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acolhimento e pelos excelentes recursos disponibilizados.

Agradeço ao meu orientador Gandhi, mestre e amigo, que me ensinou mais do que
ciência, me ensinou a pensar como uma cientista. Agradeço pela paciência, por sempre me
incentivar a dar um passo além e por todos seus ensinamentos. Agradeço meu co-orientador
Draulio por todas as portas abertas e por me confiar esse trabalho tão interessante. Agradeço
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Não sei como desenhar o menino. Sei que é imposśıvel de-
senhá-lo a carvão, pois até o bico de pena mancha o papel para
além da fińıssima linha de extrema atualidade em que ele vive.
Um dia o domesticaremos em humano, e poderemos desenhá-
lo. Pois assim fizemos conosco e com Deus. O próprio menino
ajudará sua domesticação: ele é esforçado e coopera. Coopera
sem saber que essa ajuda que lhe pedimos é para o seu auto-
sacrif́ıcio. Ultimamente ele até tem treinado muito. E assim
continuará progredindo até que, pouco a pouco - pela bondade
necessária com que nos salvamos - ele passará do tempo atual
ao tempo cotidiano, da meditação à expressão, da existência à
vida. Fazendo o grande sacrif́ıcio de não ser louco.

( Clarice Lispector)
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Resumo

Um problema importante em dinâmica não-linear e f́ısica estat́ıstica está relacionado
à descrição quantitativa do comportamento de sistemas complexos. O cérebro humano é um
desses sistemas. Métodos e conceitos da F́ısica têm contribúıdo para avanços em diversas
áreas, dentre elas a neurociência. Vimos na presente tese de doutorado estudar o comporta-
mento do cérebro humano em estado alterado de consciência, a partir de mapas funcionais
gerados por ressonância magnética funcional (fMRI, functional magnetic ressonance) usando
ferramentas da f́ısica estat́ıstica e da teoria de redes complexas. Analisamos dados de fMRI
do cérebro de 9 sujeitos em estado de repouso desperto em duas condições distintas: antes
e durante os efeitos da Ayahuasca, bebida proveniente da cultura ind́ıgena amazônica que
contém a substância psicodélica DMT. Em linhas gerais fomos guiados por duas perguntas.
A Ayahuasca causa diferenças nas redes funcionais do cérebro humano? Como podeŕıamos
quantificar essas diferenças? Inicialmente, constrúımos redes complexas usando os dados de
fMRI para mapear informações das redes funcionais do cérebro de cada sujeito em ambas
condições. A seguir, analisamos as propriedades estat́ısticas e topológicas dessas redes. Com-
parando as redes geradas a partir dos dados adquiridos antes e 40 minutos após a ingestão
da Ayahuasca, detectamos algumas mudanças significativas das quais destacamos: aumento
na entropia de Shannon da distribuição de grau, aumento na distância geodésica média e va-
riações nas eficiências de rede. O aumento na distância média indica uma expansão das redes
a ńıvel global, o que sugere uma redução na integração global entre as regiões do cérebro. O
aumento na entropia da distribuição de grau, por sua vez, sugere uma maior variabilidade na
possibilidade de padrões funcionais. Parte das mudanças nas eficiências de rede vão além do
que pode ser explicado pelas variações na distribuição de grau. Discutimos e apresentamos
posśıveis interpretações dos nossos resultados no contexto da neurociência.

Palavras-chave: Cérebro Humano, Redes Funcionais, Entropia de Shannon, Ayahuasca,
DMT, Estado Alterado de Consciência, Neurociência, Sistemas Complexos.
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Abstract

An important problem in nonlinear dynamics and statistical physics relates to the
quantitative description of the behavior of complex systems. The human brain is one such
system. Methods and concepts used in physics have contributed to the development of diverse
fields, including neuroscience. In this thesis, we investigate the behavior of the human brain
in altered states of consciousness. We study the functional maps of the brain generated by
functional magnetic resonance imaging (fMRI), using the tools of statistical physics and the
theory of complex networks. We analyze resting state fMRI data of the brains of 9 human
subjects under two distinct conditions: under normal waking state and in an altered state
of consciousness, induced by ingestion of the psychoactive infusion known as Ayahuasca, of
Amazonian indigenous origin. Our study was broadly motivated by two questions: Does
Ayahuasca affect the functional brain networks? How can we quantify these effects? We
initially constructed complex network models of the brain using the fMRI data, before and
after ingestion of Ayahuasca. We next analyzed the statistical and topological properties of
these networks. Comparing the networks generated from the data before and after Ayahuasca
ingestion, we find some significant changes which we highlight: an increase in the Shannon
entropy, a increase in the mean geodesic distance and changes in network efficiencies. The
increase in mean distance indicates a global expansion of the brain networks. This suggests
a decrease in global integration of brain regions. Moreover, the increase in the entropy of the
degree distribution suggests an increase in the range of possibilities of functional patterns.
The change in the network efficiencies goes beyond what can be accounted for by the changes
in degree distribution. We discuss and present potential interpretations of our results in the
context of neuroscience.

Keywords: Human Brain, Functional Networks, Shannon Entropy, Ayahuasca, DMT, Altered
state of consciousness, Neuroscience, Complex System.
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CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 O cérebro como sistema complexo

O foco de investigação nesta tese está voltado para um sistemas f́ısico ainda bas-
tante intrigante: o cérebro humano. Como 1011 neurônios podem interagir para que surja
uma mente como de Isaac Newton, Charles Darwin, Marie Curie, Albert Einstein ou Jiddu
Krishnamurti? Na escala microscópica, neurônios interagem através de pulsos excitatórios
ou inibitórios de natureza eletroqúımica como ocorre em qualquer ser vivo com sistema ner-
voso rudimentar. No entanto, na escala macroscópica o cérebro humano apresenta não só
inteligência, no sentido de criar estruturas lógicas, abstrair ou resolver problemas, como é
também capaz de gerar emoções e meta-cognição. Como é posśıvel um comportamento tão
intrincado ser criado a partir de interações tão simples?

Parte da resposta tem a ver com o conceito de complexidade. Quando um grande
número de sub-componentes de um sistema interagem de forma não-linear e com organização
(ou mesmo auto-organização) hierárquica, o comportamento global pode chegar a ser muito
diferente do comportamento dos componentes individuais. O aparente paradoxo aparece
simplesmente porque tendemos a adotar o pensamento reducionista, onde acredita-se que é
posśıvel entender toda a dinâmica da natureza conhecendo as leis fundamentais que regem
as interações da matéria em um ńıvel mais elementar. P. W. Anderson, no seu artigo “More
is Different” [1], discute bem essa questão:

The main fallacy in this kind of thinking is that the reductionist hypothesis
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Capitulo 1. Introdução 2

does not by any means imply a “constructionist” one: The ability to reduce
everything to simple fundamental laws does not imply the ability to start
from those laws and reconstruct the universe.

Compreender perfeitamente a natureza das interações elementares, provavelmente não auxi-
liaria no entendimento do comportamento de um sistema complexo como o cérebro humano.
Como ilustra Anderson neste outro trecho:

The constructionist hypothesis breaks down when confronted with the twin
difficulties of scale and complexity. The behavior of large and complex ag-
gregates of elementary particles, it turns out, is not to be understood in
terms of a simple extrapolation of the properties of a few particles. Ins-
tead, at teach level of complexity entirely new properties appear, and the
understanding of the new behaviors requires research which I think is as
fundamental in its nature as any other.

Diferentes escalas podem ser regidas por diferentes leis f́ısicas que podem, e devem,
ser consideradas igualmente fundamentais [1]. O estudo do funcionamento do cérebro humano
vivo como um sistema complexo é recente. Os problemas em aberto na área de Neurociência
são vastos e dif́ıceis de serem estudados. Apresentamos nesta tese de doutorado uma pequena
contribuição, analisando o cérebro humano do ponto de vista da f́ısica estat́ıstica e sistemas
complexos. Realizamos um estudo sobre o comportamento funcional do cérebro humano
alterado por uma mistura psicodélica usada em ritos da cultura ind́ıgena amazônica e por
algumas organizações religiosas. Por meio de imagens geradas por ressonância magnética
funcional nuclear avaliamos alterações estat́ısticas nas correlações das atividades neurais do
cérebro sob efeito dessa substância. Relatamos aqui alguns resultados que já revelam aspectos
interessantes sobre como um psicodélico em particular aparentemente afeta propriedades do
cérebro humano.

1.2 F́ısica, Neurociência e interdisciplinaridade

O pensamento reducionista também influenciou a forma como foi compartimentado
os saberes nos últimos séculos. Até meados do Século XX, as áreas da ciência não dialogavam
diretamente, tal que cada disciplina tinha delimitado seu objeto de estudo, com suas meto-
dologias próprias. No entanto, sabemos que a natureza não pode ser dividida em disciplinas.
Por consequência, estudos de sistemas que se encontravam perto das fronteiras disciplinares
acabaram sendo limitados.
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Durante o século XX, a interdisciplinaridade começou a aparecer com mais frequência
em pesquisas cient́ıficas. Agora no século XXI, a interdisciplinaridade virou algo comum,
natural. Entende-se por interdisciplinaridade a interação dinâmica de retro-alimentação e
auto-regulação entre diferentes disciplinas a fim de edificar um conhecimento comum. F́ısicos
e economistas, por exemplo, ambos estudam o mercado financeiro [2]. A diferença principal
entre Econof́ısica e Econometria está na metodologia e na abordagem, e não no assunto da
investigação, que é o mesmo: no caso, o comportamento de preços, etc. Uma disciplina
não invalida ou sobrepõe a outra, mas contribuem com diferentes pontos de vista para a
construção de um conhecimento.

A neurociência é claramente um desses assuntos de fronteira. Não é posśıvel entender
os mistérios do cérebro humano olhando de uma perspectiva somente biológica, psicológica
ou social. É preciso um trabalho conjunto, interdisciplinar. Por várias décadas os f́ısicos
também vêm estudando o cérebro. Existe uma analogia entre as redes de neurônios e redes
neurais idealizadas da neurociência [3] e sistemas de spins estudados por f́ısicos. Um sistema
de spin é constitúıdo por um conjunto de part́ıculas idênticas interagentes cujo Hamiltoniano
é definido com base nessas interações. A semelhança da formulações de redes neurais e esse
sistema f́ısico ideal fica claro em vários modelos na literatura [5, 6]. Um bom exemplo são as
redes modeladas por Hopfield [4]. Redes neurais de Hopfield são basicamente um vidro de
spin. Definida também para dois estados (ativo ou inativo), as leis que regem a dinâmica de
interação das redes de Hopfield são semelhantes as dos sistemas de spin. E a partir dessas
redes já é posśıvel extrair propriedades de aprendizagem e memória [4].

A F́ısica também rendeu contribuições importantes em técnicas experimentais. As
técnicas de ressonância magnética geraram dois Prêmios Nobel. Primeiro, o Nobel de F́ısica
de 1952 dado a Felix Bloch e Edward Purcell pela descoberta da ressonância magnética e,
recentemente, o Nobel da Medicina e Fisiologia de 2003 contemplou Paul Lauterbur e Pe-
ter Mansfield pela aplicação da técnica para gerar imagens médicas. Em resumo, a F́ısica
contribuiu bastante e ainda tem muito a contribuir para outras ciências, inclusive para neu-
rociência.
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1.3 Como os psicodélicos mudam o comportamento do
cérebro?

Talvez o psicodélico mais conhecido pelo público geral seja o LSD (dietilamida do
ácido lisérgico). Essa substância se popularizou nos anos de 1960 e se tornou um dos śımbolos
da contracultura nos Estados Unidos [7]. O LSD e os outros psicodélicos causam profundas
alterações nos estados mentais e na percepção sensória [7]. Relatos de experiências de pes-
soas sob esses efeitos podem ser encontrados na literatura e em vários śıtios na internet
(como www.erowid.org). Além do LSD, podemos citar o DMT (dimetiltriptamina) e a psi-
locibina (4-hidróxi-dimetiltriptamina) ambos pertencentes à famı́lia dos psicodélicos a base
de triptamina. O LSD também apresenta a estrutura da triptamina em sua cadeia, no en-
tanto a molécula é um pouco mais complexa. Essas substâncias agem sob neuroreceptores
de serotonina que também é uma triptamina. Essa classe de psicoativos é caracterizada por
causar mudanças na percepção sensória, como presença de sinestesia e pseudo-alucinações1,
e alterações subjetivas nos estados mentais, tais como restruturação da percepção de si e do
ambiente, reverberação de memórias suprimidas e sensações de experiências mı́sticas gerais
[9].

Uma hipótese vigente, que é quase um axioma da neurociência, é que os estados
mentais subjetivos têm correlatos neurais objetivos: há uma correspondência, ou bijeção,
entre estados mentais e os estados do cérebro [10]. Seguindo esse racioćınio, as alterações
subjetivas causadas por psicodélicos devem estar associadas a alterações f́ısicas no cérebro.
Assim, vimos perguntar como um psicodélico altera o comportamento funcional do cérebro.

Especificamente, investigamos as alterações das redes funcionais neurais do cérebro
humano sob efeitos da Ayahuasca, que é uma mistura a base da substância psicodélica DMT
e inibidores de monoaminas MAOi (monoamine oxidase inhibitors), que juntos são capazes
de provocar profundas variações nos estados mentais que perduram por horas. O caṕıtulo
2.1 contém mais informações sobre a Ayahuasca.

1Pseudo-alucinação é o termo dado à vivências alucinatórias em que não há corporeidade e ocorre no
espaço interno do sujeito. Contudo, a crença na veracidade da vivência é como na alucinação verdadeira [8].
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1.4 Visão geral metodológica

Resumimos aqui os pontos principais da metodologia que usamos nesta tese. A
metodologia para a geração das redes é parecida com as usadas nos estudos das referências
[11, 12]. Foram coletados amostras de 9 voluntários, usuários regulares de Ayahuasca, por
meio de técnicas de neuroimagem por fMRI. Os dados foram adquiridos na Universidade
Federal de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, sob coordenação do prof. Dráulio B. de
Araújo, co-orientador desta tese. Os voluntários foram submetidos a duas sessões de fMRI:
uma antes e outra após ingestão de Ayahuasca. O sinal de fMRI mensura um sinal fisiológico
local, chamado BOLD (relativo à oxigenação local), que é correlacionado com a atividade
neural. Com isso, a partir das variações do sinal BOLD, técnicas de aquisição por fMRI
são capazes de mapear com considerável precisão as variações dinâmicas na atividade neural
no cérebro inteiro em tempo real, criando assim um mapa espaço-temporal do cérebro em
funcionamento.

Após o devido pré-processamento, dividimos essas imagens em 110 regiões corticais
de acordo com um mapa estrutural do cérebro bem aceito na literatura. Extráımos uma série
temporal para representar a variação dinâmica do sinal BOLD em cada região. Calculamos
o coeficiente de correlação de Pearson entre cada par de regiões e geramos, para cada sujeito,
uma matriz de correlação para o estado não alterado (antes da ingestão da Ayahuasca) e uma
matriz de correlação para o estado alterado pela Ayahuasca.

A partir dessas matrizes, geramos redes complexas cujos nós representam as regiões
corticais do cérebro e as conexões são definidas pelo coeficiente de correlação entre elas. Ava-
liamos as propriedades estat́ısticas e topológicas dessas redes e comparamos as quantidades
referentes ao estado antes e depois da ingestão da Ayahuasca. Por fim, interpretamos e dis-
cutimos as mudanças nas redes funcionais complexas do cérebro humano que aparentemente
estão associadas aos efeitos Ayahuasca.

