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SUMÁRIO

ABSTRACT

A técnica de dissecção de fibras é um método clássico, utilizado
por renomados anatomistas do passado, para a demonstração
dos tratos e fascículos integrantes da substância branca do
cérebro. Esta técnica, utilizada desde o século XVII, envolve
a dissecção em camadas da substância branca cerebral para
demonstrar passo a passo a organização anatômica interna
do parênquima. A complexidade da preparação do cérebro e
da dissecção das fibras fez com que esse método fosse negligenciado por décadas. Com a possibilidade contemporânea
e inédita de se visualizar os feixes de substância branca do
encéfalo in vivo pela ressonância magnética, os fundamentos anatômicos antigos obtidos com a clássica técnica de
dissecção de fibras tornam-se, paradoxalmente, ainda mais
relevantes e atuais. Este trabalho descreve as principais etapas da técnica de dissecção de fibras, aprimorada por Joseph
Klingler e revitalizada na última década por M. G. Yasargil
e Ügur Türe, como uma forma de entendimento da anatomia intrínseca tridimensional do encéfalo para o uso clínico.
Este estudo também busca explorar as potencialidades dessa
verdadeira “dissecção virtual” através da ressonância magnética (tratografia) em reproduzir e complementar o conhecimento anatômico das fibras obtido pelo método clássico.
Palavras-chaves: anatomia, dissecção de fibras, imagens de
tensor de difusão, tratografia.

The fiber dissection technique is a classical method used by
the old renowned anatomists in order to demonstrate the white
matter tracts of the brain. This technique has been used since
the XVII century and involves layer by layer dissection of the
white matter in order to depict inner anatomic organization of
the parenchyma. The method became neglected for decades
because of its complexity. Due to the unique and contemporary
possibility of visualizing the encephalic white matter bundles
in vivo by Magnetic Resonance Imaging (MRI), old anatomic
fundamentals paradoxically became more relevant nowadays.
This paper describes the main steps of fiber dissection, which
was improved by Joseph Klingler and later on revitalized by
M.G. Yasargil and Ügur Türe last decade, as a way of understanding the three dimensional intrinsic encephalic anatomy
for clinical purposes. This study also intends to explore the
ability of this real “virtual dissection” obtained by MRI (tractography) in reproducing and adding value to the white matter anatomic knowledge obtained through the classic method.
Key-words: anatomy, fiber dissection, diffusion tensor imaging, tractography.
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INTRODUÇÃO
“A substância branca do cérebro possui à primeira vista uma
aparência amorfa, homogênea, mas se apresenta de fato como
a mais engenhosa arquitetura da nossa evolução em seus aspectos anatômicos, biofísicos, bioquímicos e imunológicos.”
- MG Yasargil8.
Estudos anatômicos e histológicos levaram à percepção da
substância branca do cérebro não como uma substância amorfa,
mas como um sistema de fibras altamente complexo e organizado, que torna possível a mais elevada expressão da atividade
cerebral. Se forma e função andam juntas, e se a forma de uma
parte do corpo destina-se a desempenhar um papel específico,
como preconizado por Aristóteles, o pai da anatomia comparativa, os detalhes estruturais das fibras de substância branca são
a chave para entender-se o cérebro na sua eloquência e função.
“Nada define melhor a função de um neurônio do que as suas
conexões. O entendimento desses padrões de conectividade é
absolutamente essencial para a arquitetura de relação e, portanto, para a função...” – M M Mesulam4.
Atualmente, reforça-se a importância da hodologia (do grego hodos, que significa via, caminho), a ciência que estuda a
anatomia de conectividade. Nos últimos anos, o método diagnóstico de imagem por ressonância magnética (RM) permitiu
a exploração da substância branca do encéfalo de uma forma
totalmente inédita. Através das imagens obtidas por análise da
difusão das moléculas de água no parênquima, os feixes de
substância branca podem ser pela primeira vez reconstruídos
e visualizados tridimensionalmente. Com isso é literalmente
possível uma dissecção “virtual” do cérebro humano in vivo.
Revolucionaram-se as potencialidades através desse método
em estudar-se de uma nova forma a anatomia, a fisiologia e
a relação de doenças com a complexa estrutura intrínseca do
cérebro.
Este trabalho não se trata de uma apologia às novas tecnologias de neuroimagem, mas objetiva primeiramente enfatizar
o constante valor da anatomia como instrumento elementar
na interpretação correta desses novos métodos. Busca-se encorajar o leitor a refletir sobre relevante tema no campo das
neurociências: a importância de se re-explorar a anatomia de
conectividade, isto e, as fibras de substância branca.

