
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO – FFCLRP 

PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA APLICADA À MEDICINA E BIOLOGIA 

 

 

 

 

RENAN OLIVEIRA SHIMOURA 

 

 

 

 

Efeitos da plasticidade sináptica na atividade neural de um 

modelo do circuito local do córtex visual primário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2016 



 

RENAN OLIVEIRA SHIMOURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efeitos da plasticidade sináptica na atividade neural de um 

modelo do circuito local do córtex visual primário 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 

da Universidade de São Paulo, como parte das 

exigências para a obtenção do título de Mestre 

em Ciências. 

Área: Física Aplicada à Medicina e Biologia 

Orientador: Prof. Dr. Antônio Carlos Roque da 

Silva Filho 

 

 

 

 

Versão corrigida. 

 

 

Ribeirão Preto 

2016  



 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA  

Shimoura, Renan Oliveira. 

Efeitos da plasticidade sináptica na atividade neural de um modelo do circuito local do 

córtex visual primário./ Renan Oliveira Shimoura; orientador Antônio Carlos Roque da Silva 

Filho. – Ribeirão Preto, 2016.  

100 f.: il. 

Dissertação (Mestrado – Programa de Pós Graduação em Física Aplicada à Medicina e 

Biologia) - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo. 

1.Córtex visual.    2.Neurociência Computacional.   3. Plasticidade Sináptica.   4.Sistemas 

Complexos. 



 

Nome: Shimoura, Renan Oliveira. 

Título: Efeitos da plasticidade sináptica na atividade neural de um modelo do circuito local do 

córtex visual primário. 

Dissertação apresentada à faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da 

Universidade de São Paulo, como parte das 

exigências para a obtenção do título de Mestre em 

Ciências. 

 

Aprovado em: ___/___/______. 

 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr. _____________________ Instituição: _____________________  

Julgamento: __________________ Assinatura: _____________________  

Prof. Dr. _____________________ Instituição: _____________________  

Julgamento: __________________ Assinatura: _____________________  

Prof. Dr. _____________________ Instituição: _____________________  

Julgamento: __________________ Assinatura: _____________________  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à Thamyra Novais, 

minha companheira inseparável, por todo o 

apoio, incentivo e compreensão ao longo do 

desenvolvimento desse trabalho. 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a toda minha família que tem acreditado em mim durante todo o período deste 

trabalho, mas, também, durante toda minha vida. Aos meus pais Tsuguio e Maria Emília por 

minha criação, ao amor incondicional e por todo o apoio e incentivo para que eu me mantivesse 

na carreira escolhida. À minha irmã Suélen por sempre se preocupar, conversar e me aconselhar 

quando preciso. 

Sou grato aos meus tios e padrinhos, Hélio e Silvia, por todo o apoio, por sempre 

perguntarem sobre como estava a pesquisa e por serem exemplo de planejamento e dedicação. 

Ainda sobre a família, não posso deixar de agradecer aos meus avós Maria Rosa e José 

Marmirolli, os quais formam a base da família e são os principais exemplos que tenho de 

conduta, caráter, ética, honestidade e esforço. Qualidades das quais sigo como referência para 

poder fazer um trabalho bom e de modo honesto. 

À minha namorada e companheira eterna, Thamyra Novais, por me suportar nos diversos 

sentidos da palavra, seja me amparando ou me aguentando em momentos de sobrecarga das 

atividades do mestrado. Por todo amor dedicado a mim e por servir como exemplo de dedicação 

verdadeira ao trabalho e as coisas que acredita. 

Aos meus amigos (as), os quais prefiro não citar nomes para que não cometa a injustiça 

de esquecer algum, sejam da faculdade ou de outros lugares (Ribeirão Preto, incluindo os de 

laboratório, Araçatuba, Curitiba, São Paulo, Fortaleza e alguma cidade da Dinamarca), que 

sempre estiveram por ‘perto’ apoiando diretamente com discussões relevantes ao trabalho ou 

participando dos momentos de descontração. 

Ao meu orientador, Antônio Carlos Roque da Silva Filho, pela orientação, dedicação, 

incentivo e todo o aprendizado que obtive por meio deste trabalho conjunto. 

À CAPES, pela concessão da bolsa de pós graduação. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“I think it's much more interesting to live not 

knowing than to have answers which might be wrong.” 

(Richard Feynman) 

 

  



 

 

 

Resumo 

 

 

Shimoura, R. O. Efeitos da plasticidade sináptica na atividade neural de um modelo do circuito 

local do córtex visual primário. 2016. 100F. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras De Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto – SP, 2016. 

 

O córtex visual desempenha papel essencial no processamento de informação visual. A 

primeira região do córtex a receber estímulos visuais é o córtex visual primário (V1) e pode ser 

subdividida anatomicamente em seis camadas, onde cada camada contém diferentes tipos e 

números de neurônios. Entender a forma como a informação é processada entre as diferentes 

camadas envolve o estudo da dinâmica dos padrões coletivos de atividade neural quando a rede 

é exposta a diferentes situações e como esses padrões relacionam-se com a organização 

estrutural e funcional da rede cortical. Essa dinâmica é afetada por mecanismos de plasticidade 

sináptica, de maneira que modelos computacionais que busquem capturá-la devem incluir tais 

mecanismos. Neste trabalho foi construído um modelo computacional de uma rede neural com 

4000 neurônios baseada em informações sobre a estrutura local das conexões em V1 

disponíveis na literatura neurobiológica. O modelo contém características estruturais 

consideradas fundamentais tais como: proporção entre neurônios inibitórios e excitatórios e 

probabilidades de conexões entre neurônios de diferentes populações em diferentes camadas. 

Os neurônios foram descritos pelo modelo de Izhikevich, reproduzindo três classes 

eletrofisiológicas mais abundantes no córtex: neurônios de disparo regular, para os excitatórios; 

neurônios de disparo rápido e baixo limiar de disparo, para os inibitórios. A regra de 

plasticidade sináptica utilizada foi do tipo plasticidade dependente dos tempos dos disparos 

neuronais (STDP em inglês), que pode fortalecer ou enfraquecer a força da conexão entre dois 

neurônios dependendo dos instantes dos seus disparos. Foram utilizadas versões diferentes 

dessa regra de plasticidade para sinapses excitatórias (STDPe) e inibitórias (STDPi). Foram 

simuladas situações com e sem plasticidade e alterando o tipo de neurônio inibitório presente 

na rede. Para cada uma, três protocolos de estimulação da rede foram utilizados: 1 – estimulação 

por trens de disparos poissonianos aplicada a neurônios da camada 4 (simulando entradas 

talâmicas) e aplicada aleatoriamente aos neurônios da rede como ruído de fundo; 2 - pulsos  

aplicados a neurônios da camada 4 simulando estimulação visual com barras luminosas com 

diferentes orientações angulares; 3 - similar ao segundo protocolo, porém, estimulando a rede 



 

 

 

com dois pulsos alternantes de diferentes ângulos. Os parâmetros do modelo foram ajustados 

para que a atividade neural tivesse baixas frequências de disparos coerentes com dados 

experimentais. Esse ajuste foi mais fácil nos casos em que os neurônios inibitórios eram do tipo 

FS e havia STDPi.  Os resultados mostraram que, de modo geral, os neurônios do tipo LTS 

contribuem para a formação de atividade síncrona na rede e este efeito foi amplificado com a 

STDPe. Para todos os protocolos, a STDPe aumentou a frequência média de disparos da rede 

e, para o segundo experimento, apesar da seletividade à orientação dos neurônios não ter sido 

alterada significativamente, houve mudanças visíveis na formação de assembleias funcionais. 

A competição da atividade dos neurônios no experimento 3 na presença da STDPe foi 

intensificada fortalecendo respostas funcionais de neurônios que não respondiam a ambos os 

estímulos. O balanço entre os dois tipos de regra de STDP manteve o equilíbrio entre as forças 

das conexões excitatórias e inibitórias. 

 

Palavras-chave: Córtex visual, Neurociência Computacional, Plasticidade Sináptica, Sistemas 

Complexos. 

  



 

 

 

Abstract 

 

 

Shimoura, R. O. Effects of synaptic plasticity on neural activity of a local circuit model from 

primary visual cortex. 2016. 100F. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras De Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto – SP, 2016. 

 

 The visual cortex plays essential role in the processing of visual information. The first 

region of the cortex that receives visual stimuli is the primary visual cortex (V1) or striate 

cortex, which can be anatomically divided into six layers, where each layer has different types 

and numbers of neurons. Understanding the way in which information is processed by the 

different layers involves the study of the dynamics of collective patterns of neural activity when 

the network is exposed to different situations, and how these patterns are related with the 

structural and functional organization of cortical network. This dynamics is affected by 

mechanisms of synaptic plasticity, so computational models which seek to capture it should 

include them. In this project a computational model of a neural network was built with 4000 

neurons based on information on local connectivity in V1 from the neurobiological literature. 

The model has realistic structural characteristics such as the proportion between inhibitory and 

excitatory neurons and the connection probabilities among neurons from different populations 

of different layers. Neurons were described by the Izhikevich model, reproducing the three most 

abundant electrophysiological classes in cortex: RS, for the excitatory ones; FS and LTS, for 

the inhibitory neurons. The synaptic plasticity rule used was spike-timing dependent plasticity 

(STDP), whereby the synaptic strength between two neurons can increase or decrease 

depending on the timing of their spikes. Were used different versions of this plasticity rule to 

synapses made by excitatory neurons (STDPe) and by inhibitory neurons (STDPi). Different 

scenarios were simulated with and without plasticity and changing the type of inhibitory neuron 

present in the network. For each configuration, three network stimulation protocols were used: 

1 - stimulation applied to layer 4 neurons (simulating thalamic inputs) modeled by Poissonian 

spike trains and background noise applied to all network neurons modeled in a similar manner; 

2 - pulses applied to layer 4 neurons simulating visual stimulation with light bars at different 

angular directions; 3 - similar to the second protocol, however, stimulating the network with 

two alternating pulses of different angles. The parameters of the model were adjusted so that 

neural activity had low spike frequencies consistent with experimental data. This adjustment 



 

 

 

was easier in cases where inhibitory neurons were of FS type and had STDPi. The results 

showed that, in general, LTS neurons contribute to the formation of synchronous activity in the 

network and this effect was amplified with the insertion of STDPe. For all protocols, the STDPe 

increased the average firing frequency of the network. For Experiment 2, although the 

orientation selectivity of the neurons did not change significantly, there have been noticeable 

changes in the formation of functional assemblies. The competition of the activity of neurons 

in Experiment 3 in the presence of STDPe strengthened functional responses of neurons that do 

not respond to both stimuli. The balance between the two types of STDP rule maintained the 

equilibrium between excitatory and inhibitory connections. 

 

Keywords: Visual cortex, Computational Neuroscience, Synaptic plasticity, Complex Systems. 
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1 Introdução 

 

 

 Como a plasticidade sináptica de longa duração afeta os padrões cerebrais de atividade 

e conectividade funcional? Esta é uma das importantes questões da neurociência que 

permanecem em discussão. Esta questão pode inclusive não ter uma resposta única, pois para 

cada estrutura cerebral uma resposta diferente pode ser obtida devido à complexidade dos 

neurônios e dos diferentes padrões arquitetônicos que existem no cérebro. 

 Existem diferentes abordagens para compreender e estudar o cérebro. Uma delas, que 

propõe o diálogo entre resultados experimentais e resultados teóricos, é a neurociência 

computacional (DAYAN; ABBOTT, 2005; DE SCHUTTER, 2000; KOCH; SEGEV, 1998; 

SEJNOWSKI; KOCH; CHURCHLAND, 1988). Neste tipo de abordagem busca-se modelar 

computacionalmente sistemas biológicos a partir de modelos teóricos abstratos ou baseados na 

biofísica. O objetivo é que os modelos, além de reproduzirem atividades semelhantes àquelas 

obtidas experimentalmente, tornem possível a geração de novas hipóteses que elucidem a 

compreensão do funcionamento de um determinado padrão de atividade ou de um mecanismo.

 Seguindo este escopo surge o interesse pelo estudo de redes com estruturas 

biologicamente plausíveis e que contenham neurônios que respondam com padrões coerentes 

com os observados em experimentos eletrofisiológicos. 

O córtex cerebral tem sido extensivamente estudado, o que gera uma ampla base de 

dados e que facilita a construção de modelos mais fidedignos. Além disso, o córtex é de grande 

importância por ser a principal região do cérebro responsável pelo processamento sensorial, 

atenção, memória, consciência, pensamento e linguagem. 

A maior parte do córtex que cobre os hemisférios cerebrais é chamado de neocórtex. O 

neocórtex  pode ser dividido verticalmente, em termos anatômicos, em seis camadas celulares 

(BEAR; CONNORS; PARADISO, 2016; KANDEL et al., 2014; SCHÜNKE et al., 2007; 

WAXMAN, 2013). Dependendo da região, é possível que haja subcamadas e diferenças no 

tamanho e densidade das populações de neurônios. Cada camada contém diferentes tipos de 

neurônios, variando na quantidade, forma e função. 

Em particular, o córtex visual primário possui algumas particularidades como a 

existência de neurônios seletivos à orientação ou a outros fatores como frequência espacial, 
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dominância ocular, etc (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2016; KANDEL et al., 2014; 

TELLER, 2013). 

Um dos mecanismos considerado responsáveis pelo armazenamento de informações e 

consolidação de memórias no cérebro é a plasticidade sináptica. Conexões sinápticas plásticas 

são alteradas de acordo com a atividade neuronal e podem apresentar alterações de curta ou 

longa duração. 

Trabalhos recentes têm relacionado e investigado o papel da plasticidade sináptica na 

dinâmica de atividade da rede e também em como esse mecanismo influencia na seletividade à 

orientação para o córtex visual primário, seja em cérebros em desenvolvimento ou maduros 

(GONZALO COGNO; MATO, 2015; SADEH; CLOPATH; ROTTER, 2015; SADEH; 

ROTTER, 2015; WENISCH; NOLL; VAN HEMMEN, 2005). 

Tratar o cérebro como uma rede complexa é uma abordagem cada vez mais presente nas 

pesquisas em neurociência. O estudo individual de células neurais muitas vezes não é suficiente 

para entendermos o comportamento do conjunto de neurônios quando conectados formando 

uma rede de grande porte. Por este motivo, surge o interesse de analisarmos uma rede neural a 

partir de características topológicas provenientes de uma estrutura biológica. 

Para a análise de aspectos genéricos de redes de grande porte utiliza-se comumente 

modelos simplificados de células neurais visando à redução do custo de processamento 

computacional. Tais modelos não reproduzem de maneira explícita as características biofísicas 

de um neurônio, mas sim a resposta do neurônio (dada pelos instantes de ocorrência e pela 

frequência dos potenciais de ação) quando estimulado por um determinado valor de corrente 

(DAYAN; ABBOTT, 2005; GERSTNER; KISTLER, 2002; IZHIKEVICH, 2007). O modelo 

de Izhikevich (IZHIKEVICH, 2007) reproduz diversos comportamentos de classes 

eletrofisiológicas de neurônios encontrados no córtex  (CONTRERAS, 2004; NOWAK et al., 

2003) a partir de duas equações diferenciais acopladas. 

Este trabalho de mestrado teve como objetivo a construção de um modelo 

computacional de uma região local (um microcircuito) do córtex visual primário e, a partir desse 

modelo, estudar o papel da plasticidade sináptica na dinâmica da atividade da rede tanto em 

estado basal quanto a partir de estímulos específicos semelhantes a experimentos de 

seletividade à orientação no córtex visual.  

Buscou-se compreender também o efeito de se combinar neurônios inibitórios de mais 

de uma classe eletrofisiológica na rede. Avaliou-se a resposta da rede para diferentes 

combinações entre os principais tipos de neurônios inibitórios com e sem adição de dois 
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mecanismos de plasticidade sináptica dependente da correlação temporal dos potenciais de ação 

dos neurônios pré- e pós-sinápticos conectados. 

