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Papel da IRM no Diagnóstico e Tratamento



Distúrbios do Movimento -
Classificação

Síndromes

• Hipocinéticos: DP, síndromes parkinsónicos 
atípicos  (PSP, DCB, AMS, DCL)

• Hipercinéticos: Coréia, Tiques, mioclonias, 
tremor, distonia



Doença de Parkinson (DP)

• Descrita inicialmente por James Parkinson em 
1817

• Mais frequente forma de parkinsonismo primário

• Caracteriza-se pela diminuição da amplitude de 
movimento, tremor e bradicinésia



Incidência

• ≈6.3 milhões de pessoas são portadoras de DP 
a nível mundial.

• 1.2 milhões de pessoas na União Europeia

• Em Portugal 180.000

• Pico da doença 60 anos e > com a idade



Caracterização Patológica DP

• Degeneração dos neurónios dopaminérgicos, 
principalmente na Substancia Nigra pars
compacta (SNc)

Consequente, diminuição da acção da dopamina
no corpo estriado (putamen, caudado, pálido)
 Desordem do movimento

• A dopamina produzida na SN funciona como 
neurotransmissor inibitório no corpo estriado



Etiopatogénese

• Desconhecida, pensado-se estar envolvida 
uma rede complexa de interacções entre 
factores genéticos e ambientais



Diagnóstico

• Clínico

• Várias doenças extrapiramidais podem ser confundidas 
com a DP, como: DCB, AMS, PSP

• PET e o SPECT são os métodos mais sensíveis na 
detecção da doença

Papel da IRM?
• Apoio no diagnóstico



IRM e a DP

Sequências convencionais, ponderadas em T1 ou T2:

• Não detectam alterações patológicas da SN

• Não diferenciam duas áreas anatómicas e funcionalmente distintas 
- SN pars compacta (SNc)
- SN pars reticulata (SNr)

Sequências avançadas, IRM de alto campo, permite a 
detecção de alterações na SN de doentes com DP



Hospital de Santa Maria

• Doentes encaminhados da consulta de 
Neurologia - Doenças do Movimento

• > 700 doentes avaliados por IRM

Objectivo

Diferenciar: DP, Síndromes parkinsónicos 
atípicos, DP, tremor essencial (TE)



Protocolo

• Magneto 3T

• Bobine de crânio, phased-array 8 canais

• Sequências
– T1 TFE 3D
– T1 TSE 
– DTI (Difusão Tensor Imagem)
– T2 TSE
– FLAIR
– T2 mFFE (Relaxometria)
– SWI

Exemplo: Exam card



T1W TSE
(Descrito por Sasaki e colegas)

• Permite avaliar alterações da Neuromelanina
(NM) na SNp e locus coeruleus (LC)

• A intensidade do sinal na SN e LC depende do 
pigmento NM

• Nos doentes com DP  há uma diminuição de 
intensidade  de sinal devido a perda de 
neuromelanina



• TE/TR:  12/670ms 
• Factor turbo:  3
• FOV: 220 × 190 mm
• Voxel: aquisição/reconstrução 0.5 × 0.5 × 2.5 

mm3/0.4 × 0.4 × 2.5 mm3

• 20 cortes
• NSA 4
• Codificação de fase: RL
• Tempo de aquisição ≈7:40 min

PlaneamentoParâmetros de aquisição



T2* Relaxometria

• Reflete em parte a variação espacial do campo magnético 
B0, e Local

• A interação dos iões de ferro com o campo B0 produz 
heterogeneidades neste, o que leva a uma diminuição dos 
tempos de relaxação T2*

Decréscimo da intensidade de sinal

• Dependente da distribuição e concentração de ferro nos 
tecidos 

Possibilita a sua quantificação



• Na prática clínica, faz-se uma avaliação 
qualitativa das imagens ponderadas em T2*

• Em investigação é realizado processamento 
dos mapas de forma a quantificar a constante 
de T2*



• Multi-eco c/ 7 ecos com espassamento igual de 
4.7 ms, inicio 13.8 ms; TR 1406 ms;

• 28 slices

• espessura de corte 4mm 

• GAP 1mm

• FOV 240 x 180 mm2

• Tempo de aquisição 3:50min

• Flip angle 18°

• Voxel de Recon. 0.43x0.43

Parâmetros de aquisição



Difusão por Tensor de imagem 
(DTI)

• Permite uma avaliação da variação espacial das moléculas 
de água nos tecidos

• Tem por base o movimento de difusão das moléculas de 
água nos tecidos - magnitude e anisotropia.