MATERIAL E MÉTODOS
DISSECÇÃO ANATÔMICA
Klingler e colaboradores demonstraram vantagens em congelar
os cérebros antes da dissecção, pelo fato de que a solução de
formalina não penetra intensamente nas fibras nervosas mielinizadas, mas concentra-se entre as fibras. Quando os espécimes
são congelados, cristais de gelo de formalina se formam entre
as fibras nervosas, expandindo-se e separando as fibras, o que
facilita a dissecção3,6.
Cinco cérebros obtidos de autópsia recente foram fixados em
uma solução de formalina 10%, por pelo menos dois meses. A
artéria basilar foi ligada e utilizada para suspender cada cérebro
dentro do recipiente onde estavam imersos em solução de formalina, para não haver deformação dos espécimes pelo contato com as paredes desse contingente. Depois desse processo, a
aracnóide, pia-máter e vasos foram cuidadosamente removidos
dos cérebros. Os espécimes foram então lavados com água corrente, drenados e refrigerados por uma semana à temperatura de
-15ºC. Após esse período, foram imersos em água até descongelarem e a dissecção foi iniciada com auxilio de microscópio
cirúrgico (magnificação de 6x e 40x). Nos intervalos das dissecções, as peças anatômicas eram mantidas imersas em solução de
formalina 5%.
As dissecções foram realizadas basicamente com a utilização de
espátulas de madeira, de diferentes tamanhos, além de pinças
anatômicas e lâminas de bisturi. As diferentes etapas de dissecção foram realizadas com a consulta a artigos e Atlas relacionados ao método, para identificação adequada de cada estrutura,
passo a passo. As dissecções foram feitas a partir das superfícies
lateral e medial dos hemisférios. Cada etapa da dissecção e as
estruturas evidenciadas são brevemente descritas a seguir, tendo
como fonte o método publicado por Türe e Yasargil6,9.
A dissecção começa na superfície lateral do hemisfério cerebral
(figura 1C). O sulco temporal superior é um valioso reparo anatômico para orientar o início da dissecção. Este sulco é aberto
e o córtex é removido através de raspagem com espátula. Fica
evidente a diferença de consistência entre o córtex e a substância
branca subjacente; o primeiro poroso e friável, a última, firme e
destacável por camadas. A remoção do córtex descobre as fibras
arqueadas (fibras em U), que são fibras de associação curtas e
que conectam giros adjacentes do cérebro (figura 1D). A remoção cuidadosa das fibras arqueadas dos lobos temporal, parietal
e frontal revelam o fascículo longitudinal superior ao redor da
fissura silviana e ínsula (figura 1E). Este feixe de fibras longas
de associação entre os lobos frontal, parietal, occipital e temporal, apresenta uma forma de C e localiza-se profundamente nos
giros frontal médio, lóbulo parietal inferior e giro temporal mé-
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dio. Nesta etapa da dissecção, a remoção dos opérculos frontoorbital, fronto-parietal e temporal revela o restante do fascículo
longitudinal superior e a ínsula (figura 1E). A ínsula é um lobo
composto por porção invaginada do córtex e forma a base da
fissura silviana. A remoção completa do córtex insular revela
a cápsula extrema, cuja camada externa é composta por fibras
arqueadas, que conectam a ínsula com os opérculos por sob o
sulco circular da insula (peri-insular) (figura 1F). A remoção da
cápsula extrema revela o claustrum na região do ápex insular e
a cápsula externa, aparente na periferia do claustrum (figura 2,
3). Este núcleo apresenta-se como fina lâmina vertical de substância cinza, paralela ao putâmen. A porção profunda da cápsula
extrema e a cápsula externa consistem de fibras dos fascículos
uncinado e fronto-occipital (figura 3, 4). O fascículo uncinado
é composto de fibras de associação entre o córtex fronto-orbital
e o pólo temporal, passando através do limen da ínsula. Intimamente relacionado ao fascículo uncinado nessa região encontra-se o fascículo fronto-occipital inferior, um feixe de longas
fibras de associação entre os lobos frontal e occipital, passando
ao nível da porção basal da ínsula, imediatamente superior ao
fascículo uncinado.

A cápsula externa é uma fina lâmina de substância branca que
separa o claustrum do putâmen. Alem dos limites do putâmen,
ela se une à cápsula interna. A cápsula externa consiste principalmente da porção profunda do fascículo fronto-occipital inferior (figuras 3, 5, 6, 7). A remoção do aspecto inferior do fascículo longitudinal superior expõe a porção posterior do fascículo
fronto-occipital inferior. Na dissecção subseqüente, ao removerse parte do fascículo uncinado e a cápsula externa, expõe-se o
putâmen, núcleo de substância cinza cuja consistência esponjosa permite diferenciá-lo do globo pálido, mais firme e profundo
(figuras 8, 9). Dentro do globo pálido, com a utilização de uma
magnificação maior, podem ser percebidas fibras estriado-nigrais, que conectam o núcleo caudado e putamen à substância
negra do mesencéfalo. Anteriormente, podem ser identificadas
conexões entre a cabeça do núcleo caudado e o putâmen.

Fig. 2. Etapa inicial da dissecção. U= fibras em U; TOF= trato olfatório; UNC=
fascículo uncinado; CLA= claustrum; CEMA= cápsula extrema; FLI= fascículo
longitudinal inferior; FLS= fascículo longitudinal superior; ARQ= segmento IV do
FLS ou fascículo arqueado; CEB= cerebelo.

Fig. 1. Etapas da dissecção de fibras. (A) Visão superior do cérebro. (B) Remoção
do córtex do hemisfério esquerdo. (C) Visão da superfície lateral do cérebro. (D)
Remoção do córtex e exposição das fibras arqueadas. (E) Mantido o córtex insular,
delimitado pelo sulco circular. (F) Remoção do córtex insular e exposição de fibras
arqueadas.