É importante ressaltar que o foco deste trabalho não foi utilizar modelos biofísicos 

detalhados de neurônios e sim modelos fenomenológicos. Logo, explicações a nível molecular 

dos mecanismos envolvidos no potencial de ação de um neurônio ou na transmissão de sinal 

através de uma sinapse não foram detalhadas. A relação entre os modelos fenomenológicos 

simplificados e os modelos biofisicamente detalhados, pode ser encontrada em artigos de 

revisão e livros (ARBIB, 2002; BADOUAL et al., 2006; DAYAN; ABBOTT, 2005; DE 

SCHUTTER, 2000; IZHIKEVICH, 2007; MORRISON; DIESMANN; GERSTNER, 2008; 

TRAPPENBERG, 2009). 
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1.1 Córtex Cerebral 

 

 

1.1.1 Aspectos gerais 

 

 

 O córtex cerebral é uma estrutura complexa e altamente organizada, contendo centenas 

de diferentes tipos de células neuronais e diversos tipos de células gliais (GUILLEMOT, 2007; 

MOLYNEAUX et al., 2007). Entre as diversas funções a ele atribuídas estão as funções 

cognitivas, processamento da percepção sensorial e consciência. 

 O entendimento da estrutura e funcionamento do córtex e como ocorreu seu curso 

evolutivo entre as espécies tem intrigado os neurocientistas há anos. O fato de o cérebro ser um 

tecido mole impossibilita a existência de fósseis para estudo, porém, pode-se ganhar 

considerável nível de compreensão através da comparação de córtices de diferentes espécies 

que ainda vivem. 

 Sabe-se que a área da superfície cortical de diferentes animais varia expressivamente, 

podendo ter escalas comparativas da ordem de 1:1000 como no caso de ratos com humanos. 

No entanto, com relação à espessura, há uma pequena variação entre diferentes mamíferos de 

não mais que um fator de dois (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2016) 

Com relação aos animais vertebrados, o córtex cerebral apresenta características comuns 

que são independentes das espécies, tais como: 1 – os corpos celulares dos neurônios corticais 

são organizados em camadas, em geral, paralelas à superfície do cérebro; 2 – os neurônios das 

camadas mais próximas à superfície são separados da pia máter pela camada molecular, ou 

camada 1; 3 – pelo menos uma das camadas celulares contém células piramidais com dendritos 

longos, chamados dendritos apicais, os quais se estendem até a camada 1 (BEAR; CONNORS; 

PARADISO, 2016). 

Há três tipos de córtex nos mamíferos, os quais podem ser discernidos estruturalmente 

em termos de sua citoarquitetura e são conhecidos como hipocampo, córtex olfatório e 

neocórtex. Este último é encontrado apenas em mamíferos e corresponde à região do córtex 

cerebral mais próxima à superfície do cérebro. 
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A terminologia “córtex”, quando não especificada, será utilizada como sinônimo de 

neocórtex no decorrer desta dissertação, assim como já acontece em trabalhos e livros da área 

(BEAR; CONNORS; PARADISO, 2016). 

 Em termos filogenéticos, o córtex humano é o mais elaborado em comparação com 

outros animais por possuir um tamanho relativo dos hemisférios cerebrais consideravelmente 

maior que de outras espécies. O córtex possui quatro lobos (frontal, parietal, occipital e 

temporal –figura 1) abundantes em circunvoluções formadas por sulcos e giros (regiões 

elevadas). Acredita-se que as circunvoluções surgiram durante processos evolutivos como uma 

forma estratégica de armazenar o maior número possível de neurônios no espaço limitado do 

crânio visto que, apesar da espessura do córtex praticamente não sofrer variação entre diferentes 

espécies (variando no intervalo de 1 a 4 mm), sua área superficial é substancialmente maior nos 

humanos (KANDEL et al., 2014). 

 

 

Figura 1: Visão lateral do lado esquerdo do cérebro dividido nos lobos frontal, parietal, occipital e temporal. Imagem 

adaptada de GRAY (1918). 

 

O neocórtex possui uma estrutura laminar, isto é, ele é organizado em camadas. Cada 

camada contém diferentes densidades neuronais, espessuras e tipos de neurônios como pode ser 

visto na figura 2. Em certas regiões, como no córtex visual primário, há camadas com 

subdivisões, no entanto, de modo geral, a grande maioria da região do neocórtex contém seis 

camadas. 
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Figura 2: Imagens de seções transversais verticais de laminações corticais realizadas e estudadas por Santiago Ramon y Cajal 

(CAJAL, 1899). De cima para baixo temos a superfície do córtex até camadas mais profundas na parte inferior. A) e B) 

representam imagens feitas por coloração de Nissl de córtices de humanos adultos, sendo A) referente ao córtex visual e B) 

ao córtex motor. C) Imagem do córtex feita por coloração de Golgi de uma criança com cerca de 1 mês e meio de idade. A 

coloração de Nissl destaca corpos celulares, enquanto a de Golgi destaca dendritos e axônios. 

  

As camadas são numeradas no sentido da superfície para o interior, seguindo a seguinte 

divisão (KANDEL et al., 2014): 

 I – Camada molecular: camada ocupada principalmente por dendritos de células 

localizadas em camadas mais profundas e por axônios que atravessam esta camada para 

conectarem-se a outras áreas do córtex.  

 II – Camada granular externa: composta por pequenas células granulares. 

 III – Camada piramidal externa: contém em sua maioria neurônios piramidais. Sobre os 

neurônios dessa camada é possível observar que aqueles localizados mais distantes da superfície 

são maiores que os demais.  

 IV – Camada granular interna: possui um grande número de neurônios estrelados, os 

granulares. É considerada a principal via de entradas sensoriais provenientes do tálamo. 

 V – Camada piramidal interna (ou ganglionar): nesta camada são encontrados neurônios 

de forma piramidal e, em geral, maiores que aqueles encontrados na camada III. Estes neurônios 
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contribuem de maneira expressiva como principais vias de saída do córtex, projetando para 

outras áreas corticais e para estruturas subcorticais. 

 VI – Camada fusiforme (ou multiforme): possui neurônios bem heterogêneos, 

justificando assim o nome da camada. 

 A maior parte das conexões que o córtex recebe provém de outras regiões corticais, ou 

seja, a maioria das sinapses são corticocorticais e tem como principal alvo os neurônios das 

camadas mais superficiais. As entradas talâmicas recebidas na camada IV são em menor 

número, porém mais eficazes. 

 

1.1.2 Neurônios corticais 

 

 

 De acordo com características anatômicas, os neurônios do córtex podem ser separados, 

de maneira simplificada, entre neurônios que possuem espinhas dendríticas e aqueles que não 

as possuem (smooth neurons). Tal classificação é conveniente para a modelagem de redes 

neuronais que se preocupam com o balanço entre excitação e inibição, pois neurônios com 

espinhas dendríticas são excitatórios, enquanto que os sem espinhas são de natureza inibitória. 

 Neurônios excitatórios são glutamatérgicos, ou seja, têm como transmissor primário o 

aminoácido glutamato e representam cerca de 70% dos neurônios do córtex. Já os inibitórios 

utilizam como principal neurotransmissor o ácido γ-amino-butírico (GABA) e constituem 20-

25% do número total de neurônios (KANDEL et al., 2014; SHEPHERD, 2004). 

 Em termos da forma como os neurônios se projetam entre as camadas e/ou colunas, 

podemos dividi-los entre neurônios de projeção e interneurônios locais. Os neurônios de 

projeção apresentam morfologia piramidal com axônios longos que podem alcançar outras 

camadas ou regiões subcorticais e são localizados, em sua maioria, nas camadas III, V e VI 

(KANDEL et al., 2014). Além disso, os neurônios piramidais possuem dois tipos de dendritos: 

apicais e basais. Os apicais são localizados no ápice da célula e dirigem-se às camadas mais 

superficiais enquanto que os basais são bem mais curtos e distribuem-se próximo ao corpo 

celular. 

Já os interneurônios locais possuem dendritos curtos com ramificações próximas ao 

corpo celular e axônios que se projetam para neurônios da mesma camada ou, em menor 
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número, para neurônios de camadas vizinhas. Estão presentes em todas as camadas, mas em 

maior quantidade nas camadas II e IV. 

 As células excitatórias são em sua maioria neurônios piramidais, porém, há uma 

população de interneurônios excitatórios estrelados na camada IV. Ambas as células, 

principalmente as da camada IV, agem como recipientes primários da informação sensorial 

proveniente do tálamo (KANDEL et al., 2014; SHEPHERD, 2004).  

 O restante dos interneurônios locais são neurônios de inibição com axônios curtos que 

se estendem próximos ao corpo celular (LETINIC; ZONCU; RAKIC, 2002) e apresentam uma 

grande diversidade morfológica, fisiológica e molecular (ARBIB, 2002; DEFELIPE; 

FARIÑAS, 1992). Dentre os diversos subtipos, como por exemplo as células em forma de 

candelabro, neurônio de Retzu-Cajal e célula de Martinotti, o mais abundante, representando 

cerca de 50% de todos os interneurônios inibitórios (MARKRAM et al., 2004), é o das células 

em formato de cesto, descrito pela primeira vez por Ramón y Cajal. 

 Cada tipo de neurônio pode apresentar um padrão diferente de resposta eletrofisiológica. 

Para este trabalho os modelos de neurônios buscaram reproduzir alguns dos principais 

comportamentos eletrofisiológicos presentes no córtex. 

  

  

1.1.3 Classificação eletrofisiológica 

 

 

 Correntes sinápticas ou injetadas por meios externos podem gerar mudanças no 

potencial de membrana de um neurônio. As alterações no potencial de membrana de um 

neurônio ocasionadas por correntes sinápticas são chamadas de potenciais pós-sinápticos 

(PSPs, do inglês postsynaptic potentials). Flutuações no potencial de membrana neuronal 

ocasionadas pelos PSPs podem gerar um potencial de ação ou disparo, ou seja, uma abrupta e 

transiente mudança na voltagem de membrana que se propaga a outros neurônios através dos 

axônios. Essa mudança abrupta ocorre quando o potencial de membrana atinge um valor limiar 

de disparo. 

 Considerando uma corrente injetada como entrada, por exemplo in vitro, o padrão com 

que os potenciais de ação ocorrem varia de acordo com o tipo de neurônio e sua localização. 

De acordo com características da dinâmica dessas respostas eletrofisiológicas os neurônios são 
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agrupados em classes. Estas classes reúnem os neurônios que disparam com padrões 

semelhantes quando estimulados por uma mesma corrente. 

 No córtex encontram-se cinco classes eletrofisiológicas principais (CONTRERAS, 

2004; NOWAK et al., 2003): neurônios de disparo regular (RS – regular spiking), neurônios 

com tendência intrínseca para disparo em rajada (IB – intrinsically burst), neurônios de disparo 

rápido (FS – fast spiking), neurônios de disparo rápido e repetitivo em rajada (CH – chattering 

spiking) e neurônios com baixo limiar de disparo (LTS – low-threshold spiking). Dentre estas 

cinco classes, três são mais abundantes: RS para os excitatórios, representando a maioria dos 

neurônios piramidais e neurônios estrelados da camada IV (NOWAK et al., 2003); FS como 

inibitório, representando neurônios em forma de cesto e células em forma de candelabro 

(KAWAGUCHI; KUBOTA, 1997); e LTS, também de natureza inibitória, representando 

principalmente células de Martinotti (MARKRAM et al., 2004). 

 

 

1.2 Córtex visual primário 

 

 

No início do Século XX, o neuroanatomista Korbinian Brodmann dividiu o córtex 

cerebral em 47 regiões (figura 3) baseando-se em critérios anatômicos tais como tamanho, 

formato e densidade dos neurônios nas camadas corticais e, também, levando em consideração 

a espessura e a densidade de mielina. 
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Figura 3: Regiões do córtex cerebral numeradas e divididas de acordo com a classificação de Brodmann. A) Vista lateral e 

B) vista medial com destaque em ambas para a área 17 em amarelo, a qual pertence o córtex visual primário. Imagens 

alteradas e adaptadas de BRODMANN (1909). 

A região do córtex que é a primeira a receber os sinais visuais é conhecida como córtex 

visual primário, córtex estriado ou área 17 (de acordo com a classificação de Brodmann). Outro 

termo comumente utilizado para se referir a esta região quando proveniente de macacos e 

humanos é de área cortical V1 (TELLER, 2013). Neste trabalho esta área será mencionada com 

os termos citados em alternância, ainda que o modelo computacional utilizado neste projeto 

tenha sido construído a partir de dados de animais de diferentes espécies. 

 Além do córtex visual primário, existem outras regiões encarregadas do processamento 

das funções visuais e que são conhecidas como áreas extra-estriadas, recebendo nomes 

específicos ou chamadas de V2, V3, V4, V5 e V6. 

 A camada IV da área V1, principal receptora das entradas oriundas de outras regiões do 

cérebro, é bem espessa e é dividida por neuroanatomistas em quatro subcamadas: 4A, 4B, 4Cα, 

e 4Cβ. A camada IV é assim dividida por receber entradas de diferentes regiões do núcleo 

geniculado lateral (LGN) do tálamo em subcamadas específicas. Por simplicidade, as 

subcamadas não foram consideradas na modelagem computacional da arquitetura da rede. 

 Os neurônios presentes na área V1, além das características gerais já mencionadas, 

apresentam padrões bem específicos de resposta à estimulação visual na retina. Dentre outras, 

uma das propriedades mais estudadas é o padrão de respostas do neurônio dependente da 

orientação da barra luminosa usada como estímulo sensorial. 

 Em 1959, David Hubel e Torsten Wiesel traçaram curvas de sintonização dos neurônios 

que respondiam a barras com diferentes orientações angulares. Os resultados para as células do 

córtex visual primário do gato mostraram que determinados neurônios respondem de maneira 
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otimizada para um ângulo de orientação da barra em particular, por exemplo, certas células 

respondem de maneira ótima para barras orientadas verticalmente.  

Além da seletividade à orientação, os neurônios do córtex visual primário são seletivos 

a outros diversos tipos de estímulos, sendo essas células seletivas a fatores tais como 

dominância ocular, cor, frequência espacial, entre outros. 

 Os neurônios de V1 podem ser divididos em dois grupos, as células simples e as 

complexas. De modo simplificado, as células simples respondem seletivamente a um estímulo 

no campo visual que tenha uma determinada orientação espacial, ou seja, elas respondem a 

barras de luz próximas a uma orientação particular, mas não a barras com orientações distintas 

(BEAR; CONNORS; PARADISO, 2016; KANDEL et al., 2014; SHEPHERD, 2004). 

 Por outro lado, as células complexas são menos seletivas a posição e contornos de 

objetos. Elas possuem resposta similar para pontos escuros ou de luz desde que estejam dentro 

dos seus campos receptivos. 

 Esta revisão se atém aos elementos centrais utilizados para a construção do modelo 

computacional, desta forma estão sendo omitidos detalhes do processamento recorrente da 

captação da imagem até a transmissão do sinal do LGN para o córtex visual primário. Desta 

forma, o conceito de seletividade à orientação será traduzido no modelo em termos de neurônios 

do microcircuito cortical com diferentes graus de sensibilidade a determinados padrões de 

estimulação. 

 Além da divisão em camadas, é possível encontrar grupos de células que respondem a 

uma mesma orientação próximas umas das outras formando colunas de orientação. Ao longo 

do córtex é possível encontrar colunas de orientação que variam num ciclo de 180º no sentido 

horário e anti-horário. Quando há uma região do córtex que possua colunas próximas que 

formem um ciclo completo tem-se então o que é chamado de hipercoluna (KANDEL et al., 

2014). 

 Através das colunas descritas pode-se criar mapas de orientação, os quais foram 

encontrados em gatos (BONHOEFFER; GRINVALD, 1991; HUBEL; WIESEL, 1961, 1962) 

e também confirmado em primatas (WIESEL; HUBEL; LAM, 1974). 

