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 No estudo de doenças neurodegenerativas, exames de neuroimagem como o PET (po-

sitron emission tomography) têm sido de grande auxílio para a observação, e, a partir desta, a 

quantificação de processos biológicos e farmacológicos. Com isto, pode-se analisar e modelar 

programas que ajudem a entender o funcionamento destas doenças. Em relação ao Mal de 

Alzheimer, o PET pode auxiliar na determinação do estágio da doença e no monitoramento da 

eficácia de modificações causadas por medicamentos. 

 Uma dificuldade que surge é a diversidade de patologias características do Mal de Al-

zheimer, como a presença de depósito de proteínas amilóides e da proteína tau (τ), complexi-

ficando a detecção da doença por um mecanismo simples. Para observar as mudanças ocorri-

das em diferentes modelos gerados por interpretação dos dados examinados, dependemos de 

fatores como o grau de degeneração das proteínas, parâmetros utilizados como base de estudo 

e métodos analíticos empregados. 

 Dentre os parâmetros utilizados, nosso trabalho será subdividir o cérebro em doze re-

giões e montar uma matriz de confusão, correlacionando região com região. Assim, será pos-

sível avaliar um classificador do problema através de observações dadas a um conjunto de 

possíveis resultados. Também permutaremos algumas dessas regiões, uma das quais será a 

mais próxima de uma matriz harmonizada, observando o que acontece com o classificador, e 

qual seria se significado no problema em questão.  
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