Fig. 3. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia. FOI= fascículo fronto-occipital inferior; PT= putâmen; CLA= claustrum; UNC= fascículo uncinado; RA=
radiação auditiva; SS= estriato sagital; FLS= fascículo longitudinal superior; U=
fibras em U; FLI= fascículo longitudinal inferior; FP= fibras fronto-pontinas; TCE=
trato cortico-espinhal; PP= fibras parieto-pontinas; TGC= trato genículo-calcarino; LSHRZ= fascículo longitudinal superior segmento horizontal; ARQ= fascículo
arqueado.
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A remoção do globo pálido e da extensão lateral da comissura
anterior revela a cápsula interna em sua totalidade. A extensão
lateral da comissura anterior passa através da porção basal do
globo pálido, perpendicular ao trato óptico e medial ao fascículo
uncinado (figuras 13, 14). Algumas fibras da comissura anterior
acompanham fibras do uncinado em direção ao polo temporal,
mas a maior parte das fibras tomam direção posterior e em parte
cursam paralelas às fibras do fascículo fronto-occipital inferiror.
A remoção da extensão lateral da comissura anterior e restante do uncinado revela a ansa peduncularis e o quiasma óptico
(figura14). A ansa peduncularis é um feixe complexo de fibras
que se curva ao redor da margem medial da cápsula interna e
localiza-se no interior da substância perfurada anterior, inferior
e paralela à comissura anterior. A ansa peduncularis é composta
por fibras amígdalo-septais, amígdalo-hipotalâmicas e amígdalo-talâmicas. Nessa etapa da dissecção, também é removido o
restante do fascículo longitudinal superior, revelando inteiramente a coroa radiada (figuras 9, 12, 13). Mais posteriormente,
a porção retro-lenticular da cápsula interna, composta por fibras
do pedúnculo talâmico posterior (cujas fibras compõem a radiação óptica) e por fibras parieto-pontinas e occipito-pontinas,
juntamente com fibras do fascículo fronto-occipital inferiror e
comissura anterior formam o denso grupo de fibras paralelas
horizontalmente denominado estriato sagital (figuras 5, 6, 10,
12, 13).

difícil isolá-lo claramente de fibras que cursam paralelas a ele,
como outras fibras do pedúnculo talâmico posterior, fronto-occipitais, fibras occipito-pontinas, têmporo-pontinas e mesmo da
comissura anterior (figuras 6, 8, 9, 10, 11).

Fig. 5. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia. UNC= fascículo uncinado; FOI= fascículo fronto-occipital inferior; PT= putâmen; LI= fascículo longitudinal inferior; SS= estriato sagital; CR= coroa radiada; LS= fascículo longitudinal
superior; U= fibras em U; ARQ= fascículo arqueado.

Fig. 6. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia. UNC= fascículo uncinado;
PT= putâmen; FOI= fascículo fronto-occipital inferior; FLS= fascículo longitudinal
superior; SS= estriato sagital; CR= coroa radiada; FLI= fascículo longitudinal
inferior; U= fibras em U; FP= fibras fronto-pontinas; TCE= trato cortico-espinhal;
PP= fibras parieto-pontinas.

Fig. 4. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia (tratos identificáveis pelo
padrão de cores – legendas correspondentes nas demais figuras). FOI= fascículo
fronto-occipital inferior; UNC= fascículo uncinado; CLA= claustrum; CE= cápsula externa; U= fibras em U; FLS= fascículo longitudinal superior; RA= radiação
auditiva; LI= fascículo longitudinal inferior.

O tapetum é um subgrupo de fibras do corpo caloso na região
do esplênio (figuras 14, 15, 16). Ele é exposto após a remoção
do epêndima da parede lateral e teto do átrio do ventrículo lateral e separa as fibras do pedúnculo talâmico posterior do epêndima ventricular. As fibras do tapetum se curvam anteriormente
dentro do lobo temporal, estendendo-se quase até a ponta do
corno temporal do ventrículo.
O trato genículo-calcarino (radiação óptica) é um dos sistemas
de fibras mais complexos do cérebro humano e é extremamente

Fig. 7. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia. FOI= fascículo frontooccipital inferior; UNC= fascículo uncinado; PT= putâmen; CR= coroa radiada;
U= fibras em U; LS=fascículo longitudinal superior; SS= estriato sagital; LI=
fascículo longitudinal inferior; FLSHZR= fascículo longitudinal superior segmento
horizontal; ARQ= fascículo arqueado.
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Uma das últimas etapas da dissecção revela a extensão das fibras que cursam pelo pedúnculo cerebral para a ponte e bulbo
(figura 11, 17). As fibras transversas da ponte são dissecadas
e é possível identificar-se o seu intercruzamento com as fibras
descendentes a partir do pedúnculo. As fibras frontopontinas são
localizadas no terço anterior da base do pedúnculo cerebral. As
fibras dos tratos córtico-espinhal (trato piramidal) e córtico-bulbar se localizam na porção média do pedúnculo e descem para
constituírem as pirâmides bulbares. As fibras occipito-pontinas
e temporo-pontinas localizam-se no terço posterior do pedúnculo cerebral e estendem-se pelo pedúnculo cerebelar médio. O
trato óptico cursa ao redor do pedúnculo até o corpo geniculado
lateral do tálamo. A remoção do trato óptico expõe a continuidade entre a cápsula interna e o pedúnculo cerebral do mesencéfalo (figura 18). Nessa etapa da dissecção, pode-se observar toda
extensão das fibras do trato piramidal, da coroa radiada até as
pirâmides bulbares.

seum, uma extensão da formação hipocampal, situa-se profundamente no sulco caloso, sobre a extensão do corpo caloso. O
cíngulo é demonstrado ao redor do corpo caloso, com suas conexões para a região frontal, pré e pós-central, pré-cuneo e língula
(figuras 19, 14). A remoção do córtex do giro parahipocampal
expõe o braço inferior do cíngulo. A secção na porção mediana
do corpo caloso permite visualizar o fórnix e suas porções, inclusive com a exposição do trato mamilo-talâmico (figura 14,
15, 16). A remoção do cíngulo e córtex medial fronto-parietal
revela as fibras radiadas do corpo caloso (figura 15, 16). As fibras situadas no joelho do corpo caloso são chamadas fórceps
menor e as fibras componentes do esplênio, fórceps maior. A
remoção do epêndima do corno frontal e corpo do ventrículo
lateral expõe o núcleo caudado (figura 14, 15). A remoção da
cabeça e corpo do núcleo caudado revela os pedúnculos talâmicos anterior e superior: essas radiações talâmicas formam a
porção ântero-medial da cápsula interna, e conectam as regiões
fronto-parietais do córtex com o tálamo (figura 16). A remoção
do epêndima do teto e parede lateral na região do átrio ventricular demonstra o tapetum, um subgrupo de fibras do esplênio
do corpo caloso, que se estendem em direção ao lobo temporal
pelo teto do corno temporal do ventrículo. Abaixo do tapetum,
encontra-se o pedúnculo talâmico posterior, constituído por fibras da radiação óptica (figura 16).