1.5 Estrutura da tese

Esta tese está dividida em seis caṕıtulos. Primeiramente, descrevemos a motivação
para o trabalho e ferramentas estat́ısticas utilizadas para obtenção dos resultados. Em se-
guida, introduzimos nossa metodologia, resultados e discussões. Os caṕıtulos são divididos
da seguinte forma: No caṕıtulo 2, apresentamos brevemente a Ayahuasca. Descrevemos
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os parâmetros legais que asseguram o uso da Ayahuasca no Brasil, tal como seu contexto
histórico e sua importância na cultura regional brasileira. Apresentamos um panorama geral
sobre as alterações fisiológicas e psicológicas e as principais informações sobre a composição
qúımica da Ayahuasca. No caṕıtulo 3 fazemos uma revisão de literatura sobre os métodos da
f́ısica estat́ıstica importantes para a compreensão da presente tese. Introduzimos os prinćıpios
básicos da teoria de redes complexas, métricas topológicas em redes e apresentamos uma
breve descrição sobre entropia de Shannon. No caṕıtulo 4, descrevemos toda a metodolo-
gia utilizada, desde o tratamento dos dados à criação das redes complexas. No caṕıtulo 5
contextualizamos e apresentamos nossos resultados, tal como nosso método para avalia-los.
Finalmente, no caṕıtulo 6, apresentamos nossas conclusões e discussões juntamente com as
perspectivas futuras.

Os programas e ferramentas computacionais usados nesse trabalho foram os se-
guintes: Matlab, Octave, Brain Connectivity Toolbox (www.brain-connectivity-toolbox.net),
Brain Net Viewer (www.brain-connectivity-toolbox.net), FSL (http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/) e
SPM (http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/).



CAPITULO 2

NATUREZA DOS DADOS: AYAHUASCA

Na tradição ind́ıgena amazônica, a Ayahuasca é considerada fonte de sabedoria e a
ela é atribúıda a capacidade de curar males do corpo e da alma [13]. O uso da Ayahuasca
está também enraizado na cultura dos povos não-ind́ıgenas da região e, nos últimos anos,
tem se popularizado em centros urbanos por meio de instituições religiosas como União do
Vegetal, Santo Daime e Barquinha. Um dos interesses da ciência no estudo da Ayahuasca
está relacionado ao estudo das bases fisiológicas da consciência humana. Outro, é relativo
ao seu potencial medicinal. Alguns pesquisadores acreditam que essa mistura pode ser uma
efetiva ferramenta em psicoterapias, principalmente em casos em que a medicina padrão
ainda enfrenta dificuldades como, por exemplo, em tratamento de dependentes qúımicos,
depressão e traumas [14]. Este caṕıtulo consiste em um breve resumo para melhor esclarecer
a motivação para o presente trabalho.

2.1 Por que Ayahuasca?

O termo psicodélico é derivado do grego, psychē (alma) e dēloun (manifestação, tor-
nar viśıvel). Substâncias psicodélicas são caracterizadas por provocarem espećıficas alterações
na cognição e percepção. As substâncias psicodélicas podem ser encontradas na natureza,
tais como a mescalina, a psilocibina e o DMT (dimetiltriptamina) ou sintetizadas em labo-
ratórios como o LSD (dietilamida do ácido d-lisérgico). Essa última substância, descoberta,
quanto psicodélico, por Albert Hofmann em 1943 (sintetizada pela primeira vez pelo mesmo

7
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em 1938), foi a principal precursora da Psicoterapia Psicodélica que emergiu em meados do
século XX no ocidente [7].

Desde o primeiro estudo publicado sobre o potencial terapêutico do LSD em 1951,
apareceram vários outros relacionados à tratamentos de diferentes desordens psiquiátricas [7].
Considerada uma substância capaz de estimular a percepção e expandir a consciência, o LSD
rapidamente se popularizou entre os artistas e militantes da contracultura da década de 1960.
Juntamente com o LSD, o Peyote, os Cogumelos Mágicos, e outros psicodélicos naturais que
antes eram usados somente por grupos étnicos localizados, também se tornaram populares.
Em resposta à essa rápida difusão do uso de psicodélicos e outros psicoativos, a Organização
das Nações Unidas definiu uma lista de substâncias que deveriam ser consideradas de risco
para saúde f́ısica e mental e portanto passariam a ser iĺıcitas. Até os dias de hoje, a poĺıtica
internacional de drogas é regida pelos seguintes textos: Convenção única sobre entorpecentes
(1961), Convenção sobre substâncias psicotrópicas (1971) e Convenção Contra o Tráfico Iĺıcito
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (1988) (informações podem ser encontradas em
https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/drogas).

Desde a primeira convenção em 1961, as diretrizes para o controle de substâncias
psicoativas geraram polêmica entre pensadores e cientistas. Primeiro, porque as ŕıgidas
regras para esse controle sobrepunham em vários pontos os direitos humanos, principalmente
relacionado à liberdade individual de escolha e ao respeito às diferentes culturas e religiões.
Por causa das novas leis, vários grupos étnicos tiveram sua cultura depreciada e até mesmo
foram proibidos de realizar seus rituais [15]. Segundo, porque apesar do potencial terapêutico
de várias substâncias listadas não ter sido negado, as pesquisas e terapias com psicodélicos
foram fortemente suprimidas [7, 15]. A convenção de 1971 ameniza algumas das cŕıticas
relacionadas aos direitos humanos abrindo uma concessão para que páıses permitam o uso de
recursos naturais contendo substâncias psicoativas em ritos mı́sticos ou religiosos. De acordo
com o texto, esses grupos devem ser identificados em acordo com os seguintes critérios: ser
determinado, pequeno, claramente delimitado e apresentar evidências históricas do uso da
referente substância psicoativa em sua tradição [15]. Essa flexibilização possibilitou que o
Brasil legalizasse o uso da Ayahuasca apesar da infusão conter DMT, substância psicodélica
listada como iĺıcita no acordo internacional. A regulamentação da Ayahuasca no Brasil
iniciou-se em 1985 por meio de um estudo multidisciplinar envolvendo antropólogos, cientistas
e representantes de diferentes grupos usuários de Ayahuasca que comprovaram a segurança
do uso da mistura e sua importância na identidade regional. Em 2010, o CONAD (Conselho
Nacional de poĺıticas sobre drogas do Brasil) publicou uma resolução que regulamenta o uso
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da Ayahuasca e a sustentabilidade ecológica das plantas componentes. A resolução também
estimula pesquisas cient́ıficas sobre potenciais terapêuticos. Um processo de reconhecimento
como Patrimônio Cultural Brasileiro iniciou-se em 2008 [15]. O mesmo já existe no Peru
desde 2004 (http://intranet.mcultura.gob.pe).

A difusão de religiões “ayahuasqueiras” para fora da América Latina tem suscitado
a discussão sobre a legalidade da Ayahuasca em diferentes páıses. Dentre os páıses, como
Espanha, Alemanha e Holanda, que reconheceram a legitimidade do uso da Ayahuasca base-
ado no direito ao culto e à prática religiosa, está os Estados Unidos, principal incitador da
chamada “guerra contra as drogas”. A abertura poĺıtica tem possibilitado grandes avanços
nas pesquisas com a Ayahuasca. Apesar dessas pesquisas serem recentes, o domı́nio e conhe-
cimento popular sobre a substância é bastante robusto, o que garante a segurança de seu uso.
Muitas vezes os parâmetros para ensaios cient́ıficos são indicados pelos próprios usuários, tal
como dosagem, alimentação adequada e outros cuidados. Em suma, a legitimidade do uso em
território brasileiro, o fato das plantas componentes serem nativas da nossa flora, tal como
o largo conhecimento popular que norteia uso seguro da substância, conferem à Ayahuasca
um papel importante para as pesquisas em neurociência no Brasil e no mundo. Esses es-
tudos podem auxiliar tanto em problemas em aberto fundamentais (como compreensão da
consciência por meio seus estados alterados, neuropatologias, entre outros), como também
pode auxiliar no desenvolvimento das psicoterapias psicodélicas.

2.2 História: cultura, religião e medicina

Os ı́ndios nativos da floresta Amazônica contaram, e ainda contam, com grande
diversidade na flora regional. A intimidade com a natureza e uma cultura rica em tradições
certamente garantiu às tribos ind́ıgenas vasto conhecimento em espaǵıria e outras alquimias.
É desse conhecimento, talvez milenar, que o chá Ayahuasca é oriundo1. Trata-se de uma
decocção feita a partir de duas plantas nativas da floresta Amazônica: o arbusto Psychotria
viridis, conhecido como Chacrona, e o cipó Banisteriopsis caapi, mais conhecido como Mariri2.
A Chacrona, considerada responsável por trazer a “luz” durante a experiência com Ayahuasca,

1Por ausência de registros não se sabe exatamente quando é a que grupo étnico pode se atribuir a desco-
berta da Ayahuasca. Sabe-se que diversas tribos da floresta Amazônica incluem o uso de Ayahuasca em sua
tradição. Existe a suposição de que a mistura tenha sido criada por civilizações a.c., no entanto é imposśıvel
até os dias de hoje uma datação confiável para a origem da Ayahuasca [16].

2Essas são as plantas mais populares, no entanto algumas regiões podem utilizar outras combinações com
o mesmo principio ativo.
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contém a substância psicodélica DMT. Quando ingerida sozinha a Chacrona não induz efeitos
psicoativos. No entanto, associada, em infusão, com o caule do cipó Mariri (que possui
substâncias que inibem a rápida metabolização do DMT), o efeito psicoativo pode durar
por horas [17]. Essa sutileza na composição nos leva a suspeitar que o chá não tenha sido
descoberto ao acaso e sim criado por uma cultura, tradição ou civilização complexa (ver
figura 2.1).

O nome Ayahuasca tem origem na ĺıngua ind́ıgena Quechua e pode ser traduzido
como “vinha das almas”, “cipó dos sonhos” ou “cipó da morte” [18]. Dependendo da cultura,
pode também ser chamado de Caapi, Yagé, Daime, Vegetal ou “Planta Maestra” [19, 21]. A
experiência com Ayahuasca é geralmente associada a aprendizagem, expansão de consciência,
acesso a conteúdos inconscientes e experiências mı́sticas gerais [9]. Na tradição ind́ıgena, a
Ayahuasca tem funções sociais, religiosas e medicinais. É usado, por exemplo, para se to-
mar grandes decisões dentro da tribo e como ferramenta para o xamã (curandeiro) reconhecer
doenças. Dentro da tradição, é usado como medicamento e como um canal acesso a realidades
ocultas ao cotidiano [19]. Além desta sensação de acesso a um ńıvel de consciência superior
(ou mais profundo), os usuários relatam alterações sensórias e pseudo-alucinações. Essas
pseudo-alucinações são predominantemente visuais e recebem o nome popular de “miração”
(ver figura 2.2). Frequentemente, relatos associam a experiência à estados de beatificação.
Religiosos e espiritualistas usam o termo “enteógeno” (manifestação do Deus interior) para
distinguir esse tipo de substância psicoativa. Os estados de beatificação são caracterizados
por paz interior, aumento de empatia, forte sensação de presença (tal como descritos em esta-
dos meditativos), dissolução do ego, sensação de integração com a natureza e transcendência
espiritual [19]. Apesar da subjetividade, essas alterações são descritas coerentemente por di-
ferentes usuários, independentemente da cultura ou crença religiosa. O espectro de alterações
psicológicas e sensórias é amplo e a experiência pode variar de indiv́ıduo para indiv́ıduo e
um mesmo indiv́ıduo pode vivenciar experiências completamente diferentes. No entanto,
geralmente estão dentro do escopo citado acima. Experiências negativas, embora descritas
com menos frequência, também aparecem nos relatos. Casos de surtos psicóticos correlacio-
nados com uso da Ayahuasca são raros e, aparentemente, estes são relacionados à tendência
psicóticas prévias. Profissionais alertam sobre o risco do uso do chá por pessoas com deter-
minadas neuropatologias, como por exemplo esquizofrenia e transtorno bipolar [19].

Na década de 1980 o uso da Ayahuasca começou a se espalhar para os centros urba-
nos por meio de religiões, principalmente, pela União do Vegetal, Santo Daime e Barquinha
[19]. A maioria das religiões chamadas “ayahuasqueiras” destacam-se pelo sincretismo religi-
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oso, podendo envolver catolicismo, espiritismo, xamanismo, tradições afro-brasileiras, entre
outros. A referência [20] é boa fonte de informações sobre essas religiões.

Apesar da polêmica que envolve a Ayahuasca, por se tratar de um psicodélico, não
há nenhum estudo que indica presença de efeitos colaterais a longo prazo [22]. Os efeitos
colaterais a curto prazo são disfunções gastrointestinais. Essas disfunções são consideradas
pelos usuários como parte dos benef́ıcios da infusão, a chamada “purga” [23]. Há evidências
que a Ayahuasca não causa dependência [24]. Além disso, a substância parece apresentar
resultados efetivos em tratamento de dependência qúımica. [14]. O uso medicinal da Ayahu-
asca tem despertado interesse de cientistas do mundo inteiro. Além da eficácia do uso da
Ayahuasca para tratamento de alcoolismo e tabaco, pesquisas apontam o potencial do chá
no tratamento de psicopatologias como depressão, mal de Parkinson, entre outros [14, 16].
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Figura 2.1: Ayahuasca. a) Folhas do arbusto Chacrona, que contêm a DMT. b) Cipó Mariri,
que contêm as MAOi. c) Processo de decocção das plantas, que dura várias horas até se
extrair o sumo que dá origem à Ayahuasca. d) A bebida Ayahuasca em sua forma final.
(Fotos superiores retiradas do śıtio da UDV e inferiores autorizadas pela UDV-Núcleo Natal.)



Capitulo 2. Natureza dos dados: Ayahuasca 13

Figura 2.2: Pintura inspirada pela Ayahuasca. Esta pintura do artista peruano Pablo Ama-
ringo é um exemplo t́ıpico de pinturas inspiradas pela experiência com Ayahuasca. A presença
de cores fortes, elementos mı́sticos e animais primitivos, como a cobra, são caracteŕısticos
das mirações. As sobreposições das imagens em diferentes escalas refletem também diferentes
dimensões de realidade: do ritual à entidades sagradas. Note que, apesar da intensidade de
informações, há harmonia e integração entre as imagens [25].
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2.3 Composição qúımica

Como mencionado na seção anterior, a Ayahuasca é preparada pela decocção de duas
plantas: Psychotria viridis (Chacrona) e Banisteriopsis caapi (Mariri). Cada uma das plantas
contém uma das duas substâncias fundamentais da mistura. A Chacrona contém a molécula
psicodélica N,N-Dimetiltriptamina (DMT) e o Mariri contém β−carbonilas alcaloides, ini-
bidoras de monoamina oxidase MAOi (do inglês, Monoamine Oxidase inhibitors ) [17]. A
presença de MAOi é essencial para possibilitar os efeitos psicoativos da mistura, pois impede
que o DMT seja rapidamente metabolizado pelo organismo. As principais β−carbonilas
alcaloides presentes no Mariri são a Harmina, Harmalina e, em menor concentração a Te-
trahidroarmina. Monoamina oxidases têm a função de controlar as monoaminas produzidas
pelo organismo (tais como serotonina, dopamina e adrenalina) e monoamina exógenas. Essas
β−carbonilas por si só são capazes de provocar efeitos psicodélico se consumidos em alta
dosagem, no entanto a concentração presente na Ayahausca é muito baixa se comparado ao
limiar para que esses efeitos sejam detectados [17].

