará maior 

latência para a geração de sacada em todas as tarefas visuais com componente 

preditivo, assim como em tarefa de antisacada.  

 

Objetivos 

 O presente estudo tem como objetivo geral identificar as áreas cerebrais 

ativadas durante as tarefas de sacadas guiadas, antisacadas/prosacadas e finger 

tapping em adultos saudáveis e com dislexia de desenvolvimento. 

 O presente estudo tem os seguintes objetivos específicos: 

1. Comparar a ativação neural em tarefa de fixação e tarefas de 

movimento sacádico.  

2. Comparar a ativação neural em tarefa com maior envolvimento 

sensorial (sacadas guiadas externamente), versus tarefa com menor 

envolvimento sensorial (sacadas preditivas guiadas pelo 

conhecimento prévio).  

3. Comparar a ativação em tarefas de movimento sacádico com tarefa 

motora sem o envolvimento visual.  

4. Comparar as propriedades dos movimentos oculares, tais como 

latência de sacada e acerto em todas as tarefas visuais. 

 

Materiais e Métodos 

 Desenho: Prospectivo, unicêntrico, de observação, com duas populações de 

interesse. 

Participantes: Para o estudo serão selecionados 30 adultos com diagnóstico de 

dislexia de desenvolvimento e 30 adultos considerados bons leitores. Os participantes 



e controles serão recrutados entre os alunos de uma faculdade de São Paulo. Todos os 

participantes serão avaliados por meio de bateria de testes neuropsicológicos, a fim de 

atender os critérios de inclusão e exclusão. 

 

 Critérios de inclusão:  

1. Desempenho no Teste de Desempenho Escolar; Teste de Leitura dentro do 

esperado para o grupo controle e um ou mais desvios padrão abaixo do 

esperado para o grupo com dislexia.  

2. Nível de inteligência avaliado pelo QI estimado (Wais III) dentro ou acima da 

média (acima do percentil 25).  

3. Nível de atenção avaliado pela prova de Atenção Contínua dentro ou acima 

da média (percentil 25).  

4. Destros segundo a escala de Edinburgh.  

5. Idade entre 18 e 38 anos, nível de educação formal superior completo ou 

incompleto.  

 

 Critérios de exclusão: 

1. Comorbidades psiquiátricas, neurológicas, evasão escolar, histórico de 

consumo de drogas e medicamentos que possam afetar a motricidade 

avaliada pela escala M.I.N.I. PLUS (Amorim, 2000) 

2. Problemas de visão não corrigidos. 

 

 Equipamento: 

 Os dados de ressonância funcional RMf serão coletados no Instituto de 

Radiologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, em um sistema de Ressonância 

magnética 3 Tesla Achieva (Philips – Holanda). 

 Em conjunto com a aquisição dos dados funcionais serão coletados os dados de 

movimento ocular por meio do Eye tracker (Magconcept) compatível com o 

equipamento de RMf. O Eye tracker é composto por uma mini-câmera posicionada na 

bobina de radio freqüência em uma distancia mínima de 10 centímetros do olho do 

participante. A luz infravermelha gerada dentro do equipamento ilumina a pupila do 

participante cuja posição é registrada pela câmera numa freqüência de 60Hrz. Os 



dados são enviados para computador situado fora da sala de RMf onde são 

monitorados e posteriormente analisados. A interface do equipamento com o 

computador e outros programas, assim como o cálculo e análise de dados, é feita 

pelos programas ViewPoint (Arrington Research). 

 

Procedimento: 

Inicialmente será realizada entrevista inicial para a pré-seleção dos 

participantes. Em seguida será realizada avaliação de triagem, a fim de selecionar os 

participantes que atenderão os critérios de inclusão e exclusão. A avaliação ocorrerá 

em 1 sessões de 90 minutos. Após a averiguação dos critérios, os participantes 

selecionados serão então orientados com mais detalhes a respeito deste estudo, e a 

data do treino e do experimento será agendada.  

No dia do experimento, o participante será acompanhado deste a recepção até 

a sala de exame por um membro da equipe especialmente treinado para criar e 

manter a relação de vínculo interpessoal breve durante o procedimento. Esta 

necessidade se faz para que o nível de estresse da equipe e principalmente dos 

participantes se mantenham estáveis ao longo do experimento. Cada etapa será 

explicada pela mesma pessoa que seguirá o participante durante o tempo de 

permanência no setor. Após a informação detalhada será obtida a assinatura do termo 

de consentimento livre e esclarecido. 