Fig. 8. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia. UNC= fascículo uncinado;
GP= globo pálido; FP= fibras fronto-pontinas; TCE= trato cortico-espinhal; PP=
fibras parieto-pontinas; AMe= alça de Meyer; TGC= trato genículo-calcarino.

Fig. 10. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia. UNC= fascículo uncinado; CA= comissura anterior; FP= fibras fronto-pontinas; TCE= trato cortico-espinhal; PP= fibras parieto-pontinas; SS= estriato sagital; FLI= fascículo longitudinal
inferior; TGC= trato genículo-calcarino.

Fig. 9. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia. FP= fibras fronto-pontinas; GP= globo pálido; CA= comissura anterior; UNC= fascículo uncinado; CR=
coroa radiada; CI=cápsula interna; PP= fibras parieto-pontinas; AMe= alça de
Meyer; TGC= trato genículo-calcarino; FLI= fascículo longitudinal inferior; PCM=
pedúnculo cerebelar médio; U= fibras em U.

A dissecção do aspecto medial do hemisfério cerebral começa
no sulco caloso, com a remoção do córtex do giro do cíngulo, da
região subcalosa até o sulco parahipocampal. O indusium gri-

Fig. 11. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia. SI= substância inominada;
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CA= comissura anterior; CI= cápsula interna; FP= fibras fronto-pontinas; TCE= trato
cortico-espinhal; CR= coroa radiada; PP= fibras parieto-pontinas; SS= estriato sagital;

CEB= cerebelo; PCM= pedúnculo cerebelar médio; TGC= trato genículo-calcarino.

Fig. 15. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia. CCj= joelho do corpo
caloso; CCc= corpo do corpo caloso; CCe= esplênio do corpo caloso; CAU= núcleo caudado; FO= fórnix; AT= átrio ventricular; CM= corpos mamilares; TMT=
trato mamilo-talâmico; TAp= pulvinar do tálamo; TP= tapetum.

Fig. 12. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia. UNC= fascículo uncinado; CI= cápsula interna; CR= coroa radiada;U= fibras em U; SS= estriato
sagital; CEB= cerebelo; OCC= lobo occipital; FOI= fascículo fronto-occipital inferior; FP= fibras fronto-pontinas;TCE= trato cortico-espinhal; PP= fibras parietopontinas; TGC= trato genículo-calcarino; AMe= alça de Meyer; FLI= fascículo
longitudinal inferior.

Fig.16. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia. CCe= esplênio do corpo
caloso; CCc= corpo do corpo caloso; CCj= joelho do corpo caloso; Vla= átrio
ventricular; TP= tapetum; RTp= radiações talâmicas posteriores; RTs= radiações
talâmicas superiores; Rta= radiações talâmicas anteriores.

Fig. 13. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia. UNC= fascículo uncinado; CA= comissura anterior; CI= cápsula interna; CR= coroa radiada; U= fibras
em U; SS= estriato sagital; FLI= fascículo longitudinal inferior; CEB= cerebelo;
TGC= trato genículo-calcarino; FP= fibras fronto-pontinas; TCE= trato corticoespinhal; PP= fibras parieto-pontinas; PCM= pedúnculo cerebelar médio.

Fig. 17. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia. Q= quiasma; TO= trato
óptico; FIP= fossa interpeduncular; PC= pedúnculo cerebral; PO= ponte; AM=
amígdala; TOF= trato olfatório; UNC= fascículo uncinado; VL= ventrículo lateral.

TRATOGRAFIA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Fig. 14. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia. CCj= joelho do corpo
caloso; CAU= núcleo caudado; CA= comissura anterior; FO= fórnix; CCc= corpo do corpo caloso; CCe= esplênio do corpo caloso;TA= tálamo; TAp= pulvinar
do tálamo; CG= cíngulo; UN= uncus.

Para a aquisição das imagens, um voluntário hígido foi submetido ao exame de ressonância magnética, realizado na Unidade
de Diagnóstico por Imagem do Hospital Moinhos de Vento. Foi
utilizado um equipamento de 1,5T modelo Avanto 76x18 HQ
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(Siemens Medical, Erlangen, Alemanha), que possui taxa de
virada de 200T/m/s na amplitude máxima dos gradientes de 45
mT/m. O voluntário foi posicionado em bobina Head Matrix
com 12 elementos. As imagens para tensor de difusão (DTI)
foram adquiridas no plano coronal com orientação perpendicular a linha CA-CP e de forma que houvesse cobertura total do
tecido cerebral. A seqüência de pulso utilizada foi single shot
EPI ponderada na difusão (TR 9700ms, TE 93ms e 5 médias)
com aplicação de saturação de gordura. Um total de 12 direções de aplicação dos gradientes de difusão nos valores de b=0
e b=850 s/mm2²e uso de técnica de imagens paralelas GRAPPA
com fator de 2 vezes foram utilizadas. A aquisição resultou em
62 cortes, com espessura de 2,5mm, matriz 192 x 192 e campo
de visão de 260 x 260mm2²que foram adquiridos em aproximadamente 11 minutos.

rebral podem ser ilustrados de forma numérica (fração de anisotropia), em reconstrução gráfica tridimensional (tratografia)
ou em uma codificação em cores (mapa de cores), em que cada
cor (vermelho, verde ou azul) indica a orientação das fibras
(figura 20). Se um trato em seu trajeto muda de direção, ele irá
possuir mais de uma coloração no mapa de cores.