O DMT é uma amina que age como agonista para os receptores de serotonina no
sistema nervoso central (5-HT2A). A estrutura das duas moléculas são semelhantes. Usual-
mente é categorizada na mesma classe do LSD e psilocibina que também possuem estruturas
semelhantes (ver figura 2.3). O DMT pode ser encontrado diversas plantas e animais. No
organismo humano, é encontrada uma pequena concentração no sangue, na urina e no fluido
cérebro espinhal [26, 27]. Ainda não se sabe a função do DMT endógeno no corpo humano.
Entretanto, um estudo recente associou o DMT ao receptor Sigma-1 [28], como regulador do
mesmo. Até então esse receptor não possúıa um agonista endógeno espećıfico conhecido no
corpo humano. Estudos mostram que a administração parental de DMT provoca alterações
na percepção, no senso de si e da realidade de forma muito intensa, contudo em um curto
intervalo de tempo. Na administração oral por meio da Ayahuasca (com a presença de MAOi)
o efeito é mais ameno, geralmente dura cerca de 4 horas [17].

2.4 Alterações fisiológicas e psicológicas

Os efeitos psicológicos causados pela Ayahuasca são bastante subjetivos e complexos.
Estudos relacionados a efeitos pśıquicos induzidos pela Ayahuasca podem ser encontrado na
literatura [19]. Podemos ressaltar o aumento de introspecção, alteração na noção de tempo,
variação na percepção do próprio ego, dificuldade de controlar o foco, sensação de bem estar,
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empatia e sensação de elevação no ńıvel de consciência e transcendência [19]. Usuários relatam
também alterações sensórias na audição, visão e tato. As imagens mentais aparecem mais
ńıtidas e pensamentos se tornam, apesar de mais complexos, mais claros. É comum relatos
de “insights” durante a experiência. Apesar de todas as alterações sensórias e cognitivas os
usuários permanecem conscientes de tal forma que podem se comunicar com coerência [18]. O
DMT é capaz de induzir pseudo-alucinações que podem atingir todos os sentidos, no entanto,
há uma predominância de relatos de experiências alucinatórias visuais, que são popularmente
chamadas de mirações [19]. Outras alterações observadas relacionadas à ativação de dos
receptores de serotonina são aumento do ńıvel plasmático de prolactina, cortisol e hormônio
do crescimento [23]. Dentre os efeitos autonômicos podemos destacar aumento do diâmetro
pupilar, discreto aumento na frequência respiratória, elevação de parâmetros cardiovasculares
e pressão arterial (altas dosagens) [23, 17]. Callaway et. al. sugerem que os efeitos colaterais
como náusea, vômito e diarreia podem ser causados pelo aumento do ńıvel de serotonina
não metabolizada, devido à presença do MAOi [23]. Visto as profundas alterações que a
Ayahuasca pode causar nos estados de consciência, estudos têm sido conduzidos a fim de se
compreender a base neurológica dessas alterações.

Alguns estudos sobre Ayahuasca usando fMRI

Ressonância magnética funcional (fMRI, sigla adotada do termo em inglês functi-
onal Magnetic Ressonance) é uma técnica de neuroimageamento não invasiva que utiliza
ressonância magnética para mapear a atividade do cérebro in-vivo [29]. fMRI é, possivel-
mente, a mais eficiente ferramenta contemporânea para mapeamento funcional do cérebro.
Trata-se da única técnica não invasiva, com alta resolução espaço-temporal capaz de mapear
o funcionamento do cérebro inteiro (ver Apêndice A para mais informações). Estudos sobre
o efeito do Ayahuasca no cérebro usando técnicas de fMRI são ainda escassos. No entanto,
alguns trabalhos já apontam relevantes informações sobre o efeito do Ayahuasca no cérebro
humano. Vamos citar brevemente seus principais resultados.

Em um estudo de fluência verbal feito em usuários de Ayahuasca experientes, mostrou
que há uma redução no sinal de áreas que a literatura considera envolvidas com o processo
de linguagem, como área de Broca, regiões dos lóbulos frontal, temporal, ocipital e parietal,
áreas ĺımbicas e tálamo em voluntários sob efeito do Ayahuasca[30]. Outro estudo conduzido
pelo co-orientador desse trabalho (de Araujo DB. et. al.) investigou as bases funcionais
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envolvidas nas imagens mentais com olhos fechados, relacionadas à “miração”. Esse trabalho
mostrou que, sob efeito de Ayahuasca, regiões visuais primárias têm atividade semelhante a
de quando o sujeito está com olhos abertos [31]. O estudo mostra também a potencialização
das regiões envolvidas em memórias episódicas e associações contextuais (área de Broadmann
3 30 e 37) [31]. Em conclusão os autores sugerem que as v́ıvidas imagens mentais provocadas
pela Ayahuasca podem ter origem na ativação de regiões corticais envolvidas com visão,
memória e intenção. Em um recente artigo Palhano-Fontes et al. [33] estudaram as variações
na atividade e conexões de regiões ligadas à DMN (sigla referente ao termo em inglês, Default
Mode Network). A DMN é uma rede funcional do cérebro que é ativada quando o sujeito está
em estado de repouso e diminui quando há presença de alguma tarefa. Segundo o estudo,
regiões importantes da DMN como córtex cingulado posterior, precuneus e córtex pré-frontal
medial, apresentam uma significativa redução na atividade funcional nos indiv́ıduos sob efeito
de Ayahausca tal como uma redução na conectividade funcional do precuneus [33]. Os autores
ressaltam que a modulação causada na DMN pelo Ayahuasca aponta na mesma direção de
estudos com meditação, sono e psilocibina [34, 35].

Os estudos em fMRI com Ayahuasca, geralmente, se concentram em analisar regiões
de interesse. Não há ainda um estudo que caracterize as variações nas estruturas funcio-
nais do cérebro de forma global. O paradigma contemporâneo na neurociência considera a
hipótese que funções cerebrais, principalmente as subjetivas como pensamento e consciência,
não estão localizado em regiões corticais distintas, mas sim são possibilitadas por um “tra-
balho” conjunto de diversas regiões distribúıdas no cérebro. Assim, compreender como essas
relações ocorrem em uma escala global e como elas podem ser modificadas pode trazer rele-
vantes informações para o entendimento funcional do cérebro e seus estados alterados. Nesse
contexto, nossa motivação é compreender a influência da Ayahuasca no comportamento fun-
cional do cérebro, analisando dados de fMRI em uma perspectiva global. Para tal, lançamos
mão de vários de métodos da f́ısica estat́ıstica. As principais ferramentas utilizadas estão
descritas no caṕıtulo a seguir.

3Áreas de Broadmann são divisões corticais baseadas em histologia e citologia. Detalhes podem ser vistos
na referência [32].
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Figura 2.3: Estrutura molecular de substâncias psicodélicas e serotonina. Note que o DMT
(dimetiltriptamina), o LSD (dietilamida do ácido d-lisérgico) e a psilocibina possuem uma es-
trutura molecular semelhante à serotonina, um dos principais neurotransmissores do sistema
nervoso humano. Tanto o DMT, como a psilocibina, possuem histórico de uso tradicional
e religioso. O LSD no entanto, foi único descoberto por pesquisas cient́ıficas. A descoberta
ocorreu acidentalmente quando o qúımico súıço Alfred Hoffman (1943) sintetizava uma série
de substâncias com potencial para estimular a circulação e respiração. Hoffmann experimen-
tou os efeitos do LSD, pela primeira vez, por uma intoxicação acidental. Voltando de seu
laboratório para casa, em um dia de trabalho comum, Hoffmann começou a sentir estranhas
sensações. Em suas próprias palavras: “At home I lay down and sank into a not unpleasant,
intoxicated-like condition characterized by an extremely stimulated imagination. In a dream-
like state, with eyes closed (I found the daylight to be unpleasantly glaring), I perceived an
uninterrupted stream of fantastic pictures, extraordinary shapes with intense, kaleidoscopic
play of colors”. Hoffmann confirmou a relação entre os efeitos pśıquicos experimentados com
a nova substância sintetizada, por meio de uma auto-intoxicação intencional. A descoberta
foi aceita com entusiasmo pela comunidade cient́ıfica e estimulou várias pesquisas cient́ıficas,
até ser proibida em 1961 (figura retirada do http://sitn.hms.harvard.edu).



CAPITULO 3

ALGUNS MÉTODOS DA FÍSICA ESTATÍSTICA

3.1 Fundamentos da teoria de redes complexas

Conceito de redes complexas

O conceito de redes complexas é baseado no comportamento de redes reais e mate-
maticamente fundamentado na teoria de grafos [36]. Qualquer sistema composto de vários
elementos e que apresenta relação entre pares pode ser representado por uma rede. Em lin-
guagem formal, trata-se de um diagrama G(V, L) formado por um conjunto de elementos
V = {v1, v2, ..., vN}, e outro conjunto L{l1, l2, ..., lM}, associado, que relaciona pares ordena-
dos de V (lk ≡ lk(vi, vj)). A partir desse diagrama, chamado grafo, é posśıvel caracterizar
o sistema em uma escala global e detectar comportamentos complexos emergentes devido à
interações não lineares [37]. A representação esquemática de um grafo é feita por pontos
(unidades) que simbolizam cada elemento vi, chamados de nós ou vértices, e linhas li,j, que
conectam esses pontos chamados de arestas ou conexões. (ver figura 3.1). Pares de nós co-
nectados por uma aresta são denominados vizinhos. A natureza das arestas pode variar de
acordo com a informação que se deseja representar no grafo. Um grafo pode ser direcionado,
tal que as arestas representem relação assimétrica entre os nós, (i −→ j 6= j −→ i) (ex.
causa e efeito, fluxo) ou não direcionado, onde a aresta representa apenas a existência de
relação entre os pares de nós. Pode-se também quantificar o ńıvel da relação entre os pares
ponderando cada aresta por um determinado valor. Algebricamente, o grafo é representado
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por uma matriz, chamada matriz de adjacência A , em que cada elemento a(i, j) da matriz
representa a ligação entre o par de nó i e j [37]. Exemplos podem ser vistos na figura 3.1.

Apesar de, a rigor, os termos redes complexas e grafo terem definições distintas, são
frequentemente usado na literatura como sinônimos. Isso não causa qualquer complicação
prática. Por simplicidade, vamos adotar o termo redes complexas para todas as situações.

A teoria de redes complexas é uma elegante ferramenta matemática para se lidar
com sistemas que apresentam um número grande de elementos interagentes cuja descrição
macroscópica não pode ser feita considerando a influência individual de cada interação de
forma linear. Por meio dessa formulação matemática é posśıvel detectar comportamentos
complexos tal como caoticidade e auto-organização. Outra vantagem é a facilidade com que
a representação permite selecionar determinado ńıvel ou natureza de informação. Devido à
sua flexibilidade, a teoria de redes complexas têm sido usada para entender vários sistemas
reais, desde regulação gênica ao comportamento de redes sociais [37, 38].

Caracterização topológica

Topologia (do grego “topos”, lugar,“logos”, estudo) de uma rede pode ser entendido
como um estudo da forma como seus elementos são conectados, ou seja, é uma medida
estrutural das relações dentro da rede. Conceitos de geometria em rede diferem-se um pouco
da geometria euclidiana. Por exemplo, distância entre dois elementos está relacionado ao
número de elementos conectados entre eles e não à distância cartesiana [38].

A topologia de uma rede pode ser descrita por uma série de medidas estruturais que
podem ter abrangência global ou local. Essas medidas podem detectar a presença de polos
centrais (hubs), homogeneidade, agrupamentos, entre outros. Os padrões topológicos de uma
rede podem refletir as regras gerais de interação que seus elementos obedecem ou indicar
caracteŕısticas intŕınsecas de comportamento do sistema representado. As sessões seguintes
são dedicadas à uma breve descrição das principais medidas em topologia de redes necessárias
para a compreensão do presente estudo. Todas as medidas a seguir são descritas para uma
rede G(V, L) com N nós e M arestas, não-ponderada e não-direcionada.
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Figura 3.1: Exemplo de redes com suas matrizes de adjacência associadas. a) Rede não
direcionada e não ponderada. b) Rede direcionada e não ponderada. c) Rede ponderada e
não direcionada. Nesta tese, usamos apenas redes não ponderadas e não direcionadas. Figura
da referência [41].



Capitulo 3. Alguns métodos da F́ısica Estat́ıstica 21

Distribuição de grau

O número de conexões que cada nó da rede possui é chamado grau k. Tomando o
histograma de frequência normalizado dos graus de todos os nós temos a distribuição de grau
P(k). A distribuição de grau de uma rede é dada por:

P (ki) = 1
N

∑
k∈G

δ(k, ki) ; (3.1.1)

em que δ(k, ki) é o delta de Kronecker, ki = ∑
j∈G a(i, j) é o grau do nó de ı́ndice i e a(i, j)

o elemento da matriz adjacência. Essa distribuição representa a fração de nós da rede que
possuem determinado grau k [39]. O perfil da curva de distribuição de grau, que é uma
distribuição de probabilidade, pode fornecer muitas informações sobre a rede (ver figura 3.2).
Toda distribuição de probabilidade pode ser descrita por meio de seus momentos centrais
[40]. Por definição, o n-ésimo momento de uma variável k com distribuição P (k) é dado por:

〈kn〉 =
∑
k

knP (k) . (3.1.2)

Os quatro primeiros momentos estão associados às principais informações sobre a dis-
tribuição. O primeiro momento fornece o valor esperado (ou grau médio) da rede. O segundo
está associado a variância, que indica a dispersão da distribuição. O terceiro está relacionado
a medida de assimetria, chamada obliquidade (skewnness). E por fim, o quarto, denominado
curtose mensura o “achatamento” da curva, ou a espessura da cauda da distribuição [40].

Assortatividade

Outra medida relacionada ao grau da rede é a assortatividade. O coeficiente de
assortatividade mede a tendência de vizinhos terem grau similares [42]. Se essa tendência é
alta dizemos que a rede é homof́ılica [37]. Caso contrário, se nós com grau altos tenderem
a se conectar mais com nós de grau baixo, a rede é dita heterof́ılica. O coeficiente de
assortatividade de uma rede é dado por:

rass = 1
σ2
q

∑
k1,k2

k1k2(ek1,k2 − qk1qk2) (3.1.3)

em que qka = (ka + 1)p(ka+1)/
∑
b kbp(kb) e ek1,k2 é a probabilidade conjunta de pk1 e pk2 .
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Figura 3.2: Distribuição de grau de uma rede não direcionada. À esquerda a rede com o valor
do grau k de cada nó e a direita a a distribuição de grau (conectividade) P (k) normalizada,
ou seja, função densidade de probabilidade. Figura da referência [41].
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Note que rass nada mais é que um coeficiente de correlação que quantifica a correlação entre
os graus dos nós, variando de [−1, 1]. A assortatividade além de indicar uma tendência de
organização na rede pode refletir a robustez da rede. Redes com assortatividade alta vão
apresentar aglomerados de polos centrais (hubs), o que a deixa menos vulnerável a falhas.

Segregação e integração

Alguns conceitos de rede ficam mais intuitivos se pensarmos em redes sociais virtuais
como exemplo. A internet possibilita que qualquer pessoa se conecte com qualquer outra
independente da distância geográfica, cultura ou classe social. A internet, portanto, deixou
o mundo mais globalmente integrado. No entanto, sabemos que as pessoas não tendem a
se comunicar aleatoriamente. Geralmente pessoas se associam por afinidades. Ideologias,
interesses comuns, laços sangúıneos e grupos sociais são alguns dos vários motivos que levam
pessoas a se conectarem. As afinidades podem gerar agrupamentos. O menor grupo posśıvel
é formado por três pessoas. Ou seja, quando duas pessoas conectadas estão conectadas à
uma terceira pessoa comum. A existência da terceira pessoa não só diminuem a chance de
essas pessoas estejam conectas ao acaso, como torna mais robusta a comunicação entre elas,
pois mesmo que a ligação entre elas seja rompida, ambas vão continuar recebendo as mesmas
informações, através do amigo comum.