  

Aquisição de dados – Registro de movimento ocular: 

Registro de movimento ocular será realizado em dois momentos. O primeiro 

momento ocorrerá num ambiente reservado e terá a finalidade de treino. Os 

participantes serão acomodados numa cadeira à distância de 50 cm da tela do 

computador com o equipamento para o registro dos movimentos oculares. Primeiro 

será realizada a calibração do equipamento com a resolução de 12 pontos. Em seguida 

serão realizadas as tarefas de movimento ocular com o mesmo procedimento descrito 

na parte de Aquisição de dados - RMf. Após a execução, os resultados serão analisados 

e será levantada a porcentagem de acerto e tempo de reação. 

O segundo momento será a gravação dos movimentos oculares durante a 

aquisição dos dados de RMf. Após o posicionamento do participante dentro do 



equipamento de Ressonância magnética será realizada a calibração e em seguida as 

tarefas de movimento ocular. 

 

Aquisição de dados - RMf: 

Os dados de RMf serão coletados considerando-se dois paradigmas com 

desenho de apresentação em bloco e um relacionado com evento. Procedimento de 

desenho em bloco possibilita maior poder de estatístico (Liu et al., 2001), já o desenho 

relacionado com evento possibilita correlacionar a variação do BOLD com a resposta 

comportamental. (Amaro & Baker, 2006).  

1. Sacadas guiadas é um procedimento fatorial em bloco durante o 

qual o movimento de um ponto preto numa tela cinza induzirá movimento 

sacadico em 4 condições distintas: sacadas totalmente preditivas, sacadas 

preditivas no quesito de tempo, sacadas preditivas no quesito de lugar e 

sacadas totalmente impreditivas. Todas as condições serão randomizadas e 

repetidas 3 vezes sendo cada uma intercalada com a condição base na qual 

será apresentada uma cruz central para a fixação do olhar. Duração de cada 

bloco será 20s com a duração total do paradigma de 8 minutos e 10 

milésimos de segundos.  

2. Procedimento de Finger Tapping 

3. Procedimento Antisacadas/ProSacada relacionado ao evento 

será composto por um ponto preto (o alvo) numa tela cinza que aparecerá à 

direita ou à esquerda da cruz central de fixação. O procedimento será 

composto por duas tarefas. Na primeira tarefa, o participante será 

solicitado a inibir movimento sacadico em direção do alvo e gerar uma 

sacada para o lado contrário, sendo esta posição espelhada na linha 

horizontal. O alvo aparecerá com a igual probabilidade na esquerda ou 

direita após um tempo variável de 6 a 14s, segundo distribuição de Poisson. 

Até o aparecimento do ponto o participante manterá seu olhar fixado numa 

cruz central. Na segunda tarefa, o participante será solicitado a executar 

uma sacada em direção do alvo. Cada tarefa terá duração de 6 minutos e 

40s, com tempo total de 13 minutos e 20s.  



Durante a execução da tarefa, a cabeça dos participantes será imobilizada com 

os auxílios de suportes fixos acolchoados e fitas adesivas na fronte e queixo para 

manter posição relativa e controle do próprio participante, sem aumentar a restrição e 

desconforto. Assim visa se diminuir deslocamento de imagem, freqüentemente 

presente em estudos com tarefas motoras (Wenger, 2004). 

 A avaliação por RMf dos participantes será feitas através de parâmetros já 

testados na instituição, caracterizados os melhores ajustes de obtenção da RMf com a 

seqüência T2 eco planar (EPI)  “epi-bold” para o cérebro inteiro com bobina de 8 

canais. As aquisições sensíveis ao efeito BOLD serão assim realizadas: EPI com SENSE 

T2 – BOLD: TR 2000, TE 30, 4 mm de espessura, FOV 200 mm e matriz 64 x 64, com 41 

volumes, desprezando os primeiros 4 TR’s, referentes ao decaimento do sinal. 

 

 Análise de dados de RMf:  

 A análise das áreas cerebrais ativadas será feita através de programa FSL 

desenvolvido pela Analysis Group, FMRIB, Oxford, UK. Este sistema de análise inclui 

correção de movimento de sinal dos “spins”, modelagem do efeito BOLD com com um 

pico 8 segundos. Para a comparação da atividade cerebral os volumes cerebrais serão 

normalizados para dois cérebro-padrão obtido desta população de crianças e de 

adultos, registrados ao mapa correspondente do Montreal Neurology Institute 

(Bernasconi 2003).  