Fig. 19. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia. UN= uncus; CCc= corpo do corpo caloso; CCe= esplênio do corpo caloso; CG= cíngulo; FO= fórnix;
TA= tálamo; TAp= pulvinar do tálamo.

Fig. 18. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia. UN=uncus; CM= corpos mamilares; Q= quiasma; PO= ponte; PI= pirâmide; CEB= cerebelo; PC=
pedúnculo cerebral; GL= corpo geniculado lateral; HP= hipocampo; TGC= trato
genículo-calcarino; VL= ventrículo lateral; FP= fibras fronto-pontinas; TCE= trato
cortico-espinhal; PP= fibras parieto-pontinas.

Com a aplicação de gradientes de campo magnético adequados, as imagens obtidas pelo exame de ressonância magnética
podem se tornar sensíveis à direção do movimento randômico,
influenciado por temperatura, das moléculas de água: difusão
das moléculas de água. Nos tratos de fibras de substância branca a difusão é dita anisotrópica, ou seja, sua direcionalidade é
“dependente”, não “livre” em todas as direções (isotropia). Na
substância branca, as membranas dos axônios e as bainhas de
mielina se apresentam como barreira à livre difusão das moléculas de água, particularmente na direção que não seja paralela à orientação dessas fibras. As estruturas celulares servem
como obstáculos à livre difusão das moléculas de água dentro
dos tecidos. A direção predominante da difusibilidade coincide
com a orientação principal das fibras que compõem os tratos
e feixes de substância branca. Esta informação é analisada em
um tensor de difusão, um modelo matemático com propriedades que o permitem quantificar fenômenos físicos complexos;
neste contexto, o tensor é uma matriz de números, derivada de
medidas de difusão em várias e diferentes direções1. Os dados
referentes à difusibilidade da água dentro do parênquima ce-

Cabe ressaltar que o software do aparelho de ressonância não
reconstrói diretamente o trato, mas permite visualizar a direção
principal da difusão das moléculas de água nas regiões escolhidas para análise. Como essa difusão é orientada principalmente
na direção paralela ao feixe de fibras, visualizam-se os tratos
de forma indireta. Quanto maior a integridade e unidirecionalidade das fibras em uma região estudada, maior é o valor da
fração de anisotropia (em escala de 0 a 1) e a facilidade da
reconstrução tridimensional do feixe1,7.
Os tratos são reconstruídos a partir das imagens do cérebro
obtidas pela ressonância magnética, principalmente através da
análise do mapa de cores, em que cada região do parênquima
tem sinalizado a direção preponderante de suas fibras através
de um código de cores. Com base em conhecimentos anatômicos prévios, são demarcadas regiões no cérebro onde há a
maior probabilidade de localizar-se o determinado trato em
estudo. Essas regiões de interesse, demarcadas manualmente
pelo radiologista, são chamadas ROI (region of interest)7 (figura 21). Por exemplo, se o feixe de fibras no qual haja interesse em reconstruir seja o corpo caloso, seleciona-se como ROI
o próprio corpo caloso, numa visão sagital e na linha média,
e automaticamente é reconstruído o trajeto de suas fibras. A
escolha de cada ROI depende, portanto, da trajetória e topografia de cada trato, o que deve ser previamente conhecido ou
norteado por protocolos ou Atlas de ressonância. A estratégia
mais apropriada é a utilização de múltiplos ROIS para a reconstrução de um determinado trato. Ou seja, ao selecionarmos
duas regiões de interesse por onde teoricamente as fibras de
um trato percorrem seu trajeto, o software irá reconstruir apenas as fibras que passam necessariamente nessas duas regiões,
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excluindo fibras que eventualmente passam por um das áreas
selecionadas e não pela outra; em tese, fibras que tenham um
outro destino ou origem, não fazendo parte propriamente do
trato em análise, não irão aparecer.

do corpo caloso. O tapetum do corpo caloso (conexão temporo-temporal) foi identificado por pesquisa de fibras entre os
ROIS nos esplênios do corpo caloso, parede lateral e teto do
átrio ventricular (figuras 15, 16). O cíngulo foi reconstruído
após o uso de múltiplos ROI sobre seu trajeto antero-posterior sobre o corpo caloso e no giro parahipocampal, visível em
verde no mapa de cores (figuras 14, 19). O fascículo uncinado
foi delimitado ao buscar-se fibras que transitassem entre ROIS
num plano coronal, um deles situado na região fronto-orbital e
outro, na região temporal próxima ao límen da insula : ambas
regiões possuíam código de cor em verde no mapa de cores,
isto é, orientação ântero-posterior das fibras (figuras 21).

Fig. 20. Imagens obtidas por RM por Tensor de Difusão.

Os autores buscaram reconstruir os mesmos tratos e estruturas identificadas no estudo anatômico prévio, procurando uma
analogia entre essa anatomia “virtual” e as dissecções. As regiões de interesse selecionadas no exame de ressonância foram
baseadas em atlas de tratografia e, primordialmente, em conhecimento anatômico da topografia dos feixes, de seus trajetos e
relações com estruturas próximas. Sempre que as regiões de interesse selecionadas não permitiam a reprodução da morfologia e trajeto característico do trato, corrigiam-se os parâmetros
técnicos de aquisição de imagem (sensibilidade do aparelho
com relação à fração de anisotropia, ângulo e comprimento das
fibras), bem como o local e tamanho das próprias áreas selecionadas como ROI. Seguem-se alguns exemplos. As cores de
cada estrutura presente nas figuras foram escolhidas arbitrariamente pelos autores, por questões meramente ilustrativas.
Fibras de conexão entre o córtex e o tronco encefálico foram
reconstruídas delimitando-se como primeiro ROI o pedúnculo
cerebral e como um segundo ROI, a cápsula interna. Entre esses
tratos reconstruídos, e com trajeto pela coroa radiada e cápsula
interna, o trato córtico-espinhal foi identificado selecionandose como ROIs o giro pós-central, perna posterior da cápsula
interna, base do pedúnculo cerebral e pirâmides bulbares (figuras 18). Pelo mapa de cores, a seleção coincidiu com regiões
em azul, ou seja, fibras com trajeto preponderante descendente.
Para a reconstrução das conexões tálamo-corticais, o volume
tridimensional do tálamo foi selecionado como um ROI (figura 16). Para as radiações talâmicas superiores, o segundo ROI
foi selecionado no centro semi-oval transversalmente e acima