Em notação de redes, dizemos que, dado um nó i e a sub-rede contendo somente os
vizinhos de i gi, se j, k ∈ gi, e l(j, k) = 1, i j e k formam um agrupamento (cluster). O
coeficiente de agrupamento (clustering coeficient) C(i) mede a proporção de vizinhos comuns
em o número total de vizinhos de cada nó [43] (ver figura 3.3 a). O valor do coeficiente de
agrupamento é calculado por:

Ci =
∑

j,h∈g(i)

2l(j, h)a(i, h)
ki(ki − 1) . (3.1.4)

O coeficiente de agrupamento caracteŕıstico da rede é dado pela média do coeficiente de todos
os nós C(G) = ∑

Ci/N que a compõe. Uma rede com alto coeficiente de agrupamento indica
a presença de afinidades espećıficas locais, sugerindo que as conexões possam não ter sido
feitas aleatoriamente, e pode sugerir presença de segregação na rede [43].

Para falar de integração global em redes é preciso entender o conceito de caminho.
Em teoria de rede, caminho é a medida do número arestas (conexões) que é necessário passar
por, partindo de um determinado nó i até outro j. A distância geodésica, ou simplesmente
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distância, é dada pelo menor caminho que separa um par de nós [39] (ver figura 3.3 b e c).
Na rede social que usamos como exemplo, esse conceito pode ser entendido como o menor
número de pessoas necessárias para levar informação de uma pessoa a outra. Quanto menor
a distância entre dois nós, mais eles estão indiretamente relacionados. Portanto, em uma
rede cuja média da distância entre todos os nós é baixa, a rede como um todo será mais
integrada [43]. A distância geodésica de uma rede pode ser calculada por:

D(G) =
∑
i,j∈G

d(i, j)
N(N − 1) , (3.1.5)

em que d(i, j) é distância entre cada par de nós e pode variar de [1, ∞) sendo d(i, j) = 1
para vizinhos e, por definição, d(i, j) → ∞ quando não há caminho entre os nós (rede
desconectada).

Eficiências de rede

Para entender o conceito de eficiência em rede, vamos supor que existe um fluxo
de informação passando por ela. Em uma rede não-ponderada é razoável considerar que a
eficiência de comunicação entre um par de nós é inversamente proporcional à distância entre
eles εij = 1/d(i, j). Assim teremos a eficiência máxima εij = 1 quando os nós são vizinhos
(d(i, j) = 1) e eficiência nula εij = 0 para śıtios que não são conectados por nenhum caminho
d(i, j) → ∞. Considerando que há um transporte paralelo de informação, a eficiência da
rede pode ser definida por [44]:

Eglobal(G) = 1
N(N − 1)

∑
i,j∈G

1
d(i, j) . (3.1.6)

Ou seja, a eficiência global de uma rede é o rećıproco da média harmônica das distâncias
entre cada par de nós [45].
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Figura 3.3: Medidas de agrupamento e distância geodésica. a) Coeficiente de agrupamento:
as arestas vermelhas identificam os aglomerados associados ao nó 7, ou seja, os agrupamentos
(cluster) formados pelo nó 7 (vizinhos ligados entre si). A linha tracejada mostra o máximo
de aglomerados posśıvel envolvendo o nó 7 e seus vizinhos. O coeficiente de agrupamento
é dado pela razão entre agrupamentos existentes e máximo de aglomerados posśıvel. b)
Distância geodésica: Em vermelho o menor caminho entre os nos 5 e 9. c) Matriz distância:
Matriz com a distância geodésica entre todos os nós, em destaque a distancia entre os nos
evidenciados em b). Figura da referência [41].
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Avaliando de forma localizada, isto é, considerando somente a subrede gi composta
pelos vizinhos de determinado nó i, é posśıvel medir a eficiência local da rede onde este nó
está inserido. Dado d(k, j) tal que k, j ∈ gi, a eficiência local da rede Elocal é definida por:

Enodal(gi) = 1
ni(ni − 1)

∑
k,j∈gi

1
d(k, j) , (3.1.7)

Elocal(G) = 1
N

∑
j∈G

Enodal(gi) , (3.1.8)

em que ni é o número total de vizinhos do nó i. Note que a eficiência associada à cada nó,
Enodal, não expressa uma caracteŕıstica direta do nó e sim caracteriza seus vizinhos, ou seja,
a “região” da rede onde o nó i está inserido.

3.2 Redes regulares, aleatórias e de mundo pequeno

Uma caracteŕıstica relevante de redes complexas é a possibilidade de classificar sis-
temas, que aparentemente não tem relação, em classes universais. Sabemos que a natureza
apresenta padrões e simetrias universais em diferentes ńıveis. Um exemplo de fácil con-
cepção são as estruturas morfológicas fractais. Sistemas de naturezas distintas que apresen-
tam alguma caracteŕısticas comum, quando descritos matematicamente podem apresentar as
mesmas regras de interação [46]. Por isso, identificar classes tem grande valor em estudos
de sistemas complexos. Em redes, classificações de universalidade podem ser feitas tanto
pela topologia quanto da respostas a processos dinâmicos [46]. Entendemos que sistemas na
natureza tendem a buscar alguma forma de otimização para estar em equiĺıbrio. Existe um
prinćıpio em f́ısica, conhecido como prinćıpio da entropia máxima, que afirma que um sistema
irá buscar estados de maior desordem para atingir o equiĺıbrio. Por outro lado, sabemos que
especificidade funcional exige organização, ou seja, baixa entropia. Assim, é razoável pen-
sar que os sistemas da natureza, principalmente organismos vivos, estão sempre ponderando
essas duas condições.

Em outra vertente, no estudo de redes complexas, o estado de maior desordem pode
ser representado por redes aleatórias e o estado de máxima ordem pelas redes regulares. Nas
redes regulares, todos os nós têm o mesmo grau, o que permite uma configuração única.
Essas redes se caracterizam por apresentarem integração global muito baixa e coeficiente de
agrupamento alto. Já as redes aleatórias apresentam algum tipo de desordem. Em uma
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definição geral, redes aleatórias são tais que alguns parâmetros são mantidos fixos e outros
variam sem restrição [47]. Podemos encontrar vários modelos de redes aleatórias na literatura,
no entanto, quando se fala em rede aleatória, geralmente é uma referência ao modelo de Erdös-
Rényi [38]. Esse modelo teórico considera que a probabilidade de conexão entre dois nós é
independente do número de conexões que cada nó possui, ou seja, não há restrição no valor
do grau e nem tendências nas conexões (conexão preferencial). Essa redes apresentam baixo
coeficiente de agrupamento e são muito mais integradas (menor distância geodésica) que as
redes regulares.

Em 1998 Watts e Strogatz propuseram um modelo intermediário entre essas duas
classes [48]. A ideia consiste em modelar uma rede tal que ela seja tão integrada quanto
uma rede aleatória, no entanto, com coeficiente de agrupamento significativamente maior.
Essas redes foram denominadas redes de mundo pequeno (SW) (Small World, em inglês)
em referência ao conceito de mundo pequeno proposto por Stanley Milgram na década de
1960 1 [39]. O modelo f́ısico proposto por Watts e Strogatz é simples. Partindo de uma rede
regular, as conexões são realocadas aleatoriamente com uma dada probabilidade p. Uma
rede SW é obtida quando um percentual de conexões realocadas é tal que melhor otimize
conjuntamente ambas as condições, de integração e segregação, medida pela distância média
da rede e o coeficiente de agrupamento médio [48]. Ver figura 3.4. Apesar da simplicidade,
o modelo expressa propriedades encontradas em diversos sistemas reais, incluindo em redes
funcionais do cérebro humano [49, 50].

1A intenção do experimento de Milgram foi mapear quão eficientemente uma informação pode propagar
em uma sociedade. Milgram concluiu que o “grau de separação” entre quaisquer duas pessoas é, na média,
aproximadamente 6 [39]. O conceito de “grau de separação” nesse contexto é equivalente ao conceito de
distância geodésica em redes.
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Figura 3.4: Variação da distância L e coeficiente de agrupamento C em função da proba-
bilidade de realocação de conexões das arestas nas redes estudadas por Watts e Strogatz.
Ambas curvas estão normalizadas pelo valor em p = 0 (rede original). Assim nos extremos
C(0) = L(0) = 1 e C(1) = L(1) = 0 a rede será completamente regular e aleatória respectiva-
mente. A redução rápida de L(p)/L(0)) com o aumento de p enquanto C(p)/C(0) permanece
quase constante indica o fenômeno de mundo pequeno. Figura adaptada de [48]
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3.3 Entropia de Shannon

Definição

Em termodinâmica estat́ıstica e também na teoria de informação, a medida de in-
certeza (ou desordem) de um sistema está relacionada às probabilidades de encontrar um
sistema em cada estado que ele pode assumir. Se um sistema tem poucos estados posśıveis a
probabilidade de prever em qual estado ele se encontra é maior do que se um sistema possui
grande número de estados posśıveis. Por exemplo, é mais fácil acertar a escolha de um valor
ao rolar um dado de 6 faces do que um dado de 8 faces. Ou seja, o grau de incerteza no
dado de 8 faces é maior. Nesses caso as faces dos dados representam os estados posśıveis do
sistema. A medida de incerteza de uma variável aleatória pode ser dada pela relação:

S[P ] = −
∑
i

pi log pi =
∑
i

pi log(1/pi) , (3.3.1)

em que pi é a probabilidade do sistema estar no estado i e a normalização das probabilidades
é dada por ∑i pi = 1. Essa medida é denominada Entropia de Shannon, ou Entropia da
Informação [51]. No exemplo dos dados, teŕıamos S6 = 6 · (1

6 log(6)) = 1.79 para o dado
de 6 faces e S8 = 8 · (1

8 log(8)) = 2.08 para o dado de 8 faces. Nesses casos estamos consi-
derando que a probabilidade de todas as faces (estados) são iguais, ou seja, para um dado
não viciado. Vamos considerar agora um dado viciado. Digamos que há uma chance de
50% do dado de 6 faces exibir o a face 1. Assim a nova distribuição de probabilidade seria
p = (1

2 ,
1
10 ,

1
10 ,

1
10 ,

1
10 ,

1
10), que rende uma entropia H6viciado

= 1.50. A redução na entropia
indica que a existência de um estado preferencial faz com que a incerteza de qual face será
mostrada ao rolar os dados diminua. Note que a fórmula para a entropia de Shannon é
semelhante à fórmula de entropia de Boltzmann-Gibbs: S[P ] = −kB

∑
pi ln(pi), em que kB

é a constante de Boltzmann.

Nesta tese usamos o logaritmo neperiano (ln) em vez de base 2 geralmente usada em
teoria da informação. Portanto a entropia de Shannon para nós tem unidades de nits em vez
de bits. Essa escolha também é equivalente ao uso da entropia de Boltzman-Gibbs, tomando
kB = 1.
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Informação e incerteza

A entropia de Shannon comporta uma definição bastante ampla para a ideia de
informação visto que ela trabalha somente com as probabilidades e não com a natureza da
informação. A quantidade I(xi) = log(1/pi), chamada Informação Própria do evento [51],
quantifica a informação do sistema associado à variável xi. Ou seja, quanto de informação
que se obtém do sistema conhecendo dada variável. Note que, quanto menor a probabilidade
da ocorrência de xi maior sua contribuição para quantificar a informação do sistema. Para
pi = 1, I(xi) = 0, ou seja, se o sistema só tem um estado posśıvel sua ocorrência não
revela nenhuma informação sobre o sistema. Caso contrário, I(xi) será sempre positivo, ou
seja, a ocorrência de um estado sempre contribuirá com uma informação a mais. Assim,
a entropia da informação pode ser entendida como a soma da informação desconhecida do
sistema ponderada por sua distribuição de probabilidades. A figura 3.5 ilustra um exemplo
do comportamento da entropia S e da informação própria I para um sistema com dois estados
posśıveis.

Apesar de ter suas bases teóricas justificadas na teoria de informação, a entropia de
Shannon está intimamente relacionada à entropia termodinâmica [52]. Em 1870, Boltzmann
propôs uma versão estat́ıstica para a entropia clássica baseado no número de microestados do
sistema. Essa relação tem a mesma forma e ideia da definição acima. O nome entropia para
a relação criada por Shannon foi dado justamente pela similaridade com a famosa fórmula de
Boltzmann [53]. Mesmo dentro da termodinâmica, o conceito de entropia é pouco intuitivo.
Usualmente é descrita como o ńıvel de desordem do sistema. Quando um sistema está em
equiĺıbrio ele atinge sua entropia máxima. Consequentemente, em um sistema isolado a
entropia irá sempre aumentar, de acordo com a segunda lei da termodinâmica. A redução
da entropia em um sistema causa necessariamente o aumento na entropia externa a ele. A
segunda lei é considerado um dos pilares da termodinâmica [40].
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Figura 3.5: Exemplo ilustrativo da Entropia e Informação Própria para um sistema de dois
estados (probabilidades p e q = 1 − p ) em função de p. Figura superior: Informação
Própria I(p) = log(1/p): note que quanto menor o valor de p, ou seja, quanto mais raro é o
evento, maior a Informação Própria associada. Figura inferior: Entropia S(p) = p. log(1/p)+
q. log(1/q): como esperado, a Entropia é máxima quando p = 0.5 (que implica em p = q).



CAPITULO 4

CONSTRUÇÃO DAS REDES COMPLEXAS

Nesse caṕıtulo descrevemos os métodos usados para gerar as redes complexas a partir
dos dados de fMRI. Uma introdução sobre a natureza do sinal de fMRI se encontra no
Apêndice A. As redes foram constrúıdas pelo mapeamento das correlações entre os sinais de
diferentes regiões do cérebro. Como se trata de um sinal com uma quantidade considerável de
informações e rúıdos, foi necessário adotar algumas estratégias a fim de possibilitar e garantir
a solidez das análises estat́ısticas.

4.1 Dados experimentais

Aquisição

Dados de fMRI foram adquiridos de 9 voluntários saudáveis (4 homens e 5 mulheres)
com idade média de 31,3 anos, membros da igreja do Santo Daime. Os voluntários eram
usuários frequentes de Ayahuasca há, no mı́nimo, 5 anos e atendiam aos seguintes requisitos:
escolaridade mı́nima de 8 anos, dominância manual à direita, idade mı́nima de 18 anos, não
ter feito uso de nenhuma medicação no peŕıodo de 3 meses anterior à aquisição dos dados,
não possuir histórico de trauma crânio-encefálico, doença cĺınica e (ou) possuir histórico de
doença psiquiátrica.

Cada voluntário ingeriu de 120-200 mL (2.2 mL/kg) de Ayahuasca contendo 0.8
mg/mL de DMT e 0.21 mg/mL de harmina. Presença de harmalina não foi detectada a

32
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um limiar de 0.02 mg/mL. A aquisição das imagens foi feita em duas sessões: uma antes da
ingestão da Ayahuasca e outra 40 minutos depois (os parâmetros de aquisição estão listados
no Apêndice B). Em ambas sessões os voluntários foram orientados a permanecer em estado
de repouso acordado, ou seja, deitados com olhos fechados e sem realizar nenhuma tarefa. As
amostras obtidas antes da ingestão da Ayahuasca serviram de parâmetro para quantificarmos
as alterações depois da ingestão do chá. Para simplificar a notação, ao decorrer do texto
vamos tratar o grupo de dados adquiridos depois da ingestão da Ayahuasca (estado alterado)
simplesmente por “Depois” e o antes da ingestão do chá (estado não alterado) por “Antes”.