 No entanto, para roedores, apesar da existência de células seletivas à orientação 

(DRÄGER, 1975; SCHOLL; BURGE; PRIEBE, 2013), a organização é diferente e não há 

mapas de orientação bem definidos (OHKI et al., 2005; VAN HOOSER et al., 2005). De fato, 

células vizinhas apresentam orientações preferenciais completamente distintas, originando uma 

organização difusa chamada de ‘salt-and-pepper’ (OHKI; CLAY; REID, 2007). Deste modo, 
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pode-se considerar que o modelo de rede utilizado neste trabalho se aproxima de uma estrutura 

similar à dos roedores, não havendo delimitação espacial sobre neurônios que possuam mesma 

seletividade à orientação. Neste tipo de organização há a possibilidade de que neurônios que 

respondem de maneira similar estejam mais fortemente conectados independentemente da 

distância física entre eles (COSSELL et al., 2015; KO et al., 2011). A conectividade pela 

funcionalidade das células pode ser resultante da ação de processos de plasticidade sináptica. 

Esta hipótese tem sido explorada em trabalhos recentes sobre camadas específicas do córtex 

(camada II/III) que buscam entender como a seletividade à orientação é alterada de acordo com 

a influência de mecanismos plásticos inseridos tanto na estrutura colunar quanto na estrutura 

salt-and-pepper (GONZALO COGNO; MATO, 2015). 

 Seguindo a mesma linha de raciocínio é plausível que se investigue o papel da 

plasticidade em um microcircuito que apresente todas as camadas do córtex e como esse 

mecanismo age na seletividade à orientação em uma rede mais complexa. 

 

 

1.3 Plasticidade sináptica 

 

 

 Plasticidade sináptica é o nome dado ao fenômeno de mudança ao longo do tempo na 

força das conexões sinápticas em decorrência de como atividades neuronais pré e pós-sinápticas 

se organizam entre si ao longo do tempo. 

 De modo geral, a plasticidade sináptica está relacionada, dentre outras funções, ao 

armazenamento de informações no cérebro, à memória e ao aprendizado. Porém, a exata relação 

entre as propriedades microscópicas e as consequências funcionais macroscópicas permanecem  

alvo de discussões (MORRISON; DIESMANN; GERSTNER, 2008). 

 Pode-se, experimentalmente, observar alterações sinápticas através de estimulação 

específica em determinada área do cérebro. Essas alterações podem ser dependentes do tipo do 

trem de disparos da célula pré-sináptica (BLISS; GARDNER-MEDWIN, 1973; DUDEK; 

BEAR, 1992), do valor do potencial de membrana da célula pós-sináptica (ARTOLA; 

BRÖCHER; SINGER, 1990; KELSO; GANONG; BROWN, 1986), do fluxo de cálcio 

(LISMAN, 1989; MALENKA et al., 1988) ou do tempo entre os disparos dos neurônios pré- e 

pós-sinápticos (BI; POO, 2001; MARKRAM et al., 1997). 
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Em geral, e de maneira simplificada, pode-se considerar que entre dois neurônios 

conectados existe uma força sináptica que reflete o quanto a atividade de um neurônio 

influencia a atividade do outro. Essa força sináptica pode ser alterada em sua magnitude de 

acordo com regras de atualização sinápticas ou “leis de aprendizagem”. 

As alterações nas forças sinápticas podem ser de curta ou de longa duração, podendo, 

em ambos casos, ser de fortalecimento ou enfraquecimento. Os efeitos plásticos de uma sinapse 

podem ser observados em várias escalas, desde o nível molecular até o nível de correlação da 

atividade de áreas cerebrais distintas.  

Neste trabalho as leis de aprendizagem abordadas restringem-se a modelos 

fenomenológicos que levam em consideração alterações da plasticidade como resultado da 

ocorrência de potenciais de ação dos neurônios pré- e pós-sinápticos. Desta forma, detalhes dos 

mecanismos biológicos serão omitidos e será considerado apenas os efeitos que influenciam na 

dinâmica dos pesos sinápticos em função dos disparos entre neurônios conectados. 

Enquanto modelos biofísicos detalhados são cruciais para o entendimento dos 

mecanismos biológicos envolvidos na plasticidade, modelos fenomenológicos são amplamente 

utilizados devido ao seu baixo custo computacional e possibilidade de tratamento matemático. 

Tais modelos preocupam-se em descrever comportamentos que sejam compatíveis 

experimentalmente através de equações abstratas. 

 Nos últimos anos muitos resultados experimentais acerca da plasticidade sináptica 

foram acumulados, levando cientistas a investigar diversos tópicos tais como o papel da 

plasticidade de longa duração na memória desenvolvimento do aprendizado e seletividade à 

padrões de estimulação (GONZALO COGNO; MATO, 2015; KLAMPFL; MAASS, 2013; 

LETZKUS; KAMPA; STUART, 2007; MAREN; BAUDRY, 1995; MARTIN; GRIMWOOD; 

MORRIS, 2000; VOGELS et al., 2011; WENISCH; NOLL; VAN HEMMEN, 2005). 

Muitos dos modelos teóricos desenvolvidos têm como base de inspiração a abordagem 

teórica desenvolvida por Hebb (1949). O postulado de Hebb descreve como as conexões 

sinápticas devem ser modificadas em função da correlação na taxa de disparos dos neurônios 

pré- e pós-sinápticos. Regras de aprendizado baseadas simplesmente nessa correlação são 

chamadas de regras de aprendizado hebbiano. 

Mais recentemente, a hipótese de sinapse hebbiana foi modificada para levar em conta 

a ordem temporal dos disparos dos neurônios pré- e pós-sináptico e não apenas a sua correlação. 

Esse mecanismo foi denominado de plasticidade dependente do tempo dos disparos (em inglês, 

spike-timing dependent plasticity, ou STDP) (ABBOTT; NELSON, 2000; GERSTNER et al., 
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1996; KEMPTER; GERSTNER; VAN HEMMEN, 1999; MARKRAM; GERSTNER; 

SJÖSTRÖM, 2011). 

 

 

1.3.1 STDP 

 

 

A plasticidade dependente do tempo dos disparos, ou STDP, é um tipo de plasticidade 

de longa duração que pode alterar os pesos sinápticos resultando em potenciação de longa 

duração ou LTP (do termo em inglês long-term potentiation) ou depressão de longa duração ou 

LTD (do termo em inglês long-term depression). Na STDP, a mudança nos pesos sinápticos 

depende precisamente do intervalo de tempo entre a ocorrência dos potenciais de ação dos 

neurônios pré- e pós-sinápticos. 

A STDP entre conexões excitatórias, ou STDPe, foi observada em diversas estruturas 

cerebrais, dentre elas o neocórtex (MARKRAM et al., 1997; SJÖSTRÖM; TURRIGIANO; 

NELSON, 2001), e tem sido amplamente estudada do ponto de vista teórico. Nestes estudos 

alguns fatos observados em decorrência da inserção do mecanismo de STDPe na rede envolvem 

a geração de uma distribuição estável dos pesos sinápticos (GILSON; FUKAI, 2011; GÜTIG 

et al., 2003; VAN ROSSUM; BI; TURRIGIANO, 2000), o rearranjo das forças sinápticas no 

córtex visual primário em desenvolvimento (SENN; BUCHS, 2003; SONG; ABBOTT, 2001; 

YOUNG et al., 2007) e o favorecimento do surgimento de assembleias funcionais entre 

neurônios que não estão necessariamente conectados fisicamente (CLOPATH et al., 2010; 

IZHIKEVICH; GALLY; EDELMAN, 2004). 

Há também evidências da presença de STDP em conexões GABAérgicas, ou seja, em 

conexões inibitórias (HAAS; NOWOTNY; ABARBANEL, 2006; KODANGATTIL et al., 

2013; WOODIN; GANGULY; POO, 2003). Esse tipo de STDP GABAérgica ou STDPi, em 

particular a de neurônios inibitórios para excitatórios, foi considerada como mecanismo 

responsável, em alguns estudos teóricos, por reestabelecer o balanço entre a inibição e excitação 

em um rede com neurônios neocorticais (LUZ; SHAMIR, 2012; VOGELS et al., 2011). 

Grande parte dos trabalhos já citados analisam os efeitos da plasticidade sináptica em 

redes com estruturas geradas a partir de regras matemáticas ou mesmo a partir de redes com 

conexões aleatórias. Porém, há também trabalhos recentes voltados para o córtex visual que 
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utilizam de regras de STDP, mas com análises restritas apenas a uma das camadas corticais 

(GONZALO COGNO; MATO, 2015). 

É sabido que cada tipo de STDP tem suas particularidades e toda uma gama de diferentes 

regras envolvidas para diferentes áreas e diferentes tipos de neurônios. No entanto, neste 

trabalho o foco esteve em utilizar uma regra simples de STDPe (SONG; MILLER; ABBOTT, 

2000) e outra de STDPi (VOGELS et al., 2011) para analisar e comparar com trabalhos 

anteriores o papel desses mecanismos em uma rede que possua estrutura de um microcircuito 

cortical com todas as principais camadas e que possua mais que um tipo eletrofisiológico de 

neurônio inibitório. 

 

 

1.4 Representação da rede neural por teoria de grafos 

 

 

 A forma como um mecanismo ou neurônios com diferentes padrões de resposta alteram 

a atividade global de uma rede de grande porte pode ser avaliada e mensurada de diversas 

formas. Uma delas é a partir da construção de matrizes de adjacência funcionais geradas a partir 

da atividade de neurônios que disparam de modo similar ou que disparam em sincronia. 

 Uma representação matemática conveniente para o estudo de redes complexas como o 

cérebro é a representação por grafos, pois a partir deste tipo de estrutura pode-se obter medidas 

que elucidem questões referentes, por exemplo, à organização, centralidade e modularidade da 

rede. 

Um grafo é uma estrutura composta por dois conjuntos, o conjunto dos nós ou vértices 

e o conjunto das arestas (COSTA et al., 2007; NEWMAN, 2003). Os nós representam objetos, 

de qualquer natureza, que podem estar conectados uns com os outros de alguma maneira. As 

conexões entre os nós são as arestas.  

Neste trabalho, cada nó do grafo representa um neurônio e cada aresta representa uma 

conexão entre dois neurônios. A informação contida nas arestas é definida de acordo com a 

conveniência do estudo, por exemplo, as conexões entre os neurônios podem ser topológicas 

ou funcionais. 

A figura 4 ilustra uma rede pequena com quatro nós e três vértices representando três 

diferentes configurações. Na figura 4a temos um grafo simples com conexões binárias (isto é, 
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elas podem existir ou não) e não direcionadas; na figura 4b temos um grafo direcionado (ou 

dígrafo) com conexões binárias. Note que o que difere os dois grafos mencionados é o fato de 

que, pensando em uma rede de neurônios, no grafo da figura 4b podemos ter um sinal sendo 

transmitido do neurônio 1 para o neurônio 3, mas não do neurônio 3 para o neurônio 1. No grafo 

da figura 4a todas as conexões existentes podem conduzir informação nos dois sentidos. Por 

fim, o grafo da figura 4c mostra a mesma rede não direcionada da figura 4a, porém com a 

diferença de que agora as arestas têm pesos. Esses pesos são usados como forma de quantificar 

a força da conexão entre os dois nós. 

 

 

Figura 4: Representação de uma rede simples com um nó central (1) e outros três nós conectados a ele. Cada figura ilustra 

diferentes estruturas de uma rede com os mesmos elementos. a) Rede com conexões binárias e não direcionadas; b) Rede com 

conexões binárias que distinguem o sentido em que a informação é transmitida (rede direcionada); c) Rede não direcionada 

como em a), porém com arestas de diferentes pesos. 

 

Outra forma de representar um grafo é através de uma matriz de adjacências, como já 

citado anteriormente. Esse modo de representação é útil, pois facilita a visualização e o cálculo 

de medidas da rede. 

Essas matrizes são chamadas de matrizes de adjacências, pois representam as relações 

de adjacência entre todos os pares de vértices da rede. As linhas e colunas de uma matriz de 

adjacências são indexadas pelos vértices da rede. Se a rede for não direcionada, a escolha entre 

linhas ou colunas para representar os vértices da rede não altera a estrutura da matriz, que será 

simétrica. Porém, se a rede for direcionada é importante determinar se os vértices de “saída” 

das conexões estarão representados pelas linhas ou colunas da matriz (os vértices de “entrada” 

das conexões estarão automaticamente determinados pela outra alternativa). No caso de uma 

rede binária, se o nó i e o nó j estiverem conectados o elemento aij da matriz A será 1 e se eles 
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não estiverem conectados este elemento será 0. No caso de uma rede não binária, os elementos 

aij de A indicam os pesos das arestas. 

 Os exemplos de grafos da figura 4 podem ser representados matricialmente como 

apresentado na figura 5. 

 

 

Figura 5: Representação matricial das redes apresentadas na figura 1. As linhas representam os nós de saída de uma conexão 

e as colunas representam os nós de entrada. No caso de uma rede binária, o valor 1 representa uma conexão entre dois vértices 

e o valor 0 representa ausência de conexões. No caso de uma rede não binária, os pesos das arestas são indicados pelos 

elementos da matriz. A matriz em a) representa a rede da figura 1a, a matriz em b) representa a rede da figura 1b (onde as 

linhas indicam os neurônios de saída e as colunas os de entrada) e a matriz em c) representa a rede da figura 1c.  

 

 

1.4.1 Coeficiente de Aglomeração 

 

 

O coeficiente de aglomeração C avalia a conectividade local e a segregação da rede em 

grupos ou comunidades. Para um dado nó da rede, o seu coeficiente de aglomeração é dado 

pela razão entre o número de conexões existentes entre os nós vizinhos deste nó (isto é, 

conectados a ele) e o número total de conexões possíveis entre estes nós (WATTS; 

STROGATZ, 1998). Em outras palavras, ele mede a fração dos vizinhos de um nó que também 

são vizinhos entre si. 

Uma forma de calcular este coeficiente é determinar a razão entre a soma do número de 

triângulos existentes ao redor do nó e o número total de triângulos possíveis ao redor desse nó 

(RUBINOV; SPORNS, 2010). 

Como exemplo, podemos pensar em uma rede pequena, não direcionada e binária como 

a mostrada na figura 6. Assim, podemos calcular o coeficiente C1 para o nó 1 da seguinte forma: 

contamos com quantos nós o nó 1 está conectado e, em seguida, contamos o número de 
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triângulos ao redor do nó 1 (os triângulos formados pelo nó em questão e seus vizinhos) e 

dividimos pelo número total de triângulos possíveis ao redor do nó 1. Na figura 6, cada linha 

cheia representa uma conexão existente entre dois nós enquanto que as linhas tracejadas 

indicam as demais possibilidades de conexões que não chegam a existir de fato. Para essa rede, 

o número máximo de triângulos que podem ser formados ao redor do nó 1 é três. Na figura 6a, 

nenhum desses três triângulos existe, de maneira que o coeficiente de aglomeração C1 vale 0. 

Na figura 6b, dois desses triângulos existem, de maneira que o coeficiente de aglomeração C1 

vale 2/3. Já na figura 6c todos os triângulos possíveis ao redor do nó 1 existem e, portanto, C1 

= 3/3 = 1.   

 

 

Figura 6: Exemplo de grafo não direcionado e binário para ilustrar o cálculo do coeficiente de aglomeração do nó 1. Os 

vértices existentes estão representados por linhas cheias e os vértices possíveis, mas não existentes estão representados por 

linhas tracejadas. a) O nó 1 está conectado aos nós 2, 3 e 4, mas não há conexões entre eles. Logo, o coeficiente de 

aglomeração C1 é zero; b) neste caso há conexões entre os nós 2 e 3 e 3 e 4, formando assim dois triângulos dos três possíveis. 

Portanto, C1 vale 2/3; c) Todas as conexões possíveis são realizadas, de maneira que C1 é igual a 1. 