Fig. 21. (Esquerda) Mapa de Cores. Regiões de Interesse (ROI), de cores vermelha e verde, para construção de tratografia do uncinado. (Direita) RM sagital com
tratografia do uncinado.

DISCUSSÃO
A técnica de dissecção de fibras foi um dos primeiros métodos
utilizados para demonstrar as estruturas internas do cérebro.
Esta técnica envolve a dissecção e remoção por camadas da
substância branca do cérebro, permitindo uma análise tridimensional da anatomia intrínseca do cérebro. Türe et al. buscou revitalizar essa técnica com enfoque na sua aplicação neurocirúrgica e destacando marcos históricos da neuroanatomia,
sumarizados a seguir6. Seguindo estudos de Constanzo Varolio
(1543-1575), Vieussens parece ter sido o primeiro anatomista a
descrever as pirâmides e o centro semi-oval e detalhou a técnica de dissecção de fibras em 1685. Em 1810, Johann Christian
Rei utilizou técnica de dissecção de fibras em cérebros fixados
em álcool (algo inedito na época) para publicação de Atlas com
imagens de estruturas interna do cérebro. Reil revelou o tapetum e a radiação óptica. Em 1827, Herbert Mayo demonstrou
dissecções da coroa radiada, cápsula interna, pedúnculos cerebelares, tapetum, comissura anterior e trato mamilo-talâmico.
Em 1829, Luigi Rolando descreveu e ilustrou a continuidade
de fibras da estria olfatória, área subcalosa, cíngulo e giropara-
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hipocampal. Em 1838, Friedrich Arnold demonstrou pela primeira vez o trato fronto-pontino. Em 1854, Gratiolet descreveu
de forma inédita as radiações ópticas. A curva das fibras anteriores e inferiores próxima ao pólo temporal foi descrita como
“joelho temporal” por Flechsig, em 1896, e como “alça temporal” por Meyer, em 190710. Em 1872, Theodor H. Meynert
revisou a divisão do sistema de fibras do cérebro introduzido
por Gall e criou os termos de fibras de associação e projeção
utilizados ate hoje. Em 1895, Joseph J Dejerine descreveu o
fascículo fronto-occipital.
No início do século XX, poucos anatomistas preferiram dedicar-se ao trabalho de dissecção de fibras. Em 1909, E. J. Currran descreveu o fascículo fronto-occipital inferior. Em 1935,
Joseph Klingler, um anatomista em Basel, Suíça, desenvolveu
e aprimorou o método de fixação do cérebro, técnica que hoje
leva o seu nome. Ele preconizou a dissecção de cérebros com
espátulas de madeira, após sua fixação com formalina e congelação, o que facilitou enormemente a separação das fibras pela
formação de cristais de gelo entre elas. Mesmo após a publicacao de seu Atlas em 1956, sua técnica não se tornou difundida3.
M. G. Yasargil aprendeu esta técnica e procurou sempre difundir esse conhecimento, o que motivou U. Ture a revitalizar esta
técnica a partir de 1990, acrescentando o uso do microscópio
cirúrgico na dissecção5,6.

Fig. 22. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia. U= fibras em U; FLS=
fascículo longitudinal superior; FLSHRZ= FLS segmento horizontal; FLSARQ= FLS
segmento arqueado; FOI= fascículo fronto-occipital inferior.

A substância branca do cérebro consiste de feixes mielinizados de fibras nervosas conhecidos como fascículos ou tratos.
As fibras da substância branca tradicionalmente são classificadas como fibras de associação, fibras de projeção e fibras
comissurais7. As fibras de associação conectam áreas corticais
de um mesmo hemisfério cerebral e são compostas de fibras
curtas e longas. As fibras de associação curtas são as fibras em
U (figura 22). Fibras de associação longas incluem o cíngulo,
os fascículos longitudinal superior e inferior, o fascículo uncinado, os fascículos fronto-occipital superior e inferior e o fórnix (figuras 14, 19)2. Fibras de projeção conectam áreas corticais com núcleos da base, tronco encefálico, cerebelo e medula

espinhal. Há tanto fibras de projeção eferentes (corticofugais),
quanto aferentes (corticopentais). Fibras desse tipo incluem
os tractos córtico-espinhal, córtico-bulbar e córtico-pontino,
assim como o trato genículo-calcarino (radiação óptica)5. As
fibras comissurais conectam áreas corticais semelhantes entre
hemisférios opostos, cruzando a linha média. Fibras deste tipo
incluem o corpo caloso, as comissuras anterior e posterior e
a comissura hipocampal (conexão entre o fórnix direito e esquerdo).
Fibras de Associação:
Cíngulo (figuras 14, 19) - O cíngulo começa na região paraolfatória do córtex, abaixo do rostro do corpo caloso, então se
curva, profundamente ao giro do cíngulo, contornando o corpo
caloso e prolongando-se internamente ao giro para-hipocampal e uncus. Ele conecta porções dos lobos frontal, parietal e
temporal. A sua curvatura e conexões ao longo do corpo caloso
lembra a palma aberta de uma mão com dedos estendidos.
Fascículo fronto-occipital superior – Conecta os lobos occcipital e frontal, estendendo-se posteriormente ao longo da borda dorsal do núcleo caudado. Em parte, ele corre paralelo ao
fascículo longitudinal superior, mas ambos são separados pela
coroa radiada e cápsula interna.