O procedimento de coleta dos dados foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
Médica do Hospital das Cĺınicas de Ribeirão Preto, FMRP-USP, onde os dados foram obtidos,
de acordo com o processo HCRP n° 14672/2006 (ver Apêndice D).

Pré-processamento

O sinal de fMRI possui rúıdos e informações espúrias que podem confundir as análises
estat́ısticas. Para reduzir esses rúıdos, os dados foram submetidos a um pré-processamento
padrão utilizando os pacotes computacionais FSL (FMRIB Software Library) e SPM (Statis-
tical Parametric Mapping). Foram realizadas rotinas de correção de movimento de cabeça,
correção de tempo entre fatias e suavização espacial (Gaussian, FWHM=5mm). Foram
utilizados 9 regressores para GLM (General Linear Model): 6 regressores para correção de
movimento, 1 para sinal de matéria branca, 1 para sinal de flúıdo cerebroenspinhal e 1 para
sinal global. Para reduzir a variabilidade anatômica individual, foi feita uma normalização
espacial em acordo com o padrão anatômico de referência MNI152 (Montreal Neurologic Ins-
titute) [54]. Essa normalização garante que cada coordenada (x,y,z) faça referência à mesma
região do cérebro em todos os indiv́ıduos. Detalhes sobre esse pré-processamento podem ser
encontrados na referência [55].

Segundo a literatura, os sinais observados em estados de repouso são de baixa
frequência (≈ 0.01 a 0.1 Hz) [56]. Assim, para reduzir ainda mais o rúıdo e focar na in-
formação de interesse, aplicamos um filtro passa-banda com aux́ılio das transformadas wave-
let (MODWT, do inglês maximum overlap discrete wavelet transform). O sinal foi separado
em 4 escalas de frequência usando as curvas de Daubechies [57]. Por consonância com a
literatura e para facilitar a comparação com outros estudos optamos pela escala 3, (≈ 0.02 a
0.07 Hz) para filtrar as séries.
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4.2 Cálculo das matrizes de correlação

Com as imagens pré-processadas, parcelamos cada amostra em regiões de acordo com
o atlas estrutural de divisões anatômicas corticais Harvard-Oxford cortical and subcortical
strutural atlas, que define 110 regiões anatômicas (ver Apêndice C). Por motivos técnicos,
dados de seis regiões não foram adquiridas em todos os voluntários. Assim a análise foi feita
em 104 regiões corticais 1.

Para construir redes complexas que representem as interações entre as regiões corti-
cais, primeiro, extráımos uma série temporal média para cada região a partir da média dos
sinais de todos os voxels 2 que a definem. Em seguida, avaliamos a dependência estat́ıstica
entre essas séries temporais através da correlação de Pearson (correlação produto-momento)
entre cada par de série. O coeficiente de correlação de Pearson mensura a dependência linear
entre duas séries pela relação:

rx,y =
n∑
i=1

(xi − x)(yi − y)
σxσy

, (4.2.1)

em que x, y e σx, σy são as médias e as variâncias das séries representadas pelas variáveis x
e y, respectivamente e n é o tamanho da série (150). O coeficiente de correlação rx,y pode
variar de [-1,1], tal que, rx,y = 0 indica que não há qualquer dependência linear entre as
séries, rx,y = 1 indica correlação linear máxima e rx,y = −1 anticorrelação linear máxima.
Para avaliar a estrutura de comunicação das redes funcionais independentemente da natu-
reza dessa comunicação, correlação e anticorrelação foram tratadas igualmente, desta forma,
consideramos rx,y 7→ |rx,y|.

Por fim, criamos, para cada sujeito, uma matriz de correlação (R) com dimensão
NxN (N = 104) para Antes e outra para Depois. Cada elementos de matriz r(i, j) representa
a correlação entre um par de regiões corticais. A figura 4.1 ilustra passo a passo o método
para criação das matrizes de correlação. Estas matrizes servirão de base para a construção
das redes complexas, como descrevemos na seção seguinte.

1As regiões exclúıdas foram: giro temporal inferior (direito e esquerdo), lobo superior pariental (direito e
esquerdo) e divisão anterior do giro fusiforme (direito e esquerdo).

2Voxel é um elemento de volume da imagem. O análogo de pixel em 3 dimensões.



Capitulo 4. Construção das redes complexas 35

Figura 4.1: Passo a passo para se criar as matrizes de correlação. a) a imagem passa por um
pré processamento; b) a imagem é dividade em regiões corticais; c) as séries são submetidas à
um filtro passa-banda de altas frequências; d) De cada região é extráıda uma série temporal
por meio da média da série de todos os voxels que a compõe; e) a matriz correlação é criada
com os valores das correlações entre todos as séries, tomadas par a par. Figura adaptada de
[41].
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4.3 Construção das redes complexas

Conforme discutido no caṕıtulo 3, uma rede é definida algebricamente pela matriz
de adjacência. Por estarmos interessados na estrutura das relações entre as regiões corticais
e não na natureza destas, optamos por criar redes não-ponderadas e não-direcionadas, que
são representadas por matrizes binárias simétricas.

Um método frequentemente utilizado para se criar a matriz de adjacência (A) a
partir da matriz de correlação, consiste em definir um limiar de correlação (η), tal que
r(i, j) > η ⇒ a(i, j) = 1 e r(i, j) < η ⇒ a(i, j) = 0. No entanto, esta escolha de limiar é
delicada e subjetiva. Pode-se perder as informações de interesse ou torná-las não detectáveis
pelo excesso de conexões. Para garantir que nossas análises não sejam prejudicadas por
nenhuma dessas duas condições definimos, não somente uma mas, um conjunto de redes
constrúıdas usando diferentes limiares de correlação (ver figura 4.2). Selecionamos redes
nas quais as conexões eram esparsas suficientes para não apresentarem caracteŕısticas de
redes aleatórias, mas não tão esparsas a ponto de se tornarem desconectada. Para tal,
adotamos o seguinte critério: a rede deve apresentar eficiência global menor e eficiência local
maior quando comparada à sua versão aleatorizada. Esse critério é também usado para se
caracterizar o comportamento de mundo pequeno em redes funcionais [58, 59].

Para tornar posśıvel o estudo comparativo, escolhemos redes dentro de uma faixa de
limiar comum a todos os sujeitos (Antes e Depois). Dois sujeitos apresentaram discrepâncias
dos demais com relação ao limiar e portanto foram exclúıdos da análise, restando sete sujeitos.
Assim, dentro do limiar comum, 0.28 ≤ η ≤ 0.37, tomando pequenos incrementos em η,
definimos redes com grau médio de 〈k〉 = 24 a 〈k〉 = 39 (com intervalo ∆〈k〉 = 1). Em suma,
para cada um dos 7 sujeitos, geramos um conjunto de 16 redes para cada condição (16 para
Antes e 16 para Depois), em que cada rede possui um grau médio diferente (cada conjunto
varia dentro do intervalo 24 ≤ 〈k〉 ≤ 39). Isso nos permitiu fazer 16 diferentes comparações
considerando redes com diferentes densidades.

Com intuito de fortalecer a análise estat́ıstica, geramos também um conjunto de 30
redes aleatorizadas para cada rede da amostragem. O processo de aleatorização de redes
(algoŕıtimo de Maslov [60]) consiste em refazer as conexões da rede aleatoriamente mantendo
fixa a distribuição de grau. Com isso todas as posśıveis tendências são quebradas e as
métricas irão representar somente a condição imposta pela distribuição de grau. O objetivo
de considerar essas redes no estudo é determinar quanto uma medida é influenciada pela
distribuição de grau. Para “subtrair” a influência da distribuição de grau de uma dada
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medida, basta normalizar o valor da medida extráıda da rede real pelo valor da medida
extráıda da rede aleatorizada [60]. Essa técnica de normalização permite distinguir efeitos
devidos às mudanças na distribuição de grau dos efeitos que não podem ser explicados por
estas.
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Figura 4.2: Limiar de correlação. A figura ilustra a definição das redes a partir de limiares
de correlação η. À esquerda as matrizes adjacência e a direita a rede correspondente à cada
uma. As figuras representam η baixo, médio e alto, na ordem da direção da seta. Note que
quanto maior o limiar η, menor o grau médio, ou seja, mais esparsa é a rede.



CAPITULO 5

RESULTADOS

Em todas as análises descritas nesta sessão comparamos redes Antes com Depois que
possuem o mesmo grau médio e aproximadamente o mesmo número de conexões (diferença
< 0.3%). As significâncias foram calculadas através do teste−t de Student com ńıvel de
significância de 5% (p < 0.05). Vale ressaltar que o test-t pressupõe normalidade das distri-
buições. É plauśıvel supor normalidade no limite de um número de amostras (independentes)
tendendo ao infinito, o que torna válido o uso do teste nesse contexto.

5.1 Entropia e distribuição de grau

Devido ao reduzido número de nós nas redes, as ferramentas estat́ısticas para carac-
terizar a distribuição de grau são restritas. Uma forma elementar de extrair caracteŕısticas de
uma distribuição é por meio dos momentos centrais. Considere a associação dos momentos
centrais da seguinte forma:

σ2 = 〈k2〉 − 〈k〉2 , (5.1.1)

γ = 〈(k − 〈k〉)
3〉

σ3 , (5.1.2)

39
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ζ = 〈(k − 〈k〉)
4〉

σ4 . (5.1.3)

Essas quantidades, σ2 a variância, γ obliquidade (skewnness) e ζ curtose, nos for-
necem uma descrição primária das distribuições. A figura 5.1 (gráfico superior) mostra a
comparação entre as médias das variâncias das distribuições de grau para cada sujeito. A
variância referente às redes Depois apresentou aumento significativo em comparação a Antes
(≈ 27%, na média) persistente para todos os sujeitos. O gráfico inferior mostra redução, um
pouco menos expressiva, na curtose (≈ 10%), porém significativa para a maioria dos sujei-
tos. A obliquidade não apresentou variação persistente. Aparentemente, nas redes Depois as
caudas da distribuição se tornam menos pesada. Na prática, há um aumento na probabili-
dade de encontrar um nó com grau intermediário entre o grau médio e os valores extremos.
As curvas na figura 5.2 auxilia no entendimento de como ocorre esse “remodelamento” da
distribuição de grau. As curvas foram constrúıdas através da média das distribuições nor-
malizadas e centralizadas em um mesmo eixo de todas as redes de cada grupo (Antes e
Depois). Deste modo, captamos somente a forma comum das distribuições independente de
informações particulares de cada rede.

Como vimos no Caṕıtulo 3, a entropia de Shannon máxima de um sistema ocorre
quando todos os eventos são igualmente prováveis e a mı́nima quando só há um único estado
posśıvel. No contexto de redes complexas, uma rede regular (rede mais ordenada posśıvel) é
definida por uma distribuição em que todos os nós da rede têm o mesmo grau, ou seja, só é
posśıvel obter um valor de grau (p(k) = δ(i, z), sendo z o número de coordenação da rede e
δ(i, z) o delta de Kronecker) em uma escolha ao acaso. Por outro lado, quando fazemos uma
escolha ao acaso em uma rede não regular (uma rede aleatória,por exemplo) podemos obter
uma diversidade maior de graus. Nesses casos a distribuição de grau fica mais larga, levando
à uma entropia maior. Note que o conceito tradicional de ordem em teoria de redes tem
similaridades com conceito na teoria de Shannon. A distribuição de grau de uma rede nada
mais é que uma função densidade de probabilidade (histograma de frequências normalizado).
Desta forma, usamos a distribuição de grau de uma rede para calcular sua entropia. Como
a entropia S > 0 para qualquer curva, a entropia da distribuição de grau pode ser uma
ferramenta útil para caracterizar redes. Para o estudo de redes reais o interesse em estudar
a desordem consiste em tentar obter informações sobre as regras de interações, considerando
que, diferentes regras podem criar diferentes tipos e graus de desordem.

Com base nessas ideias, calculamos a entropia de Shannon da distribuição de grau
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para cada rede individual. O gráfico da figura 5.3 mostra a comparação, entre Antes e
Depois, das médias dos valores de entropia de todos os sujeitos para cada um dos 16 grupos
de redes com diferentes graus médio. Como pode ser observado, as redes Depois apresentaram
aumento significativo no valor da entropia em relação às redes Antes. O aumento de entropia
é consistente e significativo para todos os sujeitos (ver figuras 5.4 e 5.5). Esse aumento é
coerente com o comportamento das distribuições médias apresentado na figura 5.2. Portanto,
a entropia consegue captar a variação comum no padrão de distribuição de grau entre todos os
pares de rede (AntesxDepois). O aumento da entropia nas redes relativas às amostras obtidas
depois da ingestão da Ayahuasca fornece uma informação relevante de como a arquitetura
das redes tende a se reestruturar sob a influência da Ayahuasca.

Nesse contexto, ao estudar as métricas topológicas, temos dois interesses: O primeiro
é entender a influência da variação sistemática da distribuição de conectividade na topologia
das redes. A distribuição de grau é um limitante para um dado conjunto de padrões, por-
tanto a mesma distribuição pode representar vários tipos de rede, de acordo com as regras
de conexão entre seus pares. Com base nessa observação, o segundo interesse é avaliar as
variações na topologia que não podem ser explicadas pela variação na distribuição de grau.
Recapitulando: usamos as redes aleatorizadas para caracterizar as variações estruturais indu-
zidas pela nova distribuição de grau e normalizamos as métricas das redes reais pelos valores
das mesmas nas redes aleatorizadas correspondente (valor na rede real/valor na sua versão
aleatorizada) para “subtrair” a informação relativa à distribuição. As métricas das redes
reais (redes originais, sem aleatorização) irão refletir o comportamento resultante das duas
primeiras.

Para avaliar a correlação, referente ao grau, entre os nós das redes calculamos o coe-
ficiente de assortatividade. A assortatividade mensura a presença de tendências nas conexões
relacionadas ao grau dos nós. Quando a rede apresenta assortatividade positiva dizemos que
ela é homof́ılica e quando apresenta assortatividade negativa dizemos que ela é heterof́ılica.
A figura 5.6 mostra que, apesar das distribuições propiciarem uma tendência à conexões
heterof́ılicas (assortatividade negativa), as redes irão apresentar distribuição homof́ılica (as-
sortatividade positiva). Note que comparando Antes e Depois das redes aleatorizadas temos
um aumento na heterofilia nas redes Depois, o que é consistente com o aumento da entropia.
No entanto, nas redes reais, não há uma variação persistente entre os sujeitos, podendo a
homofilia aumentar ou diminuir depois da ingestão da Ayahuasca. O que esse resultado nos
diz de mais importante é que existe em ambos os grupos uma conexão preferencial entre os
nós, ou seja, uma tendência de nós com mesmo grau se conectarem, que não está relacionada



Capitulo 5. Resultados 42

com a distribuição de grau das redes. Comprovando que há presença de outros fatores ou
“regras” que influenciam na configuração topológica da rede.
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Figura 5.1: Primeiros momentos da distribuição. O gráfico de barras superior apresenta a
média das variâncias e o gráfico inferior a média das curtoses. As medidas foram feitas sob
as distribuições de grau do conjunto de redes para cada sujeito Antes (azul) e Depois (verde)
da ingestão da Ayahuasca. O eixo das ordenadas indica cada sujeito enumerados de 1 a 9 (4
e 6 foram os sujeitos exclúıdos desta análise). Os asteriscos * superiores indicam os sujeitos
que apresentaram uma variação significativa em acordo com test-t (p< 0.05). Os asteriscos
circunscritos indicam onde p < 0.005.
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Figura 5.2: Distribuição de grau caracteŕıstica das redes Antes (azul 5) e Depois (verde
4) da ingestão da Ayahuasca. As curvas caracteŕısticas foram obtidas através da média das
distribuições de todas as redes de cada grupo, normalizadas e centralizadas em um mesmo
eixo. O aumento na largura da cauda da distribuição Depois (verde) indicada pelo aumento
da variância e redução da curtose pode ser observado.