 A comparação da atividade cerebral entre os dois grupos será feita através de 

teste ANOVA, com permutação entre as classes (Bullmore, Suckling et al. 1999). A 

correlação entre atividade cerebral e as variáveis comportamentais, especificamente 

de movimento ocular será realizada pelo teste de Pearson para cada cluster 

encontrado após a análise individual (Amaro and Barker 2006). 

 

Análise de movimento ocular: 

Todos os dados serão inicialmente inspecionados para exclusão dos artefatos, 

tais como piscadas e falhas no registro. Nas provas de sacadas serão computadas 

seguintes variáveis: Número de Acertos e Tempo de Reação. O Acerto será considerado 

para as sacada realizadas corretamente em direção ao alvo e seguidas de uma fixação 



dentro do quadrante de 0,10 graus ao redor do estímulo-alvo permanecendo por um 

tempo mínimo 250ms (Koyama, 2004). Tempo de Reação será computado da diferença 

entre desaparecimento do estimulo central e iniciação de movimento sacádico. O 

movimento sacádico será considerado como um deslocamento de olho numa 

velocidade acima de 30º/s (Asato, 2006).  

As variáveis de movimento ocular serão analisadas com ANOVA multivariável 

com dois fatores: grupo (com dislexia X controle) e condição (sacadas preditiva X 

preditivas tempo X preditivas lugar X impreditivas; antisacadas X prosacadas).  

 

Ética 

O estudo será conduzido de acordo com os requerimentos do comitê de ética 

do CAPPESq - HCFMUSP e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Os requerimentos 

de ética são baseados nas recomendações estabelecidas na Declaração de Helsinki 

(1964), conforme emenda em Tóquio (1975), Veneza (1983) e Hong-Kong (1989). 

Todos os participantes voluntários terão pleno conhecimento dos objetivos e 

métodos do experimento e deverão dar seu consentimento por escrito (termo de 

consentimento livre e esclarecido). Serão devidamente avisados de que todas as 

informações fornecidas são estritamente sigilosas.  

 

Cronograma 

Duração estimada em 24 meses. 
 

 Trim. 
1 

Trim. 
2 

Trim. 
3 

Trim. 
4 

Trim. 
5 

Trim. 
6 

Trim. 
7 

Trim. 
8 

Revisão da 
Literatura 

x  
     x 

Seleção dos 
participantes  

x x 
      

Exames  x X x x    

Análise   X  x x x x 

Apresentação    x  x  x 

Submissão        x 

 
 



Pessoal envolvido 

Médicos radiologistas e biomédicos: para coordenação da aquisição das 

imagens e processamento dos dados. 

Clínico: um psicólogo para a triagem dos participantes. 

 

Custos 

Espaço em disco magnético e fitas de backup :  R$1.500,00 

Outros: cópias, formulários                          R$1.000,00 
 
   Total:     R$2.500,00 
 
Resultados esperados 

 Os resultados serão publicados em literatura especializada assim como 

apresentados em congressos para a comunidade cientifica nacional e internacional. O 

procedimento de Registro de movimento ocular estabelecerá base de uso para outros 

estudos com RMf e movimentos oculares. 

 Divulgação intra-mural e extra-mural. 

 

Riscos envolvidos 

 O presente estudo não envolve nenhum risco potencial para o participante.  

 

Infra-estrutura necessária 

 Será necessária aquisição de espaço em disco para armazenamento de dados 

no computador, equipamento de Eye tracking e testes neuropsicológicos.  

  

Responsabilidades 

 Pesquisador: garantir a legitimidade dos dados, promover para que todas as 

fases do estudo sejam realizadas de acordo com o cronograma, coordenar os demais 

pesquisadores envolvidos, responder quaisquer dúvidas dos participantes, e enviar o 

resultado para publicação. 

 Instituição: garantir as condições para que o estudo seja realizado conforme o 

que se propõe fornecer condições (tempo e recursos primários de funcionamento) 



para utilização dos equipamentos descritos e permitir o acesso dos voluntários ao local 

da pesquisa e dispor de recursos de comunicação. 

 Patrocinador: garantir que os recursos financeiros necessários a esta pesquisa 

estejam disponíveis nas diversas etapas.  

 

Divulgação Pública 

 Os resultados deste estudo serão publicados em revista indexada, além de 

divulgados em congressos e cursos intra ou extra institucionais. 
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