Fig. 23. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia. FLS= fascículo longitudinal superior; SS*= estriato sagital; ARQU*= fascículo arqueado; FLSHRZ=
FLS segmento horizontal; FLSARQ= FLS segmento arqueado; TCE= trato corticoespinhal; PP= fibras parieto-pontinas; * entrecruzamento de fibras FLS e SS – a
exposição do SS acarreta remoção do FLS.

Fascículo fronto-occipital inferior (figuras 5, 24) - Este fascículo também conecta os lobos frontal e occipital, mas em uma
situação inferior e mais externa. Ele estende-se profundamente
à insula, em situação ínfero-lateral intimamente relacionada ao
claustrum. Posteriormente, o fascículo fronto-ocipital inferior
tem curso paralelo às fibras da comissura anterior, fascículo
uncinado e trato genículo-calcarino para contribuírem na formação do estrato sagital, um feixe de fibras largo e complexo
que conecta o lobo occipital ao resto do cérebro.
Fascículo uncinado (figura 5, 17, 24) - Uncinado deriva da palavra em latim “uncus”, que significa “gancho”. Este fascículo
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se curva ao redor da fissura lateral para conectar os giros frontal inferior e orbital ao lobo temporal anterior. Na porção anterior, este trato relativamente curto localiza-se ínfero-medial
ao fascículo fronto-occipital. Na sua porção média, torna-se
adjacente ao fascículo fronto-occipital, antes de curvar-se ínfero-lateralmente em direção ao pólo temporal, no giro temporal
médio e superior.

Coroa radiada (figuras 9, 5, 11, 12) - Não se trata de um trato
específico per se, mas de um conjunto de tratos com conexão às
diversas áreas corticais e que convergem pela cápsula interna.
Cápsula interna (figuras 11, 12, 13) - É um feixe largo e compacto de fibras que serve de corredor para a maior parte das
fibras de projeção destinadas ao cérebro ou originadas dele. A
sua perna anterior situa-se entre a cabeça do núcleo caudado e
o aspecto rostral do núcleo lentiforme. A perna anterior possui
fibras do trato fronto-pontino, orientadas ântero-posteriormente. As fibras da perna posterior têm orientação súpero-inferior e
póstero-inferior, constituídas por fibras dos tratos córtico-espinhal, córtico-bulbar e parieto-pontino. As radiações talâmicas
estão presente na parte medial da cápsula interna.
Trato genículo-calcarino (radiação óptica) (figuras 8, 9) - A radiação óptica conecta os núcleos do corpo geniculado lateral
ao córtex visual primário do lobo occipital. Suas fibras contribuem para o estrato sagital.

Fig. 24. (Esquerda) Peça anatômica. (Direita) Tratografia. FOI= fascículo fronto-occipital inferior; CLA= claustrum; PT= putâmen; UNC= fascículo uncinado;
FLS= fascículo longitudinal superior; SS= estriato sagital; FLI= fascículo longitudinal inferior; RA= radiação auditiva; U= fibras em U; FP= fibras fronto-pontinas;
TCE= trato córtico-espinhal; PP= fibras parieto-pontinas; FLSHRZ= FLS segmento horizontal; ARQ= FLS segmento arqueado; TGC= trato genículo-calcarino.

Fascículo longitudinal superior (figuras 1, 2, 5, 23) - O fascículo longitudinal superior é um denso conjunto de fibras de
associação que forma um grande arco ao redor da margem superior da insula, permitindo conexões entre o córtex dos lobos
frontal parietal e occipital. Trata-se do mais largo feixe de associação.
Fascículo longitudinal inferior (figuras 1, 6) - O fascículo longitudinal inferior é também chamada fascículo occipito-temporal, o qual conecta consequentemente o córtex desses lobos.
Este fascículo cursa ao longo de todo o lobo temporal, em parte
paralelo ao corno temporal do ventrículo, e ao longo de todo
o lobo occipital; acaba tendo em parte trajeto paralelo ao fascículo fronto-occipital inferior, radiação óptica e aspecto inferior
do fascículo longitudinal superior para contribuírem na formação do estrato sagital ao longo do lobo occipital.
Fibras de Projeção:
Tratos córtico-espinhal, córtico-pontino e córtico-pontino (figuras 10, 12, 13) - Os tractos córtico-espinhal e córtico-bulbar
são fibras de projeção que conectam o córtex motor ao tronco
encefálico e medula espinhal. As fibras córtico-espinhais convergem a partir da coroa radiada para a perna posterior da cápsula interna. As fibras córtico-bulbares convergem a partir da
coroa radiada para o joelho da cápsula interna, destinando-se
predominantemente para os núcleos motores dos nervos cranianos.