Capitulo 5. Resultados 45

Figura 5.3: Entropia da distribuição de grau. O gráfico mostra a média da entropia de todos
os sujeitos em cada uma das condições (Antes e Depois) com seus respectivos desvios. A curva
referente às redes Depois (verde4) apresenta um valor maior na entropia com relação à curva
Antes (azul 5). Os pontos pretos na barra inferior indicam que a diferença é significativa
(p< 0.05) para o referente grau médio. Os pontos circunscritos indicam p < 0.005.
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Figura 5.4: Entropia da distribuição de grau por sujeito. Os gráficos mostram a comparação
entre Antes e Depois do valor da entropia para cada sujeito. A curva referente às redes
Depois (verde o) apresenta um valor maior na entropia com relação à curva Antes (azul ∗).
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Figura 5.5: Diferença entre entropia da distribuição de grau por sujeito. O gráfico boxplot
mostra a diferença entre a entropia Depois e Antes. Os asteriscos circunscritos superiores
indicam que a diferença é significativa (p< 0.005).
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Figura 5.6: Assortatividade das redes. O gráfico mostra a assortatividade média das redes
antes (azul) e depois (verde) para cada sujeito. Os quadrados representam as redes reais e
os pontos circulares as redes aleatorizadas. As barras de desvios são apresentadas somente
para os sujeitos cujos a diferença entre Antes e Depois é significativa (p < 0.05). Note que
para todas as redes aleatorizadas os pontos se encontram abaixo de zero, o que indica redes
heterof́ılica. Já as redes reais apresentam todos os valores acima de zero, indicando um
comportamento homof́ılico (conexão preferencial entre graus iguais).



Capitulo 5. Resultados 49

5.2 Distância geodésica

Constatamos que a distância média das redes reais Depois aumentam significativa-
mente em comparação com as redes Antes. Ver gráfico superior da figura 5.7. O compor-
tamento persiste quando comparamos a diferença entre as métricas normalizadas e torna-se
insignificante quando comparamos as redes aleatorizadas (ver gráfico inferior da figura 5.7).
Esse comportamento indica que o aumento nas distâncias da rede não é devido a reconfi-
guração da distribuição de grau. Para melhor avaliar esse aumento nas distâncias, calculamos
também a excentricidade da rede. A excentricidade de um nó é o valor da distância entre
este e o nó mais afastado dele na rede. Detectamos também um aumento significativo na
excentricidade nas redes reais Depois, em comparação com as redes Antes, que persiste após
a normalização. O aumento se dá principalmente nas redes com maior grau médio (ver figura
5.8). Com isso, entendemos que as conexões no grupo Depois se dão de tal forma que, na
média, cada nó fica mais isolado dos demais nós da rede. O que indica uma rede menos
integrada.

5.3 Eficiências de rede global e local

Detectamos uma redução significativa na eficiência global (ver figura 5.9) das redes
Depois em comparação com as redes Antes para as redes reais. Não há diferenças signifi-
cativas nas redes aleatorizadas, o que indica que a redução na eficiência global é devido a
caracteŕısticas dos padrões adotados pelas redes que não foram influenciadas pela redistri-
buição de grau. Note que o comportamento da eficiência global é coerente com o aumento da
distância geodésica, uma vez que a perda da integração entre os nós é refletida na diminuição
da eficiência global.

Já a eficiência local aumenta nas curvas para as redes reais Depois quando com-
paradas às redes Antes, e é acompanhada pela mesma variação, também significativa, nas
curvas aleatorizadas. Em contrapartida, a variação significativa não aparece entre as curvas
normalizadas, o que indica que o aumento na eficiência local é induzida pela redistribuição
de grau. Uma forma de se aumentar a eficiência local sem aumentar a eficiência global é a
rede se tornando mais segregada. Uma rede segregada pode também ser caracterizada por
uma baixa integração global e alta integração local (considerando sub-redes de vizinhos de
determinado nó). O coeficiente de agrupamento (clustering coeficient) pode ser capaz de
espelhar a presença integração local pela da análise direta de vizinhos comuns, ou mesmo
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ser, por si só, um ind́ıcio de segregação funcional. A figura 5.11 mostra que o coeficiente de
agrupamento possui comportamento qualitativo similar à eficiência local. Observamos por-
tanto, que possivelmente a variação topológica das redes apresentam caracteŕısticas opostas
em ńıvel local e global. A figura 5.12 ilustram a variação do coeficiente de agrupamento e da
distância geodésica para um sujeito.
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Figura 5.7: Distância geodésica média das redes. O gráfico superior mostra a média das
distâncias das redes de todos os sujeitos Antes (azul 5) e Depois (verde 4). Os pontos
pretos na barra inferior indicam para quais graus médio o aumento das distâncias nas re-
des Depois são significativos quando comparadas com as redes Antes. O gráfico inferior,
apresenta a diferença entre as curvas de distância (Ddepois −Dantes) para as redes reais (em
vermelho �) e para as redes aleatorizadas (em roxo 2). Os pontos nas caixas inferiores re-
presentam a significância sob a hipótese nula de não haver diferença (p < 0.05). Os pontos
vermelhos se referem ao teste-t para a diferença entre as redes reais, os pontos roxos se re-
ferem às redes aleatórias e os pontos pretos se referem ao teste-t pareado comparando as
duas curvas. O gráfico interno apresenta a diferença (Ddepois-Dantes) entre as curvas normali-
zadas (Dreal/Daleat). Os pontos superiores indicam onde as diferenças são significativas pra
p < 0.05.
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Figura 5.8: Excentricidade das redes. O gráfico superior mostra a média, de todos os sujeitos,
da excentricidade para Antes (azul 5) e Depois (verde 4) da ingestão da Ayahuasca. Os
pontos pretos na barra inferior indicam para quais grau médio há aumento significativo na
excentricidade para as redes Depois. O gráfico inferior apresenta a diferença entre as curvas de
excentricidade (ξdepois-ξantes) para as redes reais (em vermelho �) e para as redes aleatorizadas
(em roxo 2). Os pontos nas caixas inferiores representam a significância sob a hipótese nula
de não haver diferença (p < 0.05) para as duas primeiras e teste pareado para a última.
Os pontos vermelhos se referem ao teste-t para a diferença entre as redes reais, os pontos
roxos se referem às redes aleatórias e os pontos pretos se referem à comparação entre as duas
curvas apresentadas no gráfico. O gráfico interno apresenta a diferença (ξdepois-ξantes) entre
Depois e Antes para as curvas normalizadas (ξreal/ξaleat). Os pontos superiores indicam onde
as diferenças são significativas (p < 0.05).Os pontos circunscritos indicam onde p < 0.005.
Note que a significância aparece principalmente nas redes com alto grau médio.
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Figura 5.9: Eficiência Global. O gráfico superior mostra a média da Eficiência Global das
redes de todos os sujeitos Antes (azul 5) e Depois (verde 4). Os pontos pretos na barra
inferior indicam para quais grau médio a redução da Eficiência Global nas redes epois com
relação às redes Antes é significativa. O gráfico inferior, apresenta a diferença na Eficiência
Global ( EGdepois−EGantes) para as redes reais (em vermelho �) e para as redes aleatorizadas
(em roxo 2). Os pontos nas barras inferiores representam a significância sob a hipótese nula
de não haver diferença (p < 0.05). Semelhante à distância geodésica as redes aleatorizadas
não apresentam uma variação significante, conferindo à variação nas redes reais à outros
fatores desconhecidos. O gráfico interno apresenta a diferença (EGdepois − EGantes) entre as
curvas normalizadas (EGreal/EGaleat). Os pontos superiores indicam onde as diferenças são
significativas.
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Figura 5.10: Eficiência Local. O gráfico superior mostra a média da Eficiência Local das
redes de todos os sujeitos Antes (azul 5) e Depois (verde 4). Os pontos pretos na barra
inferior indicam para quais grau médio há um aumento significativo na Eficiência das redes
Depois com relação as redes Antes. O gráfico inferior apresenta a diferença na Eficiência Local
(ELdepois−ELantes) para as redes reais (em vermelho �) e para as redes aleatorizadas (em roxo
2 ). Os pontos nas barras inferiores representam a significância sob a hipótese nula de não
haver diferença (p < 0.05). Os pontos vermelhos na primeira barra se referem ao teste-t para
a diferença entre as redes reais, os pontos roxos na barra central se referem às redes aleatórias
e os pontos pretos na barra inferior se referem ao teste-t pareado comparando as duas curvas.
Note que, os pontos indicando significância aparecem para as redes reais e aleatorizada.
No entanto ao compararmos as duas curvas (barra inferior) e a curva normalizada (gráfico
interno) não há diferença significativa, o que indica que o comportamento que aparece nas
redes reais são induzidos principalmente pela distribuição de grau. Os pontos circunscritos
indicam p < 0.005.
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Figura 5.11: Coeficiente de agrupamento (clustering coeficient). O gráfico superior mostra
a média dos coeficientes de aglomeração das redes de todos os sujeitos Antes (azul 5) e
Depois (verde 4). Os pontos pretos na barra inferior indicam para quais grau médio à
um aumento significativo no Coeficiente de aglomeração das redes Depois em comparação
às redes Antes. O gráfico inferior, apresenta a diferença no Coeficiente de aglomeração (
ELdepois − ELantes) para as redes reais (em vermelho �) e para as redes aleatorizadas (em
roxo 2). Os pontos nas barras inferiores representam a significância sob a hipótese nula de
não haver diferença (p < 0.05). Os pontos vermelhos se referem ao teste-t para a diferença
entre as redes reais, os pontos roxos se referem às redes aleatórias e os pontos pretos se
referem ao teste-t pareado comparando as duas curvas. Como a eficiência Local, os pontos
indicando significância aparecem para as redes reais e aleatorizada e não para a normalizada
(gráfico interno). Isso indica que o aumento no coeficiente de aglomeração das redes reais são
induzidos principalmente pela redistribuição de grau nas redes depois. Os pontos circunscritos
indicam p < 0.005.
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Figura 5.12: Ilustração do comportamento de agrupamento e distância geodésica. As figuras
acima ilustram a variação por nó da distância geodésica por meio das cores (aumentando
de amarelo para vermelho) e a variação do coeficiente de agregação por meio do tamanho
(aumentando com o aumento do diâmetro do nó). A figura superior representa o sujeito
Antes da ingestão do Ayahuasca e a inferior Depois da ingestão. Note que não é posśıvel
inferir facilmente a variação detectada entre Antes e Depois analisando localmente os nós.
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5.4 Resumo dos resultados

Em resumo, quando comparamos as redes funcionais de sujeitos, em estado de re-
pouso acordado, sob efeito de Ayahuasca com as redes dos mesmos sujeitos antes da ingestão
do chá, encontramos as seguintes variações:

1. Aumento na entropia de Shannon da distribuição de grau.

2. Aumento na distância geodésica média.

3. Aumento no coeficiente de agregação médio.

4. Redução na eficiência global de rede, refletindo uma rede menos globalmente integrada.

5. Aumento da eficiência local de rede, refletindo uma rede mais localmente integrada.



CAPITULO 6

CONCLUSÃO

6.1 Panorama geral dos resultados

O estudo apresentado nesta tese teve como meta caracterizar variações nas redes
funcionais neurais do cérebro humano em estado alterado de consciência a partir de conceitos
e ferramentas da f́ısica estat́ıstica e usando o mı́nimo de informações pré concebidas posśıvel.
Isso significa que não consideramos nenhuma região de interesse ou rede funcional cognitiva
previamente determinada. As premissas bases, oriundas de estudos neurocient́ıficos, em que
baseamos esse trabalho consistem em: primeiro, as flutuações da atividade cerebral refletidas
pelo sinal de fMRI estão relacionadas à atividade funcional do cérebro. Segundo, supomos
que o cérebro humano pode ser funcionalmente particionado em regiões corticais.

Por meio de um mapeamento usando teoria de redes complexas, caracterizamos a
topologia das redes funcionais do cérebro com intuito de compreender as variações na estru-
tura organizacional e comportamentos emergentes entre os estados não alterado e alterado
pela Ayahuasca. Conclúımos que há variações significativas entre as redes funcionais relati-
vas os sujeitos antes e depois da ingestão da Ayahuasca. Detectamos variação persistente na
distribuição de grau e outras variações topológicas que independem dessa variação na dis-
tribuição. Constatamos também que nossos resultados apresentam correlações com estudos
relacionados a outras substâncias capazes de alterar a consciência, como descreveremos ao
final desta sessão.

58
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Entropia e graus de liberdade

Em f́ısica estat́ıstica, o conceito de ordem e desordem está relacionada à presença
ou ausência de v́ınculos. Vı́nculo é qualquer restrição, lei ou correlação que reduz o grau
de liberdade de um sistema. Em sistemas complexos os v́ınculos muita vezes são de dif́ıcil
detecção ou até mesmo imposśıveis de definir. Por isso, lançamos mão de mapeamentos
estat́ısticos para conhecer esses sistemas. A entropia é uma das medidas desse mapeamento
e caracteriza o ńıvel de desordem de um sistema por meio da probabilidade dos seus estados
posśıveis. O ńıvel de desordem, apesar de não permitir inferir nada sobre a natureza dos
v́ınculos, permite indiretamente quantificá-lo, ou quantificar sua influência. Na teoria de redes
complexas, especificamente, o conceito de ordem e desordem está relacionado à distribuição
de grau. A distribuição de grau de uma rede, tal como definimos (histograma normalizado),
é a função densidade de probabilidade relacionada à informação sobre o grau de cada nó da
rede. Na formulação de Shannon a entropia é deduzida diretamente da função densidade
de probabilidade da informação que se deseja mapear. Isto posto, usamos nesse trabalho a
entropia de Shannon, deduzida a partir da distribuição de grau, para caracterizar o grau de
liberdade (ou desordem) das redes. Essa medida é útil especialmente em redes que possuem
distribuições irregulares, o que é muito comum em redes reais.