 

 A partir dos coeficientes de aglomeração de cada um dos N nós da rede, Ci, i = 1, ..., N, 

define-se o coeficiente de aglomeração da rede como a média desses N valores (WATTS; 

STROGATZ, 1998): 

 

 

 

 

 

 

a) C1 = 0 b) C1 = 2/3 c) C1 = 1 
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1.4.2 Comprimento de Caminho Médio 

 

 

Existem outros tipos de medidas que, diferentemente do coeficiente de aglomeração, 

nos dão informações acerca de como os nós da rede se comunicam independentemente de a 

organização da rede ser mais ou menos segregada. Uma dessas medidas é comprimento de 

caminho médio L, também chamado de comprimento de caminho característico (RUBINOV; 

SPORNS, 2010). 

Esta medida é baseada no menor número de vértices que devem ser percorridos para que 

uma informação partindo de um nó chegue até outro nó qualquer. Em redes neurais, ela ajuda 

a mensurar a capacidade da rede em transmitir informações de uma região do cérebro para 

outra. 

Para uma rede binária, o comprimento de caminho médio é definido da seguinte maneira 

(RUBINOV; SPORNS, 2010): dados dois vértices quaisquer i e j, dij será o comprimento de 

menor caminho ligando o vértice i ao vértice j (se não for possível ligar os dois vértices, dij = 

0), ou seja, representa o menor número de nós acessados para chegar do vértice i ao j. A figura 

7 ilustra o comprimento de menor caminho ligando o vértice 1 ao vértice 4 de uma rede binária 

nos casos em que a rede não é direcionada (figura 7a) e em que ela é direcionada (figura 4b).  

O comprimento de caminho médio da rede é definido como a média dos comprimentos 

dos menores caminhos de todos os N nós: 

 

 

Figura 7: Rede binária com quatro vértices ilustrando o cálculo do comprimento de menor caminho ligando o vértice 1 ao 

vértice 4. As arestas azuis indicam o menor caminho ligando o vértice 1 ao vértice 4. A) Rede não direcionada. O menor 

caminho entre o vértice 1 e o vértice 4 tem comprimento igual a 2. B) Rede direcionada. O menor caminho entre o vértice 1 e 

o vértice 4 tem comprimento igual a 3. 

 

  

a) L14 = 2 b) L14 = 3 
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2 Metodologia 

 

 

2.1 Modelagem 

 

 

Assim como qualquer outro modelo de rede neural, é necessário definir três elementos 

essenciais a serem implementados: modelo de neurônio, modelo das sinapses e a estrutura da 

rede. 

Os três fatores importantes levados em consideração na escolha dos modelos utilizados 

foram o custo computacional, a complexidade matemática e a plausibilidade biológica. Os 

modelos escolhidos capturam fatores biológicos observados experimentalmente e, ao mesmo 

tempo, podem ser tratados matematicamente. As próximas seções descrevem melhor as 

características dos modelos escolhidos. 

 

 

2.2 Neurônios 

 

 

O modelo de neurônio utilizado seguiu o formalismo de Izhikevich (IZHIKEVICH, 

2007), o qual consiste na reprodução de comportamentos eletrofisiológicos neuronais através 

de duas equações diferenciais acopladas (equações 1-3).  Neste modelo, a variável vi representa 

a voltagem de membrana do neurônio e a variável ui é a chamada variável de recuperação do 

neurônio i.  

 

𝐶�̇�𝑖 = 𝑓(𝑣𝑖 , 𝑢𝑖 , 𝐼𝑖) = 𝑘(𝑣𝑖 − 𝑣𝑟)(𝑣𝑖 − 𝑣𝐿) − 𝑢𝑖 + 𝐼𝑒𝑥𝑡,𝑖(𝑡) + 𝐼𝑠𝑖𝑛,𝑖(𝑡) (1) 

  

�̇�𝑖 = ℎ(𝑣𝑖 , 𝑢𝑖) = 𝑎𝑞(𝑏𝑞(𝑣𝑖 − 𝑣𝑟) − 𝑢𝑖) (2) 
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𝑣 > 𝑣𝑝𝑖𝑐𝑜 {
𝑣(𝑡) → 𝑐

𝑢(𝑡) → 𝑢(𝑡) + 𝑑
 (3) 

 

Os quatro parâmetros adimensionais do modelo (a, b, c, d) têm as seguintes 

interpretações: a descreve a escala de tempo da variável u; b descreve a sensibilidade da variável 

de recuperação; c é o valor atribuído ao potencial de membrana (reset value) após um disparo; 

e d é o valor de incremento da variável de recuperação após um disparo. Já vr e vL representam 

o potencial de repouso e o valor do limiar de disparo, respectivamente. 

As equações 1-3 mostram a dinâmica de vi e da variável ui. As diferentes combinações 

dos parâmetros a, b, c, d, vr e vL geram diferentes comportamentos presentes no córtex cerebral. 

Neste trabalho as três classes eletrofisiológicas mencionadas na Introdução (RS, FS e LTS) 

foram modeladas combinando os parâmetros de acordo com a tabela 1. 

 

 C k vr(mV) vL(mV) vpico(mV) a b c d 

RS 100 0,7 -60 -40 30 0,03 -2 -50 100 

FS 20 1,0 -55 -40 25 0,15 8 -55 200 

LTS 100 1,0 -56 -42 40 0,03 8 -50 20 

 

Tabela 1: Valores dos parâmetros adotados para as classes eletrofisiológicas simuladas pelo formalismo de Izhikevich 

(IZHIKEVICH, 2007). 

 

Duas variáveis externas que contribuem com a evolução temporal do potencial de 

membrana são as correntes Iext,i e Isin,i que correspondem à corrente injetada externa e à corrente 

sináptica proveniente dos neurônios pré-sinápticos respectivamente. 

Os neurônios excitatórios do córtex foram representados pela classe eletrofisiológica 

RS. Ou seja, apresentam disparos regulares com frequências bem definidas quando estimulados 

por correntes contínuas como pode ser observado na figura 8A. O comportamento da frequência 

dos disparos em relação ao valor de corrente injetada está representado pela curva F-I da figura 

8B, a qual apresenta a amplitude de corrente no eixo das abcissas e o valor da frequência de 

disparos no eixo das ordenadas.  

Pode-se observar que com correntes da ordem de 50 pA já é possível levar o neurônio a 

disparar, ainda que com baixa frequência. 
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Figura 8: A) Resposta do potencial de membrana em função do tempo para o neurônio excitatório do tipo RS quando 

estimulado por uma corrente constante. B) Curva da frequência de disparos do neurônio excitatório RS quando estimulado 

por correntes constantes de diferentes amplitudes. 

 

Já para os neurônios inibitórios fez-se a combinação de parâmetros (vide tabela 1) para 

obter duas classes eletrofisiológicas distintas, a FS e a LTS. A primeira citada corresponde a 

neurônios que disparam de maneira similar aos RS, porém, com uma alta frequência quando 

estimulados de maneira semelhante (figura 9A). A curva F-I para o neurônio FS pode ser vista 

na figura 9B e, diferentemente da curva do neurônio RS, apresenta uma descontinuidade, ou 

seja, ao atingir o limiar de disparo, o neurônio já começa com frequências da ordem de 40 Hz. 

Além disso, a corrente necessária para atingir o limiar é maior que para o RS, sendo da ordem 

de 120 pA. 

 

 

Figura 9: A) Resposta do potencial de membrana em função do tempo para o neurônio inibitório do tipo FS quando estimulado 

por uma corrente constante. B) Curva da frequência de disparos do neurônio inibitório FS quando estimulado por correntes 

constantes de diferentes amplitudes. 
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Os neurônios LTS apresentam uma adaptação da frequência de disparos quando 

estimulados por uma corrente constante, como pode ser visto na figura 10A. Além disso, é 

possível que esses elementos disparem quando estimulados por um pulso intenso de corrente 

com valor negativo, ilustrado na figura 10B. Esse potencial de ação decorrente do pulso 

negativo é chamado de disparo rebote. 

A curva F-I do neurônio LTS mostra que para atingir o limiar de disparo é necessária 

uma corrente de 90 pA e, assim como no caso da classe FS, apresenta uma descontinuidade, 

porém, bem menos acentuada. 

 

 

Figura 10: A) Resposta do potencial de membrana em função do tempo para o neurônio inibitório do tipo LTS quando 

estimulado por uma corrente constante. B) Potencial de ação do neurônio de tipo LTS gerado quando estimulado por um pulso 

de corrente negativo com alta amplitude e conhecido como rebote. C) Curva da frequência de disparos do neurônio inibitório 

LTS quando estimulado por correntes constantes de diferentes amplitudes. 
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2.3 Sinapses 

 

 

Para a modelagem das sinapses foi utilizado o modelo baseado em eventos (BRETTE 

et al., 2007) com decaimento exponencial. 

As correntes sinápticas foram modeladas pela equação 4. 

 

𝐼𝑠𝑖𝑛,𝑖(𝑡) = ∑ 𝐺𝑖𝑗
𝑒𝑥 𝑖𝑛⁄

(𝑡)(𝐸𝑒𝑥 𝑖𝑛⁄ − 𝑣𝑖)
𝑗∈𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛

 (4) 

 

Na equação 4, Isin,i representa a corrente sináptica que o neurônio pós-sináptico i recebe 

do conjunto de neurônios pré-sinápticos j; Gij(t) representa a condutância da sinapse feita pelo 

neurônio j no neurônio i; Eex/in representa o potencial de reversão da corrente sináptica, que 

pode ser Eex = 0 mV para uma sinapse excitatória e Ein = 80 mV para uma sinapse inibitória; 

e ex/in é a constante de tempo da dinâmica sináptica, definida como 5 ms e 6 ms para sinapses 

excitatórias e inibitórias respectivamente (DAYAN; ABBOTT, 2005; IZHIKEVICH; 

EDELMAN, 2008). 

Quando ocorre um potencial de ação no neurônio pré-sináptico a corrente sináptica é 

transmitida para o neurônio pós-sináptico. Após um disparo no instante de tempo 𝑡𝑗
𝑓
, 

incrementa-se a condutância sináptica por um valor constante gex/in e, em seguida, Gij decai 

exponencialmente de acordo com a equação 5. 

 

𝑑𝐺𝑖𝑗
𝑒𝑥 𝑖𝑛⁄

(𝑡)

𝑑𝑡
= −

𝐺𝑖𝑗
𝑒𝑥 𝑖𝑛⁄ (𝑡)

𝜏𝑒𝑥 𝑖𝑛⁄
+

𝑔𝑒𝑥 𝑖𝑛⁄

𝜏𝑒𝑥 𝑖𝑛⁄
∑ 𝛿(𝑡 − 𝑡𝑗

𝑓)

𝑡
𝑗
𝑓

 (5) 

 

 

2.4 Plasticidade sináptica 

 

 

O efeito da plasticidade sináptica de longa duração é enfraquecer ou fortalecer o peso 

da conexão sináptica entre dois neurônios. Essa alteração no peso sináptico foi considerada 



 

43 

 

neste trabalho incrementando ou decrementando o valor da variável gex/in quando pares de 

neurônios disparam em uma dada janela de tempo. 

Duas regras de STDP foram utilizadas nas simulações realizadas, uma para conexões 

entre neurônios excitatórios (STDPe) e outra para conexões de um neurônio inibitório para um 

neurônio excitatório (STDPi). As redes onde ambos mecanismos foram inseridos estão 

identificadas ao longo da dissertação por STDPs.  

 

 

2.4.1 Plasticidade entre neurônios excitatórios (STDPe) 

 

 

O modelo de STDP adotado para conexões entre neurônios excitatórios é o chamado 

modelo assimétrico (SONG; MILLER; ABBOTT, 2000). Este modelo leva em consideração os 

instantes entre os disparos dos neurônios pré- e pós-sinápticos e, dependendo da ordem e do 

intervalo de tempo entre os eventos, pode causar o fortalecimento ou o enfraquecimento da 

conexão sináptica. A implementação deste modelo segue a dinâmica apresentada nas equações 

6-8. 

 

𝜏−

𝑑𝑀

𝑑𝑡
= −𝑀        𝑒         𝜏+

𝑑𝑃𝑎

𝑑𝑡
= −𝑃𝑎 (6) 

 

 

se 

 

 

𝑃𝑎 = 𝑃𝑎 + 𝐴+ 𝑀 = 𝑀 − 𝐴− (7) 

𝑔𝑒𝑥↔𝑒𝑥 = 𝑔𝑒𝑥↔𝑒𝑥 + 𝑀𝑔𝑙𝑖𝑚  𝑔𝑒𝑥↔𝑒𝑥 = 𝑔𝑒𝑥↔𝑒𝑥 + 𝑃𝑎𝑔𝑙𝑖𝑚 (8) 

 

 

De maneira qualitativa, o modelo pode ser explicado da seguinte forma: dentro de uma 

janela de tempo pré-determinada, se o neurônio pré-sináptico disparar antes que o pós-sináptico, 
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então a conexão será fortalecida; caso contrário, ocorrerá o enfraquecimento da mesma. Esta 

dinâmica é descrita pelas equações 7-8, onde Pa e M funcionam como detectores de eventos 

pré- e pós-sinápticos respectivamente, A+ e A- são os incrementos dados a Pa e M quando os 

eventos são detectados e glim indica o valor máximo que as condutâncias entre conexões de dois 

neurônios excitatórios podem alcançar. Ambas variáveis, Pa e M, decaem exponencialmente 

com a constante de tempo 𝜏− = 𝜏+ = 20 𝑚𝑠 (SONG; MILLER; ABBOTT, 2000), e este tempo 

de decaimento delimita a janela de tempo para a qual os eventos serão detectados entre dois 

neurônios conectados. 

O gráfico da figura 11 ilustra este comportamento, apresentando no eixo das abscissas 

a diferença entre os instantes dos disparos dos neurônios pré- e pós-sináptico e no eixo das 

ordenadas a variação no incremento gex dado à sinapse entre esses dois neurônios. 

 

 

Figura 11: O eixo horizontal do gráfico representa a diferença entre os tempos de disparos dos neurônios pré- e pós-sináptico 

e o eixo vertical representa a alteração do peso sináptico entre esses neurônios. A potenciação no peso sináptico ocorre 

quando os neurônios conectados disparam na ordem pré- seguido por pós-sináptico, enquanto que a depressão ocorre quando 

o pós- dispara antes do pré-sináptico. 
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2.4.2 Plasticidade sináptica em conexões de inibitórios para excitatórios 

(STDPi) 

 

 

Assim como no modelo de plasticidade descrito na subseção 2.3.1, a regra de STDP 

utilizada para conexões direcionadas de neurônios inibitórios para excitatórios modifica as 

condutâncias sinápticas de acordo com eventos coincidentes dentro de uma janela de tempo. 

No entanto, a eficácia da sinapse é reduzida caso ocorra um disparo isolado do neurônio pré-

sináptico. 

 

 

Figura 12: O eixo horizontal do gráfico representa a diferença entre os tempos de disparos dos neurônios pré- e pós-sináptico 

e o eixo vertical representa a porcentagem da alteração dos pesos sinápticos entre esses neurônios. A potenciação no peso 

sináptico ocorre quando os neurônios conectados disparam em qualquer ordem dentro de uma janela de tempo, enquanto que 

a depressão ocorre quando há o disparo do pré- ou do pós-sináptico de maneira isolada. 

 

Por simplicidade e de acordo com resultados teóricos, o modelo utilizado é um modelo 

de STDP simétrico descrito pelas equações 9-12 e representado na figura 12 (VOGELS et al., 

2011). Analogamente à STDPe, as variáveis xi e xj funcionam como detectores de disparos dos 

neurônios pós- e pré-sináptico e decaem exponencialmente com 𝜏𝑥𝑗 = 𝜏𝑥𝑖 = 20 𝑚𝑠, entretanto, 

são atualizadas de maneira distinta como pode ser visto nas equações 9-12. 
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𝜏𝑥𝑗

𝑑𝑥𝑗

𝑑𝑡
= −𝑥𝑗 (9) 

  

𝜏𝑥𝑖

𝑑𝑥𝑖

𝑑𝑡
= −𝑥𝑖  (10) 

 

se 

 

𝑥𝑗 = 𝑥𝑗 + 1 𝑥𝑖 = 𝑥𝑖 + 1 (11) 

𝑔𝑖𝑛↔𝑒𝑥 = 𝑔𝑖𝑛↔𝑒𝑥 + 𝜂(𝑥𝑖 − 𝛼) 𝑔𝑖𝑛↔𝑒𝑥 = 𝑔𝑖𝑛↔𝑒𝑥 + 𝜂𝑥𝑗 (12) 

 

onde η é a taxa de aprendizado e α é o fator de depressão. 