• Demonstra grandes fibras de matéria branca dentro do 
tronco cerebral e cerebelo 

• A visualização da degeneração seletiva desses tratos de 
fibras individuais, permite qualitativamente o diagnóstico 
diferencial de síndromes parkinsónicos:  AMS , PSP



• Utilização de imagem paralela (factor aceleração = 2);
• Spin-echo planar imaging (EPI);
• TR/ TE, 15792/55ms; 
• Valores b 0, 1000 s/mm2; 
• Direcções do gradiente de difusão: 32; 
• Flip angle, 90°; 
• FOV, 224mm x 240mm; 
• Voxel de reconstrução, 0.85x0.85x2; 
• NSA 1;
• Espessura de corte 2mm GAP 0; 
• 65 cortes;
• Tempo de aquisição 8:30 min.

Parâmetros de aquisição



Susceptibility Weighted Imaging
SWI

• Combina informações de intensidade de sinal e a 
sua fase 

• As diferenças de susceptibilidade magnética 
locais vão gerar contraste de imagem

• É muito sensível às alterações induzidas pela 
presença de substâncias paramagnéticas como o 
ferro

• AVALIAÇÃO: Núcleos da Base e SN



• T1 gradiente de eco 3D;

• TE 20 e TR 15 ms;

• FOV 220 × 180 mm;

• ReconVoxel 0.43x0.43x0.5mm;

• Nº de cortes 150;

• Flip angle 10°;

• Tempo de aquisição 4:39min.

Parâmetros de aquisição



Tratamento

• O medicamento com maior eficácia nos 
sintomas motores é a levodopa, associada a 
complicações motoras - longo prazo.

• Cirurgia funcional – Estimulação Cerebral 
Profunda - EPS



IRM – Estimulação cerebral 
profunda (ECP)

Papel da IRM

Importante para o planeamento e controlo

• PRE-OP: planeamento
• POS-OP: controlo

Pré-requisitos 
Precisão
Segurança 

– Técnica óptima 
– Conhecimento de anatomia

Sem IRM, não há neurocirurgia 
estereotáxica funcional!



Ventriculografia gasosa e com 
contraste



RM Pré-OP

Planeamento do alvo e trajectória
• Sedação/anestesia se necessário

• Alvo anatómico difícil

• Diversas feixes de fibras circundantes

Alvo: 
• Núcleo sub-talâmico (NST)



FLAIR
• Tempo de aquisição 2:50min
• Plano axial, orientação bi-comissural
• Exclusão de lesões estruturais encefálica

T2 TSE

• Tempo de aquisição: 4:50min
• Plano axial estrito, s/inclinação
• Cobertura anatómica: núcleos da base
• Cortes de 2mm, GAP 0
• TR: 5000ms 
• TE:110ms

T1 TFE

• Tempo de aquisição: 6:47min
• Imagens 3D
• Plano sagital estrito , s/inclinação
• Pós Processamento: MPR axial s/inclinação 

espessura 1mm GAP 0
• Cobertura  anatómica: todo o crânio
• Voxel de 1mm isotrópico
• FOV isotrópico

Planos estritos:
Imprescindível na validação da fusão



• Visivel emT2w TSE, devido à susceptibilidade 
magnetica de estruturas ricas em ferro (núcleos da 
base)

• Fusão da imagem de RM, com a de TC estereotáxica.

Núcleo sub-talâmico (NST)



Avaliação RM Pós-Operatória

Controlo

• Identificar a posição

• Complicações 

Contudo, DBS SAR!! 
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