Constatamos que a entropia da distribuição de grau é significativamente maior nas
redes do estado alterado por Ayahuasca. Isso indica que essas redes apresentam um grau
de liberdade maior, ou seja, menos v́ınculos definindo seu comportamento. Desta forma as
redes Depois suportam maior variabilidade no número de estados (ou padrões). Para melhor
compreensão dessa análise, vamos retomar novamente o exemplo dos dados de mesa da sessão
sobre entropia do caṕıtulo 3. Como vimos em um dado de faces idênticas, a probabilidade de
que ele exiba qualquer face quando lançado é a mesma. Temos nesse caso a maior entropia
posśıvel para esse dado. No entanto, se criarmos algum artif́ıcio para que determinada
face tenha probabilidade maior de ser exibida (um v́ınculo), ou seja, se tornássemos o dado
“viciado” ou tendencioso, estaremos diminuindo a entropia do sistema. Assim ao se lançar
várias vezes cada um dos dois dados haveria uma variação maior de faces exibidas (estados)
no primeiro do que no segundo dado. Seguindo essa analogia, podemos considerar que há
um grau de liberdade maior para a estrutura das redes referentes ao estado alterado pela
Ayahuasca.
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Homofilia e Heretofilia

Outra informação relevante relacionada à distribuição de grau está relacionada à
assortatividade. As redes aleatorizadas, em que as medidas topológicas refletem as carac-
teŕısticas impostas pela distribuição de grau, apresentaram assortatividade negativa. Em
redes com assortatividade negativa, também chamadas heterof́ılicas, os nós com alto grau
têm uma tendência maior a se conectar com nós de baixo grau. Para as redes aleatorizadas
a assortatividade nas redes sob efeito da Ayahuasca é mais negativa que as redes referentes
ao estado não alterado, como esperávamos, considerando a variação na forma da distribuição
(aumento da variância e curtose). Em contrapartida as redes não aleatorizadas apresentaram
assortatividade positiva (homofilia) para ambas condição. Apesar de a maioria dos sujeitos
apresentarem variação significativa entre os estados antes e depois nessas redes essa variação
não é coerente, podendo aumentar ou diminuir a homofilia dependendo do sujeito. Assim,
não exclúımos a hipótese que a influência da Ayahuasca tenha alguma relação com a as-
sortatividade. No entanto, um estudo mais detalhado precisa ser realizado. Uma questão
talvez interessante está relacionada à uma observação de Newman [42] sobre o fato de que
as redes biológicas e redes de informações apresentam assortatividade negativa (heterofilia),
enquanto redes sociais apresentam assortatividade positiva (homofilia). As redes que ma-
peamos têm uma distribuição de conectividade tal que, poderiam se comportar como uma
rede heterof́ılica, como as redes biológicas e de informação, no entanto, algo faz com que elas
tenha comportamento homof́ılico como as redes sociais. Não sabemos se existe alguma cor-
relação entre essas informações, no entanto essa particularidade instiga uma avaliação mais
minuciosa da assortatividade.

Distância e Eficiência

Constatamos que tanto a distância média quanto a excentricidade aumentam nas
redes referentes ao estado alterado. Isto indica que, na média, a comunicação global entre
todos os nós é reduzida. Contudo essa redução na integração global é acompanhada por
aumento na aglomeração local. Essa combinação sugere a possibilidade das redes Depois
apresentarem um comportamento mais segregado, como se grupos de nós organizados funci-
onalmente estivessem um pouco mais independentes de outros grupos. Esse comportamento
também é observado na eficiência das redes. A eficiência local da rede, na média, aumenta
e a eficiência global diminui, o que também parece indicar alguma forma de segregação da
rede. No entanto ainda não encontramos uma medida topológica capaz de comprovar essa
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segregação.

Ayahuasca versus Psilocibina e Propofol

Afim de contextualizar nossos resultados, os comparamos com dois estudos dis-
pońıveis na literatura relacionados à alteração do estado de consciência através de psico-
ativos: a psilocibina, que como a Ayahuasca tem efeito de “expandir” o estado de consciência
e o propofol, um anestésico que reduz o ńıvel de consciência.

A psilocibina é um psicodélico de estrutura molecular semelhante ao DMT (ver figura
2.3) e causa alterações psicológicas também semelhantes. Tagliazucchi e colaboradores [61],
em um estudo sobre a influência da psilocibina no estado de repouso, mostraram aumento
de entropia relativa a padrões funcionais (motifs), considerando regiões da DMN (default
mode network). Os autores fazem uma contagem de padrões entre quatro principais regiões
da DMN: hipocampo direito e esquerdo e córtex cingulado anterior direito e esquerdo. Eles
mostram que, sob efeito da psilocibina, essas regiões apresentam maior variedade de padrões.
Apesar de consistente, o método de contagem de padrões apresenta estritas limitações. Para
N regiões o número de padrões de conexão posśıvel é de 2(N(N−1)/2), o que torna inviável o
cálculo da entropia pelo método apresentado pelo grupo para todas as regiões do cérebro. Se
supormos, portanto, que os resultado de Tagliazucchi possa ser um reflexo do aumento da
entropia na distribuição de grau, justificaria o maior número de padrões e colocaria ambos
os resultados em consonância. Assim, especulamos que a entropia medida sob a distribuição
de grau possa ser uma forma mais geral de calcular entropia das redes funcionais cerebrais, e
ainda estaria mais em acordo com a formulação tradicional de desordem da teoria de redes.
Outra vantagem é que devido ao relativo baixo custo computacional podemos estender o
cálculo para escala menores, como as redes funcionais criadas voxel a voxel.

O propofol (2,6-diisopropilfenol) é um anestésico usado em procedimentos ambula-
toriais para deixar pacientes em estado de semi-consciência ou mesmo inconscientes para
procedimentos cirúrgicos [11]. Essa substância ficou conhecida pelo público geral quando o
laudo da causa da morte do artista Michael Jackson constatou overdose por intoxicação de
propofol (www.health.harvard.edu). Um estudo feito por Schoter e colaboradores [11] avaliou
a variação nas redes funcionais do cérebro humano sob influência desta substância. Segundo
esse estudo as redes mapeadas sob influência de propofol apresentam redução significativa no
coeficiente de aglomeração, tanto nas redes reais como nas aleatorizadas e não apresentaram
variações na distância geodésica, quando comparadas às redes de estado não alterado. Isso
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indica que, diferente da Ayahuasca, as redes sob influência do propofol mantêm a integração
global reduzindo aglomeração local.

Em resumo, nossos resultados mostraram-se coerente com a literatura, apontando na
mesma direção dos resultados referente à psilocibina, substância psicodélica semelhante ao
DMT e divergindo dos resultados referentes ao estudo do propofol, cujo os efeito apresentam
uma alteração contrária, com relação ao estado de consciência.

Alterações Comportamentais

As alterações comportamentais podem ser avaliadas por meio de escalas psicométricas.
Escalas são um conjunto de parâmetros a serem considerados a fim de quantificar compor-
tamentos e variações psicológicas subjetivas. Os voluntários desse estudo foram avaliados
por duas escalas: a BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) [62] usada para medir alucinação,
ansiedade, depressão e comportamentos não usuais e a CADS (Clinician-Administered Disso-
ciative States Scale ) [63], usada para medir estados dissociativos, caracterizados por distorção
no senso do próprio corpo, distorções na percepção visual e fragmentação do senso de iden-
tidade. Ambas escalas variaram significativamente sob efeito da Ayahuasca, considerando a
média de todos os sujeitos. A BPRS variou de 0, 1 ± 0, 3 para 9 ± 3 (p < 0, 001) e a escala
CADS variou de de 0, 3 ± 0, 7 a 11 ± 7 (p = 0, 03) em entrevistas feitas antes e 80 minutos
depois da ingestão da Ayahuasca. A figura 6.1 mostra a variação na pontuação individual de
cada sujeito.

A correlação estat́ıstica entre os resultados anaĺıticos e as escalas podem, em alguns
casos, ajudar a criar a ponte para conectar os resultados f́ısicos com a neurociência. Avalia-
mos a correlação linear entre as variações (Depois-Antes) das caracteŕısticas das redes com
ambas escalas. Os valores que mais se destacaram foram os cruzamentos da escala de estados
dissociativos CADS com a distância média r=0.73 e excentricidade r=0.74 (com ≈ 94% sig-
nificância) e com eficiência global r=-0.69 (com ≈ 91%de significância). Todas essas medidas
estão relacionados à perda de integração da rede. Outros valores que nos chamaram atenção
foram os cruzamentos entre a entropia das redes antes da ingestão do Ayahuasca com a es-
cala CADS, que rendeu uma correlação r=0.92 (0.997% significância), e da assortatividade,
também antes, com a escala BPRS, com correlação r=0.80 (0.97% significância). As mesmas
medidas das redes Depois não apresentam correlação expressiva ver figura 6.1).

Essas comparações nos fazem levantar algumas questões: O estado dissociativo cau-
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sado pela Ayahuasca poderia estar relacionado com redução na integração global entre as
regiões corticais? Porque a entropia e assortatividade das redes antes da ingestão do chá
apresentam correlação tão alta com as escalas CADS e BPRS respectivamente? A variação
da BPRS poderia nos dar uma dica sobre a natureza da assortatividade? A correlação com
a entropia poderia indicar que há uma relação entre os padrões funcionais antes da ingestão
do Ayahuasca com os efeitos dissociativos experimentados sob seu efeito? Contudo, é impor-
tante ressaltar que nossa amostragem é pequena para permitir fortes conclusões. Entretanto,
propomos essas questões como direção para futuras investigações.

Medida/Escala BPRS CADS
Entropia -0.55 -0.31

Assortatividade -0.51 -0.24
Distância 0.03 0.73

Excentricidade 0.09 0.74
Coef. Aglomeração 0.12 0.15

Eficiência Local 0.13 0.08
Eficiência Global -0.03 -0.69

Tabela 6.1: Tabela correlação entre as variações topológicas das redes e as variação nas
escalas (Depois-Antes). A tabela mostra os valores de correlação das métricas com as escalas
BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) [62] 40 minutos após a ingestão, e com a escala
CADS (Clinician-Administered Dissociative States Scale)[63] 80 minutos após a ingestão do
Ayahuasca. Uma correlação significativa para sete sujeitos seria r > 0.75. Como todos os
valores estão abaixo do limiar de significância, esses valores não podem ser usados para fazer
inferência, no entanto podem ser usados para especulações.
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Figura 6.1: Escala vesus entropia e assortatividade antes da ingestão do Ayahuasca. O gráfico
superior mostra a relação entre escala CADS medida 80 minutos após a ingestão do chá e
a Entropia Antes da ingestão. A correlação entre Entropia Antes e CADS é de r=0.92,
enquanto a correlação entre a Entropia Depois com CADS é r=0.63. O gráfico inferior
apresenta a relação da escala BPRS medida 40 minutos após a ingestão do Ayahuasca com a
Assortatividade Antes da ingestão do chá. A correlação entre a Assortatividade Antes com
BPRS é de r=0.80 e da Assortatividade Depois com BPRS r=0.17.
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6.2 Perspectivas

As perspectivas futuras para essa investigação são muitas e se dividem em diferentes
vertentes. Em continuidade às análises apresentadas nesta tese pretendemos realizar um
estudo em processos dinâmicos nesse grupo de redes. Geralmente, a variação da entropia
está relacionada à criticalidade e transições de fase. Pretendemos investigar se o aumento de
entropia detectado nas redes referentes aos sujeitos sob efeito de Ayahuasca ocorre pelo fato
de o sistema nessa condição estar trabalhando mais próximo da criticalidade que no estado
não alterado (sem influência do psicodélico). Outra vertente de investigação, já iniciada
(juntamente ao centro de pesquisa IBM-Thomas J. Watson Research Center), é a construção
de redes a partir de interações voxel-voxel. A partir das redes voxel-voxel somos capazes
de avaliar o comportamento do sistema na menor escala posśıvel permitida pelos dados de
fMRI. Estamos desenvolvendo também um estudo estat́ıstico da análise direta das séries
temporais de cada voxel. Algumas informações aparentemente relevantes foram encontradas
na comparação do espectro de potência obtido a partir das séries temporais das imagens de
cada sujeito. Pretendemos realizar uma análise mais detalhada dessas séries para avaliar
fractalidade (multi-fractalidade), auto-afinidade, etc. Outro estudo promissor que iniciamos
é relacionado à classificação das imagens em relação à influência do Ayahausca utilizando
algoritmos de auto-aprendizagem [64] (Machining Learning). Separando as imagens para
cada tempo de aquisição, temos 150 imagens em 3 dimensões. Fomos capazes de classificar,
com boa precisão, para cada sujeito individualmente qual imagem pertencia ao estado não
alterado e qual pertencia ao estado alterado. A classificação foi eficiente mesmo extraindo
as variações óbvias como aumento da intensidade do sinal e a variância referente a esse
aumento. Suspeitamos que o sucesso da classificação é devido a padrões espaciais de atividade
espećıficos para cada estado. No entanto, usando o mesmo método não foi posśıvel criar um
modelo que classifique todos os sujeitos. Portanto, estamos ainda investigando um método
para que os algoritmos sejam capazes de classificar todas as amostras, isto é, aponte com
relativa precisão qual imagem foi obtida sobre efeito de Ayahuasca independente do indiv́ıduo.
A importância de encontrar essa classificação comum a todos os sujeitos está no fato de que,
encontrando um “padrão” comum, teŕıamos uma espécie de “assinatura” com relação aos
padrões do cérebro sob efeito do psicodélico.

Uma última frente de atuação está relacionado ao desenvolvimento das ferramentas
estat́ıstica em si. Percebemos, com nossos estudos, primeiro a existência de uma forte li-
mitação estat́ıstica relacionado aos tamanho das redes (principalmente relacionadas às regiões
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corticais). Por isso tivemos que lançar mão de vários artif́ıcios para tornar posśıvel análises
robustas e alguns estudos ficaram impossibilitados. Outro problema é referente aos limiares
de correlação. Percebemos que um mesmo padrão pode aparecer em diferentes sujeitos con-
siderando diferentes limiares de correlação. Assim, tomando um mesmo corte para todos os
sujeitos perdemos informações que talvez possam ser valiosas ou mesmo determinantes. Nesse
panorama estamos trabalhando em uma metodologia, baseada em modelagens estocásticas
para crescimento de redes, para construir redes sem utilizar esses limiares de correlação.
Nossa intenção é encontrar uma ferramenta que sejam mais “flex́ıvel” para a detecção de
padrões e nos permita gerar um maior número de redes para cada sujeito, melhorando assim
as análises estat́ısticas.

6.3 Eṕılogo: Uma posśıvel explicação

Essa sessão será dedicada à uma breve discussão de como nosso estudo pode vir a
corroborar com hipóteses que têm sido levantadas na literatura.

Em 1944 o f́ısico Erwin Schrödinger propôs em seu livro “What is life?” [65] uma
resposta para o aparente paradoxo: Se todo processo isolado tende a um aumento de entropia,
então como os seres vivos se mantêm organizados? Schrödinger sugere que a vida, que é
um sistema altamente ordenado, é garantida pela constante redução da entropia interna do
organismo através das interações com o meio ambiente. Comer, beber, respirar e todas
as ações que fazemos para manter-nos vivos, são na verdade mecanismos de exportação de
entropia desse complexo sistema auto-organizado que somos.

Em uma recente publicação, Carhart-Harris e colaboradores [66] propuseram uma
hipótese que chamaram de cérebro entrópico (Entropic Brain). O ponto de partida para esta
hipótese são dois conceitos. Um é o conceito de “Consciência Primária”, que caracteriza
um estado de consciência de total liberdade (ausência de restrições) na cognição e dinâmica
dos processos cerebrais [66]. Outro é o conceito de “Consciência Secundária”, que seria
o equivalente à consciência de um adulto, contemporâneo, que representa um estado menos
livre, com mais v́ınculos que a consciência primária [66]. Partindo desses conceitos, os autores
especulam que o estado de consciência alterado por psicodélicos possa ser considerado como
um estado mais primitivo (estado primário), que precede ao estado desperto normal do
indiv́ıduo adulto.

Em analogia às ideias de Schrödinger os autores propõem que o estado de consciência
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não alterado do indiv́ıduo desperto (estado secundário) pode ser caracterizado por uma su-
pressão de entropia. Por outro lado, estados alterados por psicodélicos seriam estados em que
essa supressão é reduzida. A relação entre o funcionamento do cérebro e desordem já vem
sendo explorada nas últimas décadas, baseada na hipótese de que o cérebro trabalha em um
regime próximo à criticalidade, ou seja, no limiar de uma transição de fase [67, 68, 69, 70].
Esse regime garantiria a flexibilidade de padrões neurais sem afetar a capacidade organizaci-
onal do cérebro.

Nossas análises conduzem então à seguinte explicação: Por um lado, nosso cérebro
se adapta às experiências cotidianas criando tendências (v́ınculos) nas suas redes funcionais a
fim de otimizar o processamento das informações. Por outro lado, a Ayahuasca reduziria, de
alguma forma, essas tendências possibilitando a emergência de novos pensamentos, ponto de
vistas, “insights”, refiguração do ego, etc. Portanto, é razoável conjecturar que há uma relação
entre a entropia das redes funcionais com as alterações pśıquicas causada pela Ayahuasca.
Nesse panorama, nossos resultados estariam em acordo com a hipótese do cérebro entrópico.
As tendências criadas pelo “treinamento” das experiências cotidianas (ou outros casos como
traumas e patologias) podem ser responsáveis por uma supressão de entropia nos padrões
funcionais neurais e o Ayahuasca reduziria essa supressão deixando as redes funcionais mais
“livres” para novas configurações.
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[58] Jessica Schrouff; Vincent Perlbarg; Mélanie Boly; Guillaume Marrelec, Pierre Boveroux;
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APÊNDICE A: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA FUNCIONAL

O mapeamento da atividade neuronal por fMRI fundamenta-se na correlação entre

atividade neuronal cortical e a variação na taxa de oxigenação sangúınea. Os ńıveis de

oxigenação sangúınea interferem na susceptibilidade magnética local devido às propriedades

magnéticas da hemoglobina, molécula responsável pelo transporte de oxigênio no organismo

humano. Se a hemoglobina está ligada à uma molécula de oxigênio (oxi-hemoglobina) ela é

diamagnética, caso contrário (deoxi-hemoglobina) ela é paramagnética. Assim, a atividade

neuronal é mapeada. Na fMRI, a atividade neuronal é registrada por meio de um contraste

natural conhecido como BOLD (do inglês, blood oxigenation level-dependent), que caracteriza

a taxa de oxigenação sangúınea resultado das variações hemodinâmica e consumo metabólico

local. Os procedimentos para coleta do sinal têm se tornado cada dia mais sofisticados.

Neste apêndice apresentamos brevemente a relação entre a variação hemodinâmica e o sinal

coletado e alguns estudos sobre Ayahuasca usando a técnica.
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Prinćıpios f́ısicos

Momento magnético nuclear

O escâner de fMRI atua por ressonância magnética nuclear através da manipulação

do spin, uma propriedade quântica de part́ıculas elementares. Spin é uma grandeza relaci-

onada ao momento dipolo magnético intŕınseco (−→µ = γ
−→
S ). Como pequenos magnetos, na

presença de um campo magnético externo os spins respondem alinhando-se na direção do

campo. Boa parte da imagem tecidual constrúıda por ressonância magnética é derivada da

interação com prótons de hidrogênio da água, presente em praticamente todos os tecidos do

organismo animal. Outras moléculas, como a de gordura, também apresentam prótons livres

capazes de interagir [71].

Vamos considerar o átomo de hidrogênio para compreender esse mecanismo. O

núcleo do átomo de hidrogênio possui apenas um próton, portanto seu número quântico de

spin é definido por ms = ±1/2. O hamiltoniano HB referente ao acoplamento de spin com

um campo magnético constante homogêneo Bo é dado por:

HB = γms~Bo . (1)

Aplicando na equação de onda H|ψ〉 = E|ψ〉 temos dois estados posśıveis:


E+ = 1

2γ~Bo

E− = −1
2γ~Bo .

(2)

Os valores de E− e E+ se referem aos estados de alinhamento paralelo e antiparalelo ao

campo, respectivamente. A diferença entre os dois estados posśıveis é ∆E = γ~Bo. Por

outro lado a de acordo com a relação de Planck a menor diferença de energia entre dois

estados é dado por ∆E = hυ. Assim, para excitar um spin do estado de menor energia para
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o de maior é preciso aplicar um campo eletromagnético com frequência igual a:

ω = 2πυ = γBo , (3)

a quantidade ω é chamado frequência de Larmor. A dedução original dessa relação parte da

analogia clássica que relaciona spin com momento angular [72]. Apesar de não haver uma

rotação real, do ponto de vista da f́ısica clássica o vetor de spin (traduzido como “giro” em

português) pode ser considerado como momento angular intŕınseco das part́ıculas elementa-

res. Nesse contexto, a frequência υ é relacionada à precessão do vetor de spin em torno ao

campo magnético devido ao torque aplicado por este τ = µ ×
−→
B = γ

−→
S ×

−→
B (tal qual um

vetor de momento angular clássico ao receber um torque).

No equiĺıbrio, a razão entre a população nos dois estados segue a distribuição de

Boltzmann N+/N− = e
−hω
kBT . Onde kB é a constante de Boltzmann e T a temperatura e

N+ e N− o número de spins paralelos e antiparalelos ao campo, respectivamente [73]. Como

qualquer sistema em equiĺıbrio, o sistema buscará o estado de menor energia. Assim, em

uma amostra(> 1 mol), o estado paralelo sempre terá preferência para ser populado, gerando

uma magnetização Mo no sentido do campo magnético externo Bo.

A estrutura principal de um escâner de fMRI consiste em grandes espiras responsáveis

por criar um campo magnético principal (geralmente de 1 a 5 T), espiras menores que criam

um gradiente e um emissor de radiofrequência RF. O escâner de fMRI atua por ressonância

magnética nuclear através da manipulação do spin do núcleo atômico (−→µ = γ
−→
S ). A imagem é

constrúıda através da manipulação dos spins de moléculas presentes no tecido do organismo

humano com variadas propriedades. Quando submetemos um a um campo magnético e

aplicamos um pulso de radiofrequência com a frequência igual à frequência de Larmor (ver

apêndice 6.3) caracteŕıstica do sistema dois efeitos podem ser observados:

• Excitação: parte dos spin no estado de menor energia (spins paralelos) são excitados

para o estado de maior energia (spins antiparalelos) reduzindo a magnetização longitu-
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dinal Mz ao campo magnético Bo causada pelo alinhamento spins-campo.

• Ressonância: os spins são induzidos à precessar em fase criando um vetor resultante de

magnetização transversal Mxy ao campo magnético.

Em linhas gerais, o mecanismo básico de aquisição de sinal por fMRI é o seguinte:

os spins do tecido são submetidos a um campo magnético intenso em uma direção Bo = Bz

e excitados por pulsos de radiofrequência. Quando o pulso cessa, os spins relaxam de volta

para o estado fundamental. A imagem é formada explorando as caracteŕısticas de reemissão

de energia nesse processo de relaxação [74].

A precisão espacial da imagem é definida por um elemento de volume poligonal

chamado voxel (uma espécie de pixel em 3 dimensões). As dimensões de um voxel nos mapas

obtidos por MRI são da ordem de 1 mm3. Para criar o mapeamento do padrão de atividade

neural do cérebro é necessário captar com precisão as coordenadas espaciais de origem do

sinal emitido na relaxação. Para tal, é feita uma codificação espacial através de gradientes

magnéticos. A codificação espacial é feita por inserção de gradientes de campo magnético

G(x,y,z) [75]. O sinal de relaxação detectado após o tempo τ da emissão do pulso RF tem

frequência e fase definidos por:

∆ω = γ
−→
G(t) · −→r , (4)

∆ϕ(τ) =
∫ τ

0
∆ω(t)dt = γ

∫ τ

0

−→
G(t) · −→r dt . (5)

Para limitar a aquisição à imagem de uma fatia bidimensional cria-se um gradiente

Gz = ∂B/∂z na direção do campo magnético principal Bo. Desta forma que a frequência de

Larmor para cada fatia perpendicular ao campo ( plano (x, y)) irá variar linearmente com z

(precisão de 1− 10mm):

∆ω(z) = γBo + γGzz . (6)
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A condição f́ısica que permite a detecção da fatia é a grande diferença entre o peŕıodo

de precessão e o tempo de relaxação T2. O sinal amplifica essa variação de tal forma que

diferenças muito pequenas na frequência de Larmor podem ser facilmente detectadas. Assim

o pulso de RF aplicado é ajustado na banda de frequência especifica de forma a selecionar

separadamente cada fatia. Para definir o sinal em cada voxel aplica-se um campo magnético

gradiente em (x,y) criando uma nova codificação de frequência ∆ω(x) = γGxx e uma de fase

∆ϕ(t) = Gyyτ . A variação de fase no plano (x,y) é dada por:

∆ϕ(t) = ωot+ γGxxt+ γGyyτ . (7)

O sinal coletado em cada fatia dependerá da codificação descrita em 7 e da função

da densidade de spins local ρ(x, y). Assim o sinal detectado pode ser descrito por:

S(t) =
∫ ∫

ρ(x, y)eiυot+iγ(Gxxt+Gyyτ)dxdy = eυtI . (8)

Tomando kx = −γGxt ,ky = −γGyyτ a integral acima é dada por:

I =
∫ ∫

ρ(x, y)e−i(kxx+kyy)dxdy . (9)

A equação acima é uma integral de Fourier bidimensional. Consequentemente para

encontrar a função ρ(x, y) basta tomar a transformada de Fourier inversa:

ρ(x, y) = FT−1(S(kx, ky)) =
∫
k−space

S(kx, kz)eikxx+ikyydkxdky . (10)

Essa é a ideia básica para codificação espacial da imagem. Os gradientes podem ser

aplicados de acordo com diferentes protocolos em acordo com resolução e informação que se

deseja obter.
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O contraste da imagem é definido pelo tempo de relaxação e pelo tempo de repetição

do pulso eletromagnético (TR) e (ou) pelo tempo de eco (TE) [76]. Os dois primeiros são

parâmetros de entrada (input)e os dois primeiros parâmetros de sáıda do experimento (out-

put). A relaxação pode ser estudada por duas lentes: tempo de relaxação T1, que caracteriza

a relaxação longitudinal ao campo magnético principal Bo e (ou) o tempo T2, relativo à

relaxação transversal ao Bo. A primeira, chamada relaxação spin-rede, está relacionada à re-

cuperação da distribuição de Boltzman na relação N+/N− = e
−hω
kT (equiĺıbrio). Já a segunda,

conhecida por relaxação spin-spin, está relacionada a perda da coerência da fase induzida

entre os spins [74].

Vamos considerar o vetor magnetização M, resultante da soma vetorial de todos os

spins(M = ∑
γ
−→
S ), no equiĺıbrio M = Mz = Mo e na direção do campo magnético Bz = Bo.

Macroscopicamente, T1 e T2 refletem as variações nos vetores de magnetização devido aos

pulsos de RF. A evolução da magnetização no tempo é caraterizada pelas equações de Bloch

[73]:

∂Mx(t)
∂t

= γ(−→M(t)×−→B (t))x −
Mx(t)
T2 , (11)

∂My(t)
∂t

= γ(−→M(t)×−→B (t))y −
My(t)
T2 , (12)

∂Mz(t)
∂t

= γ(−→M(t)×−→B (t))z −
(Mz(t)−Mo)

T1 . (13)

O termo rotacional que multiplica γ é o torque que o campo aplica no vetor de magnetização

e os últimos termos foram introduzido por Bloch em acordo com observações emṕıricas [73].

Como a precessão dos spins ocorre em torno de z, os vetores Mx e My são dependentes (ver

figura ). Podemos tomar então Mxy = Mx+iMy para representar a magnetização transversal.

Nessas condições as equações de Bloch resultam:
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Mxy(t) = Mxy(0)e− t
T 2 , (14)

(relaxação transversal)

Mz(t) = Mo − (Mo −Mz(0))e− t
T 1 . (15)

(relaxação longitudinal)

Os tempos de relaxação T1 e T2 são medidos a partir dessa magnetização. O tempo

T1 é tomado quando a magnetização recupera 63% de seu valor inicial ((1 − e−1) ≈ 0.63)

e T2 quando recupera 37% (e−1 ≈ 0.37) [73]. As equações acima consideram que cada

spin está submetido à um campo perfeitamente homogêneo. Na pratica isso não é verdade.

Essa homogeneidade pode ser quebrada localmente pela influência do meio. A quebra local

da homogeneidade cria alterações no tempo T2. Isto é o que possibilita o imageamento

funcional do cérebro, como veremos na próxima sessão.

Em resumo, a dinâmica desse processo segue os seguintes passos: inicialmente os

spins são alinhados com campo magnético Bo gerando um vetor resultante de magnetização

na direção do campo Mz=Mo. O pulso de radiofrequência é absorvido por alguns spin que

migram para o estado de maior energia de forma que o campo magnético Mz tende à zero.

Os pulsos de RF também colocam os spins em fase criando assim uma magnetização trans-

versal Mxy ao campo Bo. Ao cessar os pulsos o sistema volta ao equiĺıbrio recuperando a

magnetização Mo e perdendo a Mxy. A figura ilustra de forma esquemática esses processos.

A intensidade do sinal coletado é dada por:

S =
∫
Mz(t)Mxy(t)dt . (16)
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Em geral os contrastes em imagens ponderados por T1 são modulados pelo tempo

de repetição TR e as imagens ponderadas por T2 pelo tempo de eco TE.
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Figura : Ilustração passo a passo sobre o sinal de fMRI. a) Spins estão inicialmente desali-
nhados. b) Os spins são alinhados por um campo magnético intenso. c) Melhor visualização
desse alinhamento. O quadro menor apresenta a magnetização Mz criada pelo alinhamento.
d) O pulso de radiofrequência excita parte dos spins para um estado de maior energia, re-
duzindo a magnetização Mz. e) O pulso de radiofrequência induz os spins a precessarem em
fase, criando uma magnetização Mxy que irá emitir o sinal mensurado pelo tempo T2. f) O
pulso cessa e os spins voltam ao alinhamento inicial emitindo o sinal mensurado por T1.
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Neuroimagem por fMRI

As propriedades magnéticas do meio em que os prótons se encontram interferem sig-

nificativamente no sinal de fMRI. Pequenas distorções no campo causam grandes variações

no tempo de relaxação [73]. As propriedades magnéticas do sangue são definidas pela hemo-

globina. A hemoglobina é uma metaloprotéına responsável pelo transporte de oxigênio no

corpo humano. Sua conformação é alterada pela presença de oxigênio (oxi-hemoglobina) tal

que ela se torna diamagnética, sendo que na ausência de oxigênio (deoxi-hemoglobina) ela é

paramagnética [73]. A atividade neuronal envolve um consumo adicional de oxigênio. Para

suprir essa necessidade extra local, sempre há uma variação hemodinâmica acoplada à ati-

vidade neuronal. Entende-se por variação hemodinâmica o fluxo (CBF, cerebral blood flux),

volume (CBV, cerebral blood volume). Essa variação, juntamente como a taxa metabólica de

oxigênio (CMRO2, cerebral metabolic rate of oxigen), caracterizam o chamado sinal BOLD

(blood oxigenation-level-dependent) que mede o ńıvel de oxigenação local no sangue [73]. A

técnica de neuro-imageamento por fMRI baseia-se em registrar a variação temporal desse

sinal.

A atividade neuronal causa uma redução na concentração de deoxi-hemoglobina local

consequentemente um aumento do sinal. Isso ocorre porque a presença de deoxi-hemoglobina

(paramagnética) cria uma distorção no campo magnético local gerando uma dispersão na

fase dos prótons na vizinhança, o que reduz a intensidade do sinal da imagem. Esse pro-

cesso se dá de forma indireta e não-linear: A atividade elétrica dos neurônios aumentam a

taxa metabólica CMRO2. Em resposta à necessidade de uma demanda maior de oxigênio

a intensidade do fluxo CBF e o volume de sangue CBV local aumentam. Nesse processo

a demanda de oxigênio é superior ao consumo, por consequência a concentração local de

deoxi-hemoglobina irá reduzir [74].

Na verdade, a dinâmica dos processos fisiológicos que dão origem ao sinal BOLD é

complexo. Para modelá-lo exatamente seria preciso incluir variáveis como difusão, tecido,