 

 

2.5 Topologia da rede 

 

 

Estudos teóricos sobre redes corticais são realizados em grande parte utilizando modelos 

de redes cujas arquiteturas são construídas artificialmente a partir de regras deterministas ou 

aleatórias específicas (KRIENER et al., 2014; TOMOV et al., 2014). No entanto, trabalhos 

recentes têm explorado a dinâmica da atividade neural em redes construídas a partir de dados 

experimentais (IZHIKEVICH; EDELMAN, 2008; POTJANS; DIESMANN, 2014). 

Neste trabalho foi utilizado o modelo de rede construído por Potjans & Diesmann 

(2014), o qual representa a estrutura da rede cortical compreendida por um cilindro de área da 

base igual a 1 mm2 que corta o córtex de alto a baixo e baseia-se em dados experimentais 

ajustados estatisticamente coletados do córtex visual primário de gatos e roedores. Essa rede 

captura a estrutura local das conexões, ou microcircuitaria, do córtex visual primário.  
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L23e L23i L4e L4i L5e L5i L6e L6i Tálamo 

L23e 0,101 0,169 0,044 0,082 0,032 0,000 0,008 0,000 0,000 

L4e 0,008 0,006 0,050 0,135 0,007 0,003 0,045 0,000 0,098 

L5e 0,100 0,062 0,051 0,006 0,083 0,373 0,020 0,000 0,000 

L6e 0,016 0,007 0,021 0,017 0,057 0,020 0,040 0,225 0,051 

L23i 0,135 0,137 0,032 0,052 0,075 0,000 0,004 0,000 0,000 

L4i 0,069 0,003 0,079 0,160 0,003 0,000 0,106 0,000 0,062 

L5i 0,055 0,027 0,026 0,002 0,060 0,316 0,009 0,000 0,000 

L6i 0,036 0,001 0,003 0,001 0,028 0,008 0,066 0,144 0,020 

          

%N 33,44 38,07 35,44 35,75 7,84 6,95 23,28 19,24  

 

Tabela 2: Probabilidades de conexão dentro e entre camadas corticais. A última linha refere-se às porcentagens de cada 

população (vide cabeçalho das colunas) em relação ao total de neurônios excitatórios (colunas ímpares) ou inibitórios 

(colunas pares). 

 

A rede usada nesta dissertação foi construída seguindo o mapa de conectividade 

fornecido por Potjans & Diesmann (2014) e apresentado na tabela 2, o qual divide a rede em 4 

diferentes camadas (L2/3, L4, L5, L6). Cada camada possui populações de neurônios 

excitatórios (Lxe) e inibitórios (Lxi) com uma razão excitatórios:inibitórios de 4:1. A tabela 2 

contém 64 valores referentes às probabilidades de conexão entre cada par de tipos de neurônios 

da população e 8 valores referentes às entradas unidirecionais provenientes do tálamo às 

populações de cada camada. 

De maneira esquemática, a rede pode ser vista na figura 13 que mostra as conexões entre 

as populações de cada camada indicando a direção e o tipo de ligação, seja excitatória ou 

inibitória. A figura 14 representa também as principais camadas (L4 e L6) que recebem 

estimulação de neurônios do tálamo e as entradas para os estímulos aleatórios representando 

um ruído de fundo. 
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Figura 13: Representação esquemática da rede com suas 4 camadas: L2/3, L4, L5 e L6. Neurônios excitatórios 

(em vermelho) e inibitórios (em azul) estão representados na mesma figura, porém, somente conexões com 

probabilidades >0,04 são mostradas. Os estímulos de entrada talâmicos e de fundo também estão representados. 

 

Na figura 14 a rede é representada através de uma matriz de adjacências, ou seja, cada 

ponto no gráfico representa uma conexão existente entre um neurônio pré-sináptico (eixo das 

abcissas) e um neurônio pós-sináptico (eixo das ordenadas). As conexões excitatórias estão 

representadas por pontos pretos e as inibitórias por pontos vermelhos. 

 

 

Figura 14: Matriz de adjacências da rede: pontos pretos são referentes às conexões excitatórias e pontos 

vermelhos às inibitórias. 
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 Note que o número de neurônios mostrados na figura 14 é igual a 4000. Por motivos de 

custo computacional optou-se por reescalar o tamanho da rede original de Potjans & Diesmann 

(2014) de ~80000 para 4000 neurônios, ou seja, a rede foi reduzida por um fator 20. 

 Para adaptar os pesos sinápticos de maneira adequada ao fator de reescala utilizado, 

considerou-se que uma sinapse excitatória deveria evocar um potencial pós-sináptico 

excitatório (EPSP) 20 vezes maior que o esperado em uma escala 1:1. Ou seja, se um EPSP é 

dado na literatura como 0,15 mV (FETZ; TOYAMA; SMITH, 1991), então os valores de 

condutância sináptica foram escolhidos de modo que o EPSP gerado fosse na média 

aproximadamente 3 mV. 

 Por simplicidade e pela rede ser equivalente a um cilindro de 1 mm² de área superficial 

do córtex, não foram adicionadas noções espaciais horizontais (apenas verticais). Fixou-se um 

atraso sináptico de 1 ms entre neurônios de uma mesma camada, enquanto que para neurônios 

de camadas diferentes, quanto maior a distância entre duas camadas, maior foi o atraso na 

passagem de informação. O atraso sináptico máximo considerado foi de 10 ms representando o 

atraso entre as camadas mais distantes do modelo, as camadas L2/3 e L6. 

 

 

2.6 Construção da matriz de adjacência funcional 

 

 

Para cada configuração de rede e utilizando os dados de saída com os instantes de 

ocorrência dos potenciais de ação para cada neurônio, o procedimento adotado para a montagem 

das redes funcionais seguiu os seguintes passos: 

 

1. Montou-se uma matriz de adjacência funcional com pesos determinados a partir da 

medida do número de neurônios que dispararam ao mesmo tempo em uma determinada janela 

temporal (“bin”) igual a 1 ms. 

Para cada conexão entre um neurônio i e um neurônio j foi estabelecido um peso wij, 

que é referente à soma do número de disparos síncronos contabilizados em cada bin. Isto 

permitiu a construção de um mapa de conexão funcional baseado na quantidade de disparos 

síncronos entre cada par de neurônios durante o tempo de simulação total. Ou seja, as conexões 
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entre pares de neurônios foram estabelecidas de acordo com sua sincronia de disparos, mesmo 

que eles não estivessem topologicamente conectados. 

 

2. Para cada rede funcional gerada pelo procedimento descrito no passo 1 calculou-se o 

peso médio das conexões e este valor multiplicado por 3/2 foi utilizado como limiar para definir 

quais conexões poderiam ser consideradas fortes. 

As conexões funcionais com pesos iguais ou maiores que este limiar foram substituídas 

por 1 e as demais tiveram seus valores convertidos para 0. Desta forma, para cada rede funcional 

foi criada uma rede funcional binária correspondente.  

Este procedimento é similar ao descrito pelo método de FIM (do inglês Frequent Itemset 

Minig), o qual pode ser interpretado nesse contexto como tendo como problemática encontrar 

os grupos de neurônios que apresentam emissões frequentes de disparos síncronos dado os 

critérios escolhidos (PICADO-MUIÑO et al., 2013; TORRE et al., 2013). 

 

 

2.7 Medidas 

 

 

Algumas métricas comumente utilizadas para caracterizar a atividade neuronal além da 

frequência dos disparos de cada neurônio ou a frequência média de disparos da rede, são o 

intervalo entre disparos ISI (do inglês Interspike Interval) e o coeficiente de variação CV dos 

ISIs. 

O CV dos ISIs é obtido à partir da determinação da distribuição dos ISIs de um neurônio 

da seguinte maneira: determina-se a média 〈𝐼𝑆𝐼〉 e o desvio padrão 𝜎𝐼𝑆𝐼  da distribuição dos ISIs 

e o CV dos ISIs é então dado pela razão entre 𝜎𝐼𝑆𝐼 e 〈𝐼𝑆𝐼〉 como mostrado na equação 13. 

 

𝐶𝑉 =
𝜎𝐼𝑆𝐼

〈𝐼𝑆𝐼〉
 (13) 

 

Processos de Poisson produzem distribuições com CV = 1. Valores de CV > 1 implicam 

que o trem de disparos do neurônio é menos regular que um processo poissônico com a mesma 

taxa de disparos. Já valores de CV < 1 indicam que o trem de disparos é mais regular. Por 
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exemplo, o neurônio do tipo RS modelado pelas equações determinísticas de Izhikevich quando 

estimulado apenas por uma corrente constante de valor fixo apresenta CV = 0, pois apresenta 

um padrão de disparos regular e sem variação dos ISI’s. 

 

 

2.7.1 Índice de Sincronia 

 

 

A sincronia da atividade de rede pode ser relacionada a flutuações de variáveis globais 

como os instantes dos disparos dos neurônios. Sabendo disso, pode-se definir o estado síncrono 

da rede através de medidas sobre as médias dessas flutuações durante um longo tempo 

(Ginzburg & Sompolinsky, 1994; Golomb & Rinzel, 1994; Golomb & Rinzel, 1993; Hansel & 

Sompolinsky, 1992). 

Considerando uma rede com N neurônios onde a atividade individual de cada elemento 

i é descrita por uma série temporal Si(t), a atividade global da rede é dada pela série temporal 

S(t): 

 

𝑆(𝑡) =  
1

𝑁
∑ 𝑆𝑖(𝑡)

𝑁

𝑖=1

 (14) 

 

O índice de sincronia da rede (X) é definido como a razão entre a variância (𝜎𝑆
2) de S(t) 

e a média das variâncias (𝜎𝑆𝑖

2 ) das N séries temporais Si(t) (GOLOMB, 2007): 

 

𝑋2(𝑁) =
𝜎𝑆

2

1
𝑁

∑ 𝜎𝑆𝑖

2𝑁
𝑖=1

 (15) 

 

onde 𝜎𝑆
2 é a variância de S(t), dada por: 

 

𝜎𝑆
2 = 〈[𝑆(𝑡)]²〉𝑡 − [〈𝑆(𝑡)〉𝑡]2 (16) 

 

e 𝜎𝑆𝑖

2  é a variância de Si(t), dada por: 
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𝜎𝑆𝑖

2 = 〈[𝑆𝑖(𝑡)]²〉𝑡 − [〈𝑆𝑖(𝑡)〉𝑡]2. (17) 

 

 

2.7.2 Medidas de teoria de grafos 

 

 

A rede cortical descrita pela matriz de adjacência da figura 14 pode ser representada por 

um grafo direcionado. Além disso, como existem conexões sinápticas com diferentes valores 

de condutância entre os neurônios, o grafo correspondente não é binário, mas possui pesos em 

suas conexões. O peso de uma dada conexão pode ser tomado como o valor da condutância 

sináptica instantânea gex/in(t) entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. No 

entanto, para simplificar o estudo, nesta dissertação os cálculos de medidas de teoria de grafos 

realizados para a rede topológica consideraram que a rede tratada é direcionada e binária, isto 

é, desprezou-se a existência de pesos sinápticos nas conexões entre os neurônios e considerou-

se apenas a existência ou a ausência das conexões. 

Para redes direcionadas e binárias, o coeficiente de aglomeração (C→) é dado pela 

equação 18 (RUBINOV; SPORNS, 2010).  

 

𝐶→ =
1

𝑁
∑

𝑡𝑖
→

(𝑘𝑖
𝑜𝑢𝑡 + 𝑘𝑖

𝑖𝑛)(𝑘𝑖
𝑜𝑢𝑡 + 𝑘𝑖

𝑖𝑛 − 1) − 2 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑖𝑗∈𝑁𝑖∈𝑁

 (18) 

 

onde 

 

𝑘𝑖
𝑜𝑢𝑡 = ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑗∈𝑁

 (19) 

e  

𝑘𝑖
𝑖𝑛 = ∑ 𝑎𝑗𝑖

𝑗∈𝑁

 (20) 

 

são os graus de saída e entrada do nó i, respectivamente, e o número de triângulos direcionados 

em torno do neurônio i é dado por: 
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𝑡𝑖
→ =

1

2
∑ (𝑎𝑖𝑗 + 𝑎𝑗𝑖)(𝑎𝑖ℎ + 𝑎ℎ𝑖)(𝑎𝑗ℎ + 𝑎ℎ𝑗)

𝑗,ℎ∈𝑁

 (21) 

 

Para redes direcionadas e binárias, o comprimento de caminho médio (L→) é dado pela 

equação 22 (RUBINOV; SPORNS, 2010).  

 

𝐿→ =
1

𝑁
∑

∑ 𝑑𝑖𝑗
→

𝑗∈𝑁,𝑗≠𝑖

𝑁 − 1
𝑖∈𝑁

, (22) 

 

onde N é o número total de nós e 𝑑𝑖𝑗
→ é a menor distância dirigida entre o nó i e o nó j. 

O coeficiente de aglomeração e o menor comprimento de caminho médio para redes não 

direcionadas e binárias também foram usados neste trabalho, aplicados às redes funcionais 

determinadas pelo grau de sincronismo entre os neurônios (sem levar em conta a direção das 

conexões). A expressão para o coeficiente de aglomeração para redes direcionadas e binárias é 

dada pela equação 23. 

 

𝐶 =
1

𝑁
∑ 𝐶𝑖

𝑖∈𝑁

=
1

𝑁
∑

2𝑡𝑖

𝑘𝑖(𝑘𝑖 − 1)
𝑖∈𝑁

 (23) 

 

onde ki é o grau do nó de índice i, dado pela soma dos j termos da linha i da matriz A e ti é o 

número de triângulos formados em torno de um nó i, dado por: 

 

𝑡𝑖 =
1

2
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑎𝑖ℎ𝑎𝑗ℎ

𝑗,ℎ∈𝑁

. (24) 

 

O comprimento de caminho médio de uma rede não direcionada e binária é dada pela 

equação 25. 

 

𝐿 =
1

𝑁
∑ 𝐿𝑖 =

1

𝑁
∑

∑ 𝑑𝑖𝑗𝑗∈𝑁,𝑗≠𝑖

𝑛 − 1
𝑖∈𝑁𝑖∈𝑁

 (25) 
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Para o cálculo de dij foi utilizado o algoritmo de Dijkstra (DIJKSTRA, 1959) que resulta 

nos menores caminhos do elemento i até todos os outros elementos da rede. 

 

 

2.7.3 Índice de seletividade à orientação (ISO) 

 

 

 A quantificação da preferência dos neurônios da rede em responderem a uma 

determinada orientação foi feita através do índice de seletividade à orientação ISO: 

 

𝐼𝑆𝑂𝑖 =
√(∑ 𝑓𝑖(𝜃)𝑐𝑜𝑠(2𝜃)𝜃 )2 + (∑ 𝑓𝑖(𝜃)𝑠𝑒𝑛(2𝜃)𝜃 )²

∑ 𝑓𝑖(𝜃)𝜃
 (26) 

 

 Onde fi(θ) é a taxa de disparos do neurônio i em função do ângulo θ de orientação do 

estímulo de entrada. Esta definição de ISO corresponde à razão entre a primeira e a componente 

zero de Fourier da taxa de disparos. O valor de ISO varia entre 0 e 1, de modo que 0 representa 

resposta igual para todas as orientações e 1 representa seletividade máxima para um valor de θ. 
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2.8 Protocolos de simulação 

 

 

Visando investigar o papel dos mecanismos de plasticidade sináptica e a influência da 

combinação de neurônios inibitórios de diferentes classes eletrofisiológicas em uma rede 

baseada na estrutura do córtex utilizou-se as configurações de rede apresentadas na tabela 3. 