Fibras Comissurais:
Corpo caloso (figuras 15, 16, 19) - O feixe mais volumoso de
substância branca e que conecta áreas corticais correspondentes entre os hemisférios, exceto os pólos temporais, que são
conectados pela comissura anterior. As fibras do corpo do corpo caloso são orientadas transversalmente, enquanto aquelas
do seu joelho e esplênio curvam-se anterior e posteriormente
para alcançarem os pólos anterior e posterior dos hemisférios,
respectivamente.
Comissura anterior (figuras 10, 11, 13) - Cruza através da lâmina terminal; suas fibras anteriores conectam os núcleos olfatórios e suas fibras posteriores conectam os giros temporais
médio e inferior.
Durante o século passado, uma variedade de métodos foram
desenvolvidos para o estudo dos feixes de substância branca através de técnicas histológicas e com o uso de transporte
axonal de traçadores injetados em neurônios de animais. Estes
métodos histológicos não são sujeitos à correlação anatômica,
estudos de imagem e estudos clínicos. Apesar desses métodos
fornecerem valiosas e precisas informações, ainda se torna necessário o estudo da anatomia dos tratos pela dissecção. Quando a técnica de dissecção de fibras é utilizada, as complexas
estruturas internas do cérebro podem ser mais claramente definidas e compreendidas, sendo que este conhecimento pode ser
incorporado ao processo de planejamento neurocirúrgico e a
várias outras áreas das neurociências. Entretanto, esta técnica
tem limitações devido às complexas relações entre as fibras.
Além disso, a técnica de dissecção de fibras demanda tempo e
a demonstração de um sistema de fibras com freqüência resulta
na destruição de outro sistema de fibras (figura 23)1. A combinação de técnicas histológicas e novos métodos radiológicos
com a dissecção de fibras tem o potencial de desenvolver nosso
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entendimento e prevenir interpretações errôneas da complexa
anatomia de conectividade.
As imagens de tratografia obtidas pelo exame de ressonância
magnética permitem visualizarem-se os feixes de substância
branca in vivo e analisar-se a integridade da substância branca
de forma quantitativa. Apesar de algumas limitações técnicas, a
tratografia constitui-se em um método inédito, uma ferramenta
única para aumentar o entendimento sobre a estrutura interna
do cérebro. Este método de imagem permite uma abordagem
hodológica (de conectividade) das desordens do cérebro ao invés de um modelo mais limitado localizacionista.
Apesar da tratografia baseada em difusão, obtida por imagem
de ressonância magnética, ser impressionante e por trazer muita informação anatômica, suas limitações devem ser enfatizadas. Uma das principais limitações configura-se no fato de que
as imagens obtidas pelo tensor de difusão representam o vetor
médio da direção das moléculas de água em difusão, em cada
pixel ou unidade espacial de imagem da ressonância (o chamado voxel). O somatório dos vetores-médios de cada voxel, lado
a lado, forma um grande vetor reconstruído em finos tubos,
visíveis na tela do monitor. Em outras palavras, o exame é um
indicador indireto das estruturas axonais. Muitas das reconstruções obtidas podem ser artefatos e achados falso-negativos.
Os resultados na imagem podem ser influenciados pela componente axonal dominante. Por exemplo, as conexões do corpo
caloso não se estendem somente a áreas corticais perto da linha
média, mas também a áreas mais laterais. Estudos em tratografia falham em mostrar essas projeções laterais (figuras 15, 16),
provavelmente devido à massiva projeção de fibras em direção
mais vertical (coroa radiada) localizadas lateralmente às fibras
do corpo caloso e também a volumosos feixes de associação
correndo em direção ântero-posterior (fascículo longitudinal,
por exemplo). Outra limitação importante do método é que a
especificidade dos tratos que correm paralelos pode ser perdida, e a imagem obtida pode conter fibras de um outro feixe próximo. Nessa situação, também há uma tendência da imagem
reconstruída reter a topologia, particularmente em feixes que
se entrecruzam; ou seja, fibras que vinham pela direita permanecem na reconstrução aparentemente desse mesmo lado, mesmo que em parte cruzem para a esquerda ao longo do trajeto7.
Devido a essas limitações, e ao componente subjetivo na escolha das regiões de interesse (ROIS), a reconstrução tridimensional dos tratos obtida pela ressonância deve ser tratada como
uma aproximação da configuração e localização do trato, ao
invés de ser considerado um mapa preciso de conectividade.

CONCLUSÃO
A anatomia do cérebro é extremamente complexa e mesmo
grandes estruturas permanecem pobremente entendidas. Os
sistemas de fibras de substância branca são parte crucial dos
circuitos neurais, que são a essência da função do sistema nervoso central. A possibilidade de se reconstruir as vias da substância branca no cérebro em vida motiva reexplorar a anatomia
de conectividade (hodologia). A técnica de dissecção de fibras
foi um dos primeiros métodos utilizados para demonstrar as
estruturas internas do cérebro: o trabalho dos grandes neuroanatomistas parece agora culminar nas técnicas de neuroimagem contemporâneas, que permitem a visualização in vivo dos
tratos de substância branca já descritos no passado.
A tratografia obtida por imagem de ressonância magnética permite traçar indiretamente os tratos em aspecto tridimensional,
ao analisar as direções preponderantes da difusão das moléculas de água no parênquima. Apesar de suas potencialidades no
estudo anátomo-funcional do cérebro, há limitações técnicas
inerentes ao método. Além disso, há o risco das reconstruções
realizadas possuírem artefatos e falso-negativos na imagem
obtida. Mais atual do que nunca, se torna a necessidade do
conhecimento prévio da anatomia intrínseca do cérebro para
nortear a interpretação dos achados da “dissecção virtual” por
tratografia.
No futuro próximo, poderá ser possível o estudo da real conectividade do cérebro e a visualização direta da estrutura em
detalhes da substância branca, quando imagens de ressonância
alcançarem uma resolução superior e campos magnéticos mais
potentes para o uso clínico. Ambos métodos, dissecção e tratografia, são instrumentos complementares e basilares para aguçar nossa percepção da arquitetura intrínseca do cérebro, chave
para o entendimento amplo de sua função. Deve-se partir do
pressuposto de que o conhecimento novo somente suplanta o
antigo se este for infundado; caso contrário, o saber antigo norteia o novo e se revitaliza.
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