 

 RS e FS RS e LTS RS e 50% FS+50% LTS 

Sem plasticidade OK OK OK 

STDPe OK OK OK 

STDPi OK OK OK 

STDPs OK OK OK 

 

Tabela 3: Diferentes combinações de classes eletrofisiológicas e mecanismos de plasticidade utilizados nas 

simulações. 

 

Ao todo, para cada experimento, 12 redes foram geradas seguindo a metodologia 

descrita na subseção 2.5, porém, variando as classes eletrofisiológicas dos neurônios e os 

mecanismos de plasticidade sináptica inseridos. A tabela 3 representa com um “OK” as 12 

combinações de classes eletrofisiológicas com mecanismos de plasticidade utilizados. 

Dadas as possíveis configurações citadas, realizou-se três experimentos distintos: 1. 

Atividade da rede em estado basal; 2. Atividade em resposta a estímulos orientados por ângulos; 

e 3. Competição da atividade funcional entre populações neuronais. 

Os parâmetros das equações e combinações de elementos possíveis na rede (ex.: tipo de 

classe eletrofisiológica do neurônio) foram escolhidos de acordo com justificativas biológicas 

e valores teóricos já utilizados em trabalhos anteriores. Estes parâmetros estão apresentados na 

tabela 4. 
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Parâmetros Valor padrão * 

Rede:   

# neurônios 4000  

fração de neurônios excitatórios fn = ~80% *Calculado da tabela 2 

fração de neurônios inibitórios 1-fn = ~20% *Calculado da tabela 2 

   

Sinapses:   

Gex ]0,5] 
*Média em torno do valor comentado 

na seção 2.3 

Gin ]0,20] 
*Média em torno do valor comentado 

na seção 2.3 

Gth 2,5 *Valor comentado na seção 2.3 

ex 5 ms (DAYAN; ABBOTT, 2005; 

IZHIKEVICH; EDELMAN, 2008) in 6 ms 

   

Plasticidade sináptica:   

STDPe   

- 20 ms 
(SONG; MILLER; ABBOTT, 2000) 

+ 20 ms 

A- 0,0525 10x o valor retirado da referência 

(SONG; MILLER; ABBOTT, 2000) A+ 0,0500 

glim 10 2x valor máximo de Gex 

   

STDPi   

xj 20 ms 
(VOGELS et al., 2011) 

xi 20 ms 

η 0,05 
*Adaptado para o modelo. 

α 0,25*η 

 

Tabela 4: Parâmetros previamente definidos ao início de cada simulação. 
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2.8.1 Experimento 1: Atividade da rede em estado basal 

 

 

Uma das formas de validar o modelo é através das frequências médias da atividade das 

camadas e sua dinâmica na ausência de estimulação externa específica, ou seja, verificar a 

atividade da rede em um estado basal. 

Neste protocolo as redes foram estimuladas pelas entradas talâmicas, apresentadas na 

tabela 2, durante toda a simulação com trens de disparos poissônicos com frequência de 15 Hz. 

Adicionalmente, um ruído, também poissônico, com frequência de 8 Hz foi inserido em 

neurônios sorteados aleatoriamente na rede representando entradas corticocorticais. 

O tempo total de simulação foi de 60 s e o principal dado de saída foram os instantes de 

disparos de cada neurônio. A partir disto, fez-se então as demais medidas e análises com 

programas escritos em Matlab. 

 

 

2.8.2 Experimento 2: Atividade em resposta a estímulos orientados por 

ângulos 

 

 

Sabe-se que os neurônios do córtex visual primário podem responder de maneira 

seletiva a determinados estímulos visuais. Essa seletividade foi inserida no modelo nos 

neurônios da camada L4, principal entrada talâmica, sendo eles divididos aleatoriamente em 9 

grupos. Cada grupo recebeu uma orientação preferencial, 𝜃𝑖
∗ = 0º, 22,5º, ..., 180º, e seus 

neurônios respondiam à estímulos externos de acordo com a equação 27. 

 

𝐼𝑒𝑥𝑡,𝑖 = 𝐼 ∙ cos (𝜃𝐼 − 𝜃𝑖
∗) (27) 

 

Onde θI é a preferência angular seletiva do estímulo e I a amplitude máxima de corrente. 

Para cada configuração de rede, fez-se 9 simulações com tempo total de 60 s e 

estimulou-se todos os neurônios da camada L4 com pulsos de corrente de amplitude máxima I 

= 300 pA e frequência 2 Hz. Em cada uma das 9 simulações citadas foi utilizado um ângulo 

diferente de θI, correspondendo ao intervalo de θI = 0º, 22,5º, ..., 180º. 
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2.8.3 Experimento 3: Competição da atividade funcional entre populações 

neuronais 

 

 

De maneira análoga ao experimento 2, a seletividade angular foi aplicada aos neurônios 

da camada L4. No entanto, a estimulação das redes foi realizada com dois pulsos alternados de 

ângulos θI = 67,5º e θI = 135,0º. Além dos pulsos, apenas o ruído de fundo foi mantido, isto 

para que pudesse ser melhor observada a influência dos mecanismos de plasticidade nos grupos 

que melhor respondiam aos pulsos.  

Os demais parâmetros e valores utilizados foram similares ao experimento 2. 

Com este protocolo buscou-se observar como a plasticidade sináptica influencia na 

competição da atividade de duas assembleias de neurônios estimulados alternadamente. 
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2.9 Implementação Computacional 

 

 

 

Figura 15: Fluxograma com as etapas lógicas resolvidas pelo código criado para a modelagem da rede trabalhada 

neste projeto. RK4 refere-se ao método de integração numérica Runge-Kutta de quarta ordem utilizado. Os 

parâmetros tmax e Iext são o tempo máximo de simulação e a corrente externa aplicada a rede respectivamente. A 

variável v indica o potencial de membrana do neurônio e vpico é o valor de pico o qual indica se o neurônio disparou 

ou não. 

 

O algoritmo base utilizado no código usado para implementar o modelo está 

representado no fluxograma da figura 16. De maneira resumida, primeiramente são definidos 

parâmetros gerais da rede, por exemplo, o número de neurônios N, e parâmetros como o tempo 

máximo da simulação tmax e a corrente externa injetada Iext. Em seguida, já com a estrutura da 

rede construída, evolui-se temporalmente as equações envolvidas nos modelos de neurônios e 

sinapses. Testa-se a ocorrência ou não de um potencial de ação para cada neurônio e toma-se 

decisões de atualização de variáveis pertencentes tanto ao modelo de neurônio quanto às 

variáveis sinápticas. Este ciclo é repetido até o final da simulação em tmax e gera como dados de 

saída, além de medidas específicas, os instantes de ocorrências dos disparos dos neurônios. 



 

60 

 

A modelagem da rede foi feita e implementada na linguagem de programação C/C++ 

com a ajuda de funções da biblioteca de MPI (message passing interface) e as análises e gráficos 

foram realizados no Matlab. As equações diferenciais presentes nos modelos de neurônios e 

sinapses foram resolvidas numericamente através do método de Runge-Kutta de quarta ordem 

com passo de integração de 0,05 ms. Parte das simulações foram realizadas com o auxílio dos 

recursos de computação de alto desempenho disponibilizados pela Superintendência de 

Informação da Universidade de São Paulo.  
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3 Resultados e Discussão 

 

  

3.1 Experimento 1: Atividade da rede em estado basal 

 

 

 A atividade da rede na ausência de estímulos externos deve apresentar características 

gerais compatíveis com dados experimentais e estudos prévios sobre o córtex cerebral nessas 

condições. Algumas dessas características são a frequência média dos disparos dos neurônios 

da rede, que deve estar em torno de 1 Hz,  e o tipo de comportamento da rede, que deve ser 

assíncrono do ponto de vista coletivo e irregular do ponto de vista dos neurônios individuais 

(AMIT, 1997; BRUNEL, 2000; BUZSÁKI; DRAGUHN, 2004; VOGELS; RAJAN; ABBOTT, 

2005). 

 Grande parte dos trabalhos teóricos realizados com modelagem de redes corticais e que 

envolvem a utilização de modelos simplificados de neurônios utilizam, geralmente, duas classes 

eletrofisiológicas: RS para os neurônios excitatórios e FS (ou similar) para os neurônios 

inibitórios.  

O primeiro resultado mostrado aqui refere-se à rede considerada neste trabalho 

composta apenas por esses dois tipos de neurônios. A rede foi simulada conforme o protocolo 

do Experimento 1 descrito na seção de métodos e as características de sua atividade estão 

mostradas na figura 16. Essa figura mostra um gráfico de rastreio (do inglês raster plot) para a 

rede acompanhado das frequências médias das populações excitatórias e inibitórias de cada 

camada e das distribuições dos valores dos CVs dos ISIs.  
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Figura 16: Aspectos quantitativos para a rede RS_FS sem adição de mecanismos plásticos seguindo o protocolo descrito para 

o experimento 1. A) Raster plot onde cada ponto no gráfico representa o instante de tempo (eixo das abcissas) da ocorrência 

de um disparo do neurônio cujo índice está indicado no eixo vertical. Neste gráfico, as camadas corticais superficiais e 

profundas estão ordenadas de cima para baixo, respectivamente, e neurônios excitatórios e inibitórios estão alternados. 

Diferentes cores identificam as camadas e suas classes neuronais. B) Diagrama de caixa (ou boxplot) da frequência de 

disparos dos neurônios da rede contendo a mediana, whiskers e outlier. C) Histograma com os valores de CV dos ISIs 

calculados a partir dos ISIs de cada neurônio da rede. 

 

Qualitativamente, pode-se observar que a rede simulada no estado basal apresenta uma 

atividade assíncrona e irregular. Essa observação é reforçada pelas medidas quantitativas feitas, 

como o valor de pico do CV dos ISIs, que é próximo de 1 indicando disparos neuronais 

irregulares, e pelo baixo índice de sincronia apresentado na tabela 6 (valor da entrada no canto 

superior esquerdo). Além disso, é possível identificar frequências baixas nas atividades das 

camadas, com destaque para a camada L2/3 que apresenta atividade com frequência abaixo de 

1 Hz. 

 

 

 

 

 



 

63 

 

Frequência média da rede f (Hz) 

    

 RS_FS RS_LTS RS_FSLTS 

Sem plasticidade 0,54 3,23 0,74 

STDPe 0,61 9,12 3,64 

STDPi 0,53 2,20 0,69 

STDPs 0,58 3,93 1,49 

 

Tabela 5: Frequências médias das redes apresentadas nas colunas. Cada linha representa um mecanismo de plasticidade 

adicionado em cada rede. 

 

A tabela 5 contém os valores das frequências médias de todos os neurônios da rede para 

todas as 12 configurações da rede (ver tabela 3 em Métodos) estimuladas pelo protocolo do 

experimento 1. A rede composta por neurônios RS e FS apresenta os valores mais baixos de 

frequência, todos abaixo de 1 Hz conforme as observações. Curiosamente, a plasticidade 

sináptica parece não afetar de maneira muito forte a frequência média da rede. Por outro lado, 

a rede composta por neurônios RS e LTS apresenta valores de frequência média mais altos. 

Mesmo sem plasticidade sináptica a frequência média dos disparos dos neurônios dessa rede 

está acima de 3 Hz. A rede com a combinação de um tipo de neurônio excitatório (RS) com os 

dois tipos de neurônios inibitórios (FS e LTS) apresenta frequências médias entre as dos dois 

tipos anteriores, mas mais próximas das baixas frequências da rede RS_FS. 

 

Índice de Sincronia (X) 

    

 RS_FS RS_LTS RS_FSLTS 

semSTDP 0,02 0,03 0,02 

STDPe 0,02 0,17 0,02 

STDPi 0,02 0,03 0,02 

STDPs 0,02 0,13 0,02 

 

Tabela 6: Índices de sincronia das redes apresentadas nas colunas conforme o mecanismo de plasticidade adicionado e 

representado pelas linhas na tabela. 
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A tabela 6 apresenta os valores do índice de sincronia X de cada rede. Nota-se que a 

substituição total dos neurônios inibitórios do tipo FS por neurônios da classe LTS provocou 

uma alta sincronização na atividade da rede em comparação a rede RS_FS. Isto também pode 

ser visto na figura 17. Essa sincronia, existente mesmo sem plasticidade sináptica, foi 

intensificada com a adição da STDPe (figura 17B) e pouco alterada com a STDPi (figura 17C). 

 

 

Figura 17: No topo estão os raster plots referentes aos últimos 2000 ms de simulação da rede de configuração RS_LTS e na 

parte inferior estão os espectros de potência normalizados referentes à atividade das simulações correspondentes. Coluna A): 

rede RS_LTS sem plasticidade sináptica. Coluna B): rede RS_LTS com plasticidade do tipo STDPe. Coluna C): rede RS_LTS 

com plasticidade do tipo STDPi. Coluna D): rede RS_LTS com STDPe e STDPi. 

 

Os espectros de potência da rede RS_LTS representados na parte inferior da figura 17 

mostram frequências emergentes devido à sincronização da rede. Pode-se observar que o 

mecanismo de STDPe (figura 17B) provocou um refinamento do pico principal em torno de 20 

Hz se comparado com o espectro da figura 17A e a aparição de um pico menor próximo a 40 

Hz.  

Na rede com ambos tipos de STDP (figura 17D) a STDPi, ao alterar a força sináptica de 

neurônios inibitórios para excitatórios, controlou a atividade da rede permitindo uma frequência 

global menor. Porém, o alto índice de sincronia decorrente de características intrínsecas da 

inserção total de neurônios inibitórios do tipo LTS em conjunto com a intensificação causada 
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pela STDPe foi mantido. Além disso, o efeito da STDPi juntamente com a STDPe pode ser 

observado no espectro de potência da parte inferior da figura 17D, que mostra dois picos como 

na figura 17B. Porém, ambos foram deslocados para valores menores de frequência. 

 

 

Figura 18: Gráficos das frequências instantâneas medidas em janelas de tempo de 2000 ms em uma simulação com duração 

total de  60 s. Em y estão os valores das frequências instantâneas dados em Hz para cada janela de tempo no eixo das abcissas. 

Cada gráfico representa uma das três redes construídas: RS_FS, RS_LTS e RS_FSLTS. 

 

Na figura 18 são apresentados os valores das frequências instantâneas da atividade da 

rede (eixo das ordenadas) dividida em janelas de tempo de tamanho 2000 ms cada (eixo das 

abcissas). Note que a escala do eixo das ordenadas é diferente em cada gráfico. Fez-se deste 

modo para tornar possível a análise de possíveis alterações nas frequências instantâneas sem 

perder a noção de seus valores absolutos. Isto permite observar como a excitabilidade da rede 

foi alterada pelas diferentes classes eletrofisiológicas utilizadas para os neurônios inibitórios. 

De maneira geral, o efeito de mecanismos de STDP sobre a frequência instantânea da 

rede é mais pronunciado quando há neurônios de tipo LTS presentes. Isso pode ser explicado 

pelo fato de que, apesar de as células LTS serem mais excitáveis como pode ser visto na figura 
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10C, esses neurônios disparam com uma frequência menor que os neurônios FS quando 

estimulados pelo mesmo valor de corrente. Deste modo, a inibição causada pelos neurônios 

LTS é menor do que a causada pelos neurônios FS e a rede pode atingir maiores taxas de 

disparo. 

No caso da rede composta por neurônios RS e FS, como a frequência de disparos dos 

neurônios sem STDP é muito baixa a inclusão de STDP não leva a grandes mudanças na 

frequência de disparos. Isto porque os modelos de STDP usados dependem da correlação 

temporal entre disparos de pares de neurônios, de forma que se os neurônios disparam menos a 

ocorrência de eventos coincidentes dentro das janelas de tempo dos modelos de STDP não é 

suficiente para causar mudanças na dinâmica da rede. Nesta mesma linha de raciocínio, pode-

se compreender porque que as alterações nas redes com neurônios LTS foram mais visíveis, 

pois a atividade sem STDP dessas redes é caracterizada por frequência e sincronia maiores. 

Um aspecto importante é que a combinação das classes FS e LTS nos neurônios 

inibitórios para a rede RS_FSLTS sem plasticidade manteve a atividade da rede em um estado 

similar ao esperado na situação de repouso e reproduzida pela rede RS_FS. Ou seja, não levou 

a rede a uma atividade síncrona ou regular. Além disso, houve uma alteração clara na frequência 

média da rede com a STDPe de 0,74 Hz da rede sem plasticidade para 3,64 Hz (tabela 5). Ou 

seja, uma frequência aproximadamente cinco vezes maior. E, apesar do aumento na frequência, 

não houve alteração significante no índice de sincronia (tabela 6). 

 

 

3.1.1 Matrizes funcionais  
 

 

As matrizes de adjacência funcionais foram construídas a partir da atividade coincidente 

dos neurônios das redes, e suas arquiteturas refletem os pares de neurônios que mais são 

acionados simultaneamente durante todo o tempo de simulação. Ou seja, ainda que não exista 

uma conexão direta entre um par de neurônio, eles podem responder em conjunto a um estímulo 

que foi dado em uma determinada região que não necessariamente contenha os elementos 

analisados. 

A partir dessas matrizes é possível realizar medidas oriundas de teoria dos grafos como 

as citadas no capítulo de métodos. Através dessas medidas pode-se estudar a eficiência com 
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que a informação é transmitida pela rede e verificar se houve formação ou desaparecimento de 

assembleias de neurônios conectados funcionalmente. 

 

 

Figura 19: Matrizes de adjacência funcionais da atividade das redes de tipo RS_FS onde os eixos horizontais e verticais 

representam os índices dos neurônios pré- e pós-sinápticos respectivamente. A) Rede sem mecanismos de plasticidade 

sináptica. B) Rede com plasticidade sináptica nas conexões entre dois neurônios excitatórios. C) Rede com plasticidade 

sináptica nas conexões de neurônios pré-sinápticos inibitórios para neurônios pós-sinápticos excitatórios. D) Rede com os 

mecanismos de STDPe e STDPi. 

 

No caso das redes RS_FS, houve pouca alteração na matriz de conectividade funcional 

com a adição dos mecanismos de plasticidade sináptica (figura 19).  
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Figura 20: Matrizes de adjacência funcionais da atividade das redes de tipo RS_LTS onde os eixos horizontais e verticais 

representam os índices dos neurônios pré- e pós-sinápticos respectivamente. A) Rede sem mecanismos de plasticidade 

sináptica. B) Rede com plasticidade sináptica nas conexões entre dois neurônios excitatórios. C) Rede com plasticidade 

sináptica nas conexões de neurônios pré-sinápticos inibitórios para neurônios pós-sinápticos excitatórios. D) Rede com os 

mecanismos de STDPe e STDPi. 

  

Para as redes do tipo RS_LTS, devido à maior sincronização da rede, há um maior 

número de conexões e agrupamentos funcionais como pode ser observado na figura 20. A 

estrutura dessas matrizes é alterada quando inseridos os mecanismos de STDP, sendo mais 

evidente essa alteração nas redes com a presença da STDPe (figuras 20B e 20D). 
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Figura 21: Matrizes de adjacência funcionais da atividade das redes de tipo RS_FSLTS onde os eixos horizontais e verticais 

representam os índices dos neurônios pré- e pós-sinápticos respectivamente. A) Rede sem mecanismos de plasticidade 

sináptica. B) Rede com plasticidade sináptica do tipo STDPe nas conexões entre dois neurônios excitatórios. C) Rede com 

plasticidade sináptica do tipo STDPi nas conexões de neurônios pré-sinápticos inibitórios para neurônios pós-sinápticos 

excitatórios. D) Rede com os mecanismos de STDPe e STDPi. 

  

No caso em que a rede é composta por neurônios inibitórios dos tipos FS e LTS (figura 

21), as alterações na conectividade funcional provocadas pelas regras de plasticidade sináptica 

não são tão pronunciadas como no caso em que os neurônios inibitórios são apenas do tipo LTS 

(figura 20). As maiores alterações em relação ao caso sem plasticidade sináptica ocorrem 

quando se usa a regra STDPe. Nestes caso as matrizes funcionais apresentam um maior número 

de conexões. A possível explicação para isso é que a combinação das classes eletrofisiológicas 

FS e LTS nos neurônios inibitórios provoca o retorno da atividade global da rede a níveis 

próximos do caso RS_FS, como mostrado na tabela 5. Deste modo, as alterações relativamente 

menores na dinâmica da rede provocadas pela adição das regras de plasticidade sináptica não 

são suficientes para causar mudanças muito fortes nas conexões funcionais da rede. 

As tabelas 7 e 8 mostram informações quantitativas sobre a estrutura de grafo da rede 

nos vários casos estudados. A tabela 7 mostra os comprimentos de caminho médio e a tabela 8 
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mostra os valores do coeficiente de aglomeração da rede. Ambas medidas foram realizadas a 

partir das matrizes de adjacência funcional das redes. 

 

Comprimento de caminho médio (L) 

    

 RS_FS RS_LTS RS_FSLTS 

Sem plasticidade 2,67 2,02 2,40 

STDPe 2,59 1,76 1,84 

STDPi 2,73 2,16 2,44 

STDPs 2,66 1,90 2,14 

 

Tabela 7: Valores do menor comprimento de caminho médio das matrizes funcionais gerados a partir da atividade de cada 

rede criada. As colunas informam as classes eletrofisiológicas inseridas na rede e as linhas quais mecanismos de plasticidade 

foram utilizados. 

 

Coeficiente de aglomeração (C) 

    

 RS_FS RS_LTS RS_FSLTS 

Sem plasticidade 0,06 0,52 0,14 

STDPe 0,07 0,69 0,39 

STDPi 0,06 0,39 0,13 

STDPs 0,06 0,64 0,33 

 

Tabela 8: Valores do coeficiente de aglomeração médio das matrizes funcionais gerados a partir da atividade de cada rede 

criada. As colunas informam as classes eletrofisiológicas inseridas na rede e as linhas quais mecanismos de plasticidade foram 

utilizados. 

 

É possível confirmar que houve pouca alteração nas redes do tipo RS_FS observando 

que tanto L quanto C permaneceram praticamente os mesmos com ou sem adição dos 

mecanismos de aprendizado. 

Valores baixos de L indicam que em média poucos passos são necessários para a 

informação chegar de um neurônio a outro. Logo, a eficiência da transmissão da informação é 

maior quanto menor é este valor. Já no caso da medida C, quanto mais próxima de 1 ela for, 

maior é o número de assembleias funcionais formadas. 
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As redes compostas por neurônios RS e LTS possuem os mais altos valores de C e os 

mais baixos de L, o que poderia ser interpretado como significando uma maior eficiência em 

transmitir a informação pela rede (RUBINOV; SPORNS, 2010). Essas são as redes com os 

mais altos níveis de sincronia, indicando que a atividade síncrona favorece essa transmissão. 

Porém, como analisado acima, as redes RS_LTS não apresentam atividade biologicamente 

plausível de uma rede saudável para o tipo de estimulação a qual foi submetida neste 

experimento. 

O equilíbrio entre a eficiência na transmissão de informação e uma dinâmica de rede 

coerente com o esperado do ponto de vista biológico é obtido para a rede RS_FSLTS. 

Comparando com os resultados da rede RS_FS, a atividade dessa rede na ausência da STDPe 

gerou matrizes funcionais com valores de L similares aos da rede RS_FS e valores de C maiores 

que o dobro dos obtidos para a rede RS_FS. Por outro lado, na presença da STDPe houve 

alteração perceptível nos valores de L, mas, principalmente, a formação de agrupamentos 

funcionais de neurônios foi da ordem de 5 vezes maior que na rede RS_FS. 

Pode-se dizer que a inserção dos neurônios LTS aumenta a frequência média de disparos 

da rede e a torna mais suscetível às mudanças possíveis causadas pela STDP. Ainda que a 

atividade da rede RS_LTS não seja coerente com resultados experimentais, a dinâmica que 

emerge ajuda a compreender os papéis não somente desse tipo de neurônio, mas também torna 

visível os efeitos tanto da STDPe quanto da STDPi. 

De modo geral, a STDPe contribuiu para o aumento da atividade da rede e para a 

formação de assembleias funcionais. Já a STDPi conteve os neurônios excitatórios, regulando 

a atividade da rede quando esta tendia para altas frequências através do aumento da força de 

inibição dos neurônios inibitórios para os excitatórios. 

 

 

3.2 Experimento 2: Atividade em resposta a estímulos orientados por ângulos 

 

 

Neste experimento buscou-se observar como cada tipo de plasticidade sináptica e cada 

tipo de neurônio inibitório (FS e/ou LTS) influenciam na seletividade da rede a estímulos 

externos que representam barras com diferentes ângulos. 
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Os índices dos neurônios que respondem a orientações angulares foram organizados nos 

gráficos de maneira sequencial, ou seja, neurônios que respondem preferencialmente a θI = 0º 

estão indicados pelos índices de 1376 a 1501, já para θI = 22,5º estão indicados pelos índices 

1502 a 1626, e assim por diante. 

 

 

Figura 22: Raster plots dos últimos 2 s de uma simulação com tempo total de 60 s para a rede RS_FS estimulada por θI = 0º.. 

A) Rede sem mecanismos de plasticidade sináptica. B) Rede com plasticidade sináptica do tipo STDPe nas conexões entre dois 

neurônios excitatórios. C) Rede com plasticidade sináptica do tipo STDPi nas conexões de neurônios pré-sinápticos inibitórios 

para neurônios pós-sinápticos excitatórios. D) Rede com os mecanismos de STDPe e STDPi. 
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A figura 22 mostra o comportamento da atividade da rede RS_FS nos últimos 2 s de 

simulação quando estimulada por θI = 0º. Em geral, para os demais ângulos a dinâmica foi 

similar, porém, acionando diferentes neurônios de entrada. Pode-se observar com clareza que a 

STDPe induz os neurônios da rede a dispararem com uma maior frequência e, ao final da 

simulação, mais neurônios respondem aos pulsos de corrente aplicados. Comportamento 

similar ocorre no caso com ambas regras de plasticidade (STDPe e STDPi) aplicadas na rede, 

porém, com menor frequência de disparos dos neurônios. 

 

 

Figura 23: Raster plots dos últimos 2 s de uma simulação com tempo total de 60 s para a rede RS_LTS estimulada por θI = 0º. 

A) Rede sem mecanismos de plasticidade sináptica. B) Rede com plasticidade sináptica do tipo STDPe nas conexões entre dois 

neurônios excitatórios. C) Rede com plasticidade sináptica do tipo STDPi nas conexões de neurônios pré-sinápticos inibitórios 

para neurônios pós-sinápticos excitatórios. D) Rede com os mecanismos de STDPe e STDPi. 
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Já para a rede RS_LTS (figura 23), a tendência dos mecanismos de plasticidade sináptica 

de levar a atividade para um estado de oscilações síncronas, observada nos experimentos 

anteriores (ver tabela 6 e figura 17), é evidenciada quando o mecanismo de STDPe é 

adicionado. No caso da regra STDPi, a frequência dos disparos síncronos é reduzida, ou seja, a 

atividade da rede é controlada. 

As noções de seletividade à orientação se perdem em uma rede altamente sincronizada, 

pois a ativação de poucos neurônios já é suficiente para ativar toda a rede de uma maneira 

regular. 

Os raster plots da figura 24 mostram, qualitativamente, tendências causadas na 

atividade das redes RS_FSLTS em função da STDP similares às observadas no experimento 1. 

A regra STDPe conduz a rede a um estado assíncrono e irregular em que a seletividade à 

orientação é pouco discernível. A regra STDPi reduz a atividade da rede sem afetar a 

seletividade à orientação. A combinação das regras STDPe e STDPi produz um efeito 

intermediário entre os dois anteriores: não altera a seletividade à orientação dos neurônios da 

camada 4 (camada de entrada da rede), mas prejudica a seletividade à orientação dos neurônios 

das demais camadas.  

A alteração da seletividade à orientação dos neurônios da rede a um determinado ângulo 

fica melhor quantificada através de histogramas das medidas de ISO. Os índices de seletividade 

à orientação foram medidos para os neurônios excitatórios de cada camada a partir da atividade 

resultante das redes estimuladas por uma corrente externa com orientações angulares de 𝜃𝑖
∗ = 

0º, 22,5º, ..., 180º. Os resultados estão mostrados nas figuras 25 (camada L2/3), 26 (camada 

L4), 27 (camada L5) e 28 (camada L6). 
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Figura 24: Raster plots dos últimos 2 s de uma simulação com tempo total de 60 s para a rede RS_FSLTS estimulada por θI = 

0º. A) Rede sem mecanismos de plasticidade sináptica. B) Rede com plasticidade sináptica do tipo STDPe nas conexões entre 

dois neurônios excitatórios. C) Rede com plasticidade sináptica do tipo STDPi nas conexões de neurônios pré-sinápticos 

inibitórios para neurônios pós-sinápticos excitatórios. D) Rede com os mecanismos de STDPe e STDPi. 
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Figura 25: Medida do ISO para neurônios excitatórios da camada L2/3 de todas as redes construídas com seus respectivos 

mecanismos de plasticidade. 

 

Figura 26: Medida do ISO para neurônios excitatórios da camada L4 de todas as redes construídas com seus respectivos 

mecanismos de plasticidade. 
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Figura 27: Medida do ISO para neurônios excitatórios da camada L5 de todas as redes construídas com seus respectivos 

mecanismos de plasticidade. 

 

Figura 28: Medida do ISO para os neurônios excitatórios da camada L6 de todas as redes construídas com seus respectivos 

mecanismos de plasticidade. 
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De modo geral, a seletividade à orientação foi maior nas redes do tipo RS_FS em 

comparação com as redes onde foram inseridos neurônios LTS (figuras 25, 26, 27 e 28). Porém, 

com exceção da camada L4 (figura 26), as médias dos ISOs das camadas da rede RS_FS não 

foram alteradas de maneira notável com a adição dos mecanismos de STDP. 

No caso da rede RS_LTS, a seletividade à orientação foi sensivelmente reduzida em 

todas as camadas. Isto é devido ao alto grau de sincronização observado nessa rede, o que 

favoreceu a criação de conexões funcionais como mostrado na figura 20.  

Para a rede RS_FSLTS, a plasticidade sináptica também reduziu a seletividade à 

orientação em todas as camadas, mas não de forma tão drástica como no caso da rede RS_LTS. 

Assim como para a rede RS_FS, a seletividade à orientação na camada L4 diminuiu com a 

adição da STDPe. 

O comportamento mais interessante ocorreu na camada L2/3. Para o caso da rede RS_FS 

a distribuição dos ISOs entre os neurônios desta camada apresenta um forte pico para ISO = 1 

e uma relativa uniformidade para os demais valores. No caso da rede RS_LTS o pico em ISO 

= 1 desaparece e a distribuição fica concentrada em torno de valores baixos de ISO. Já no caso 

da rede RS_FSLTS, ainda existe o pico em ISO = 1 mas os demais valores de ISO ficam 

concentrados em valores baixos, ou seja, o comportamento desta rede é intermediário entre os 

das duas redes anteriores.  

Com relação às matrizes de conectividade funcional no caso do experimento 2, os 

mecanismos sinápticos incrementam o número de conexões funcionais. Isso está exemplificado 

na figura 29, que mostra as matrizes de conectividade funcional para a rede RS_FSLTS. 

Em resumo, temos que a plasticidade sináptica nas redes estudadas no caso do 

experimento 2 pode reduzir a seletividade à orientação ou simplesmente não alterá-la e, além 

disso, provoca um aumento no número de conexões funcionais na rede. Resultado similar foi 

observado para redes de tipo salt-and-pepper em estudos com a camada L2/3 (GONZALO 

COGNO; MATO, 2015). 
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Figura 29: Matrizes de adjacência funcionais da atividade das redes de tipo RS_FSLTS estimuladas pelo protocolo do 

experimento 2. Os eixos horizontais e verticais representam os índices dos neurônios pré- e pós-sinápticos respectivamente. 

A) Rede sem mecanismos de plasticidade sináptica. B) Rede com plasticidade sináptica nas conexões entre dois neurônios 

excitatórios (STDPe). C) Rede com plasticidade sináptica nas conexões de neurônios pré-sinápticos inibitórios para neurônios 

pós-sinápticos excitatórios (STDPi). D) Rede com os mecanismos de STDPe e STDPi. 

 

Coeficiente de aglomeração (C)  Comprimento de caminho médio (L) 

         

 RS_FS RS_LTS RS_FSLTS   RS_FS RS_LTS RS_FSLTS 

semSTDP 0,15 0,50 0,27  semSTDP 2,33 1,98 2,25 

STDPe 0,20 0,68 0,40  STDPe 2,20 1,81 1,87 

STDPi 0,13 0,37 0,22  STDPi 2,38 2,14 2,32 

STDPs 0,16 0,62 0,34  STDPs 2,31 1,91 2,14 

 

Tabela 9: Na esquerda estão os valores do coeficiente de aglomeração médio C das matrizes funcionais gerados a partir da 

atividade de cada rede criada. As colunas informam as classes eletrofisiológicas inseridas na rede e as linhas quais 

mecanismos de plasticidade foram utilizados. E na direita estão os valores do menor comprimento de caminho médio L 

seguindo a mesma organização da tabela ao lado. 
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As alterações na estrutura funcional da rede no caso do experimento 2 também podem 

ser observadas pelos valores das medidas de C e L realizadas nas matrizes funcionais e 

mostrados na tabela 9. Com a STDPe houve aumento nos valores de C e diminuição nos valores 

de L. 

 

 

Figura 30: Gráficos do número de neurônios (eixo das ordenadas) que dispararam acima da frequência média da camada a 

qual se encontra em função de janelas de tempo de 3 s (eixo das abcissas). Todos os gráficos contêm os resultados para as 

três redes construídas (RS_FS, RS_LTS e RS_FSLTS) e cada um deles refere-se a casos distintos onde a plasticidade sináptica 

foi aplicada. 

 

Os gráficos da figura 30 mostram o comportamento da atividade da rede em termos dos 

neurônios mais fortemente ativos no decorrer da simulação. Cada ponto refere-se a contagem 

do número de neurônios que apresentaram, dentro de uma janela de tempo, uma frequência 

instantânea maior que a frequência média da camada na qual estão inseridos. 

A figura 30 mostra que, independentemente de não haver incremento na seletividade 

dos neurônios, o número de neurônios que respondem fortemente ao pulso de corrente externa 

nas redes com STDPe aumentou no tempo e, nas redes com STDPi, diminuiu no tempo, embora 

de maneira menos acentuada.  
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3.3 Experimento 3: Competição da atividade funcional entre populações 

neuronais 

 

 

Este último experimento visou entender como a STDP influencia na competição entre 

duas assembleias de neurônios que foram estimuladas alternadamente por pulsos de corrente 

com orientação de θI = 67,5º e θI = 135,0º. 

Nas simulações realizadas no experimento 2 os ângulos de orientação do estímulo foram 

variados, porém, para cada simulação apenas um θI foi utilizado por vez. Já neste experimento 

a utilização de dois pulsos mostra de maneira simplista como a STDP influencia na atividade 

dos neurônios da rede formando ou desfazendo agrupamentos funcionais em função da 

competição da atividade evocada pelos estímulos alternados. 

Como visto na equação 27 os neurônios com 𝜃𝑖
∗ igual ao θI responderão mais fortemente 

ao estímulo e neurônios com outros valores de 𝜃𝑖
∗ podem receber o estímulo com menor 

intensidade. A escolha dos valores de θI se deu de modo a considerar que entre os dois grupos 

de neurônios sensíveis a 𝜃𝑖
∗ = 67,5° e 𝜃𝑖

∗ = 135,0° houvesse neurônios que recebessem uma 

menor intensidade do estímulo. Assim, neurônios nessa intersecção podiam responder a ambos 

pulsos aplicados ainda que com menor sensibilidade aos mesmos. 

Nos gráficos seguintes também é possível observar como os mecanismos de plasticidade 

influenciam na atividade desses neurônios de intersecção, deixando claro em quais casos essa 

assembleia de neurônios aumenta ou diminui. 

Para cada uma das redes em combinação com a adição dos diferentes mecanismos de 

STDP fez-se raster plots similares aos apresentados nas seções 3.1 e 3.2 e matrizes de 

adjacências funcionais. Nessas matrizes as redes sem plasticidade sináptica serviram como 

controle e as matrizes construídas a partir da atividade de redes com STDP foram subtraídas 

das matrizes controle. Deste modo, as novas conexões funcionais foram representadas em preto 

e as conexões funcionais desfeitas foram representadas em vermelho. 
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Figura 31: Raster plots dos últimos 2 s de uma simulação com tempo total de 60 s para a rede RS_FS estimulada pelo protocolo 

do experimento 3. A) Rede sem mecanismos de plasticidade sináptica. B) Rede com plasticidade sináptica do tipo STDPe nas 

conexões entre dois neurônios excitatórios. C) Rede com plasticidade sináptica do tipo STDPi nas conexões de neurônios pré-

sinápticos inibitórios para neurônios pós-sinápticos excitatórios. D) Rede com os mecanismos de STDPe e STDPi. 

 



 

83 

 

 

Figura 32: Matrizes de adjacência funcionais da atividade das redes de tipo RS_FS onde os eixos horizontais e verticais 

representam os índices dos neurônios pré- e pós-sinápticos respectivamente. A atividade dessas redes foi gerada a partir do 

protocolo do experimento 3. A matriz A) representa a rede sem plasticidade e serve como controle para comparação das 

demais. As matrizes B), C) e D) são resultantes da diferença entre a matriz de adjacências de cada rede com a matriz controle. 

Os pontos vermelhos referem-se às conexões que deixaram de existir em comparação à matriz controle e os pontos pretos às 

novas conexões criadas. B) Matriz resultante da rede com STDPe. C) Matriz resultante da rede com STDPi. D) Matriz 

resultante da rede com STDPe e STDPi. 

 

 No caso da rede RS_FS, os neurônios excitatórios da camada L4 estimulados foram 

suficientes para ativar as demais regiões da rede. Adicionalmente, a atividade das demais 

camadas das redes apresentadas na figura 31, tanto em resposta ao estímulo de θI = 67,5º quanto 

ao de θI = 135,0º, foram semelhantes. 

 Os efeitos visíveis da STDP nas redes RS_FS foram os mesmos já comentados nos 

outros dois experimentos, ou seja, aumento da atividade em função da STDPe (figura 31B) e 

efeito oposto causado pela STDPi (figura 31C).  
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 A diminuição da atividade dos neurônios na rede com STDPi (figura 31C) ocasionou 

uma maior redução de conexões funcionais como pode ser visto pelo grande número de pontos 

vermelhos na figura 32C. 

 É possível observar nos rasters da figura 31 que após cada pulso de corrente dado há 

uma pequena janela de tempo e uma resposta da rede decorrente dos neurônios que foram 

ativados. A resposta dos neurônios excitatórios da L4 seletivos a ângulos entre 67,5º e 135,0º 

para a rede sem plasticidade foi condizente com o estímulo dado e os neurônios dessa 

intersecção responderam a ambos estímulos. No entanto, nas redes onde foi inserido a STDPe 

(figura 31B e figura 31D), o número de neurônios que respondem a ambos ângulos foi reduzido. 

 Este fato pode ser melhor observado nas matrizes da figura 32B e da figura 32D, as 

quais mostram que as conexões mais centrais que se referem aos neurônios de intersecção 

(neurônios de índices próximos a 2000) foram desfeitas e novas conexões funcionais surgiram 

entre os neurônios de borda da camada L4 (neurônios de índices próximos a 1700 e 2300). 
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Figura 33: Raster plots dos últimos 2 s de uma simulação com tempo total de 60 s para a rede RS_LTS estimulada pelo 

protocolo do experimento 3. A) Rede sem mecanismos de plasticidade sináptica. B) Rede com plasticidade sináptica do tipo 

STDPe nas conexões entre dois neurônios excitatórios. C) Rede com plasticidade sináptica do tipo STDPi nas conexões de 

neurônios pré-sinápticos inibitórios para neurônios pós-sinápticos excitatórios. D) Rede com os mecanismos de STDPe e 

STDPi. 
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Figura 34: Matrizes de adjacência funcionais da atividade das redes de tipo RS_LTS onde os eixos horizontais e verticais 

representam os índices dos neurônios pré- e pós-sinápticos respectivamente. A atividade dessas redes foi gerada a partir do 

protocolo do experimento 3. A matriz A) representa a rede sem plasticidade e serve como controle para comparação das 

demais. As matrizes B), C) e D) são resultantes da diferença entre a matriz de adjacências de cada rede com a matriz controle. 

Os pontos vermelhos referem-se às conexões que deixaram de existir em comparação à matriz controle e os pontos pretos às 

novas conexões criadas. B) Matriz resultante da rede com STDPe. C) Matriz resultante da rede com STDPi. D) Matriz 

resultante da rede com STDPe e STDPi. 

 

 No caso da rede RS_LTS, a tendência dos neurônios LTS em sincronizar a atividade da 

rede, já observada nos estudos anteriores, pode ser vista novamente no gráfico da figura 33B. 

Curiosamente, a sincronização ocorreu em todas as camadas da rede exceto entre os neurônios 

excitatórios da camada L4, ou seja, exceto nos neurônios que receberam os pulsos de 

estimulação.  

A atividade das camadas L5e/i, L6e/i e L4i da rede sem plasticidade da figura 33A se 

comportou de maneira similar, porém a intensidade e/ou duração dos pulsos não foram 

suficientes para que a rede se mantivesse ativa nos intervalos entre cada estimulação e a 
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ausência da STDPe não proporcionou a possibilidade de as conexões entre os neurônios serem 

alteradas para que a atividade da rede se mantivesse. No entanto, as camadas L2/3e e L2/3i não 

apresentaram indícios de sincronização.  

Outro fato é que os neurônios da camada L4e apresentaram um padrão semelhante ao 

comentado para as redes RS_FS, ou seja, a adição da STDPe reduziu o número de neurônios 

que respondiam na intersecção dos estímulos de ângulos θI = 67,5º e θI = 135,0º. Essa redução 

fica evidente na quantidade conexões desfeitas na parte central da matriz da figura 34B. 

 A STDPi reduziu drasticamente a atividade da rede, como pode ser visto no raster da 

figura 33C e confirmado pela redução das conexões funcionais mostrada na figura 34C. A 

mistura dos dois mecanismos de STDP fez com que a atividade não fosse tão baixa quanto a do 

caso só com STDPi e permitiu o surgimento de conexões funcionais entre neurônios de camadas 

diferentes. 
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Figura 35: Raster plots dos últimos 2 s de uma simulação com tempo total de 60 s para a rede RS_FSLTS estimulada pelo 

protocolo do experimento 3. A) Rede sem mecanismos de plasticidade sináptica. B) Rede com plasticidade sináptica do tipo 

STDPe nas conexões entre dois neurônios excitatórios. C) Rede com plasticidade sináptica do tipo STDPi nas conexões de 

neurônios pré-sinápticos inibitórios para neurônios pós-sinápticos excitatórios. D) Rede com os mecanismos de STDPe e 

STDPi. 

 



 

89 

 

 

Figura 36: Matrizes de adjacência funcionais da atividade das redes de tipo RS_LTS onde os eixos horizontais e verticais 

representam os índices dos neurônios pré- e pós-sinápticos respectivamente. A atividade dessas redes foi gerada a partir do 

protocolo do experimento 3. A matriz A) representa a rede sem plasticidade e serve como controle para comparação das 

demais. As matrizes B), C) e D) são resultantes da diferença entre a matriz de adjacências de cada rede com a matriz controle. 

Os pontos vermelhos referem-se às conexões que deixaram de existir em comparação à matriz controle e os pontos pretos às 

novas conexões criadas. B) Matriz resultante da rede com STDPe. C) Matriz resultante da rede com STDPi. D) Matriz 

resultante da rede com STDPe e STDPi. 

 

 A resposta das redes RS_FSLTS (figura 35) equipara-se com a resposta das redes 

RS_FS (figura 33), apresentando uma dinâmica similar, porém com uma maior frequência de 

disparos. O padrão da redução de conexões funcionais (pontos vermelhos) nas matrizes da 

figura 36 também é semelhante ao da figura 32. 

 A diferença maior entre as duas configurações de rede (RS_FS e RS_FSLTS) é o 

surgimento de um maior número de conexões funcionais (pontos pretos) entre neurônios de 

camadas diferentes nas redes com STDPe, principalmente nos casos onde somente havia o 

mecanismo de STDPe (figura 36B).  
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4 Conclusões 

 

 

A rede cortical construída apresentou diversos aspectos observados experimentalmente 

(COSSART; ARONOV; YUSTE, 2003; MAO et al., 2001; PLENZ; AERTSEN, 1996) e 

previstos em estudos teóricos anteriores: comportamento assíncrono da atividade da rede e 

irregularidade individual dos neurônios no estado basal (sem entradas externas), devido ao 

balanço entre excitação e inibição (AMIT, 1997; BRUNEL, 2000; BUZSÁKI; DRAGUHN, 

2004; VOGELS; RAJAN; ABBOTT, 2005); baixas frequências de atividade da rede devido às 

conectividades específicas a um microcircuito cortical (IZHIKEVICH; EDELMAN, 2008; 

POTJANS; DIESMANN, 2014); e formação de assembleias funcionais em decorrência dos 

efeitos da STDP (IZHIKEVICH; GALLY; EDELMAN, 2004; KO et al., 2013; SADEH; 

CLOPATH; ROTTER, 2015). 

As baixas frequências e atividades distintas entre diferentes camadas foram observadas 

mesmo na ausência da noção espacial horizontal implementada no código. Fato que sugere que 

a dinâmica da atividade em estado basal esperada em um microcircuito não é dependente 

diretamente desse fator. 

O primeiro experimento, além de servir como validação do modelo, mostrou que a 

inserção de 100% de neurônios inibitórios do tipo LTS tornou a atividade da rede mais regular 

e sincronizada. Isto sugere que a presença de neurônios LTS tem papel importante para a 

dinâmica da rede, podendo alterá-la de maneira expressiva. Os efeitos extremos da inserção 

desse tipo de neurônio são controlados quando balanceados em proporções mais realistas com 

a presença de neurônios inibitórios do tipo FS. 

 Com relação à STDP, as redes RS_LTS e RS_FSLTS com apenas o mecanismo de 

STDPe sofrem um aumento visível na frequência de disparos dos neurônios. Esta situação 

corresponde a um comportamento patológico, isto é, não saudável da rede cortical.  

A STDPi mostrou-se essencial para controlar a atividade de redes com o mecanismo de 

STDPe. A combinação de ambos mecanismos de plasticidade sináptica equilibrou a atividade 

das redes e manteve o balanço entre excitação e inibição. 

Os resultados do experimento 2 sugerem que os mecanismos de plasticidade utilizados 

não alteram consideravelmente a seletividade à orientação dos neurônios em um microcircuito 

cortical maduro. Apesar disso, a estrutura funcional foi modificada havendo o fortalecimento 
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de conexões e o aumento do número de conexões funcionais mesmo entre neurônios de camadas 

onde a seletividade à orientação não foi inserida. 

Por fim, o último experimento, além de reforçar os efeitos observados nos outros dois 

experimentos com relação aos mecanismos de STDP e às combinações de classes 

eletrofisiológicas utilizadas, mostrou que a STDPe influencia a competição da atividade 

neuronal reduzindo o tamanho da assembleia de neurônios que respondem a ambos os pulsos 

de estímulo e isolando esses grupos em duas assembleias. 

Como conclusão final, este trabalho de mestrado mostrou a importância da contribuição 

dos neurônios inibitórios do tipo LTS na dinâmica da rede. Mostrou, também, que apenas a 

combinação simultânea de mecanismos simples de STDPe e STDPi é suficiente para obter uma 

atividade biologicamente plausível mantendo o balanço de excitação e inibição de uma rede 

cortical com características topológicas específicas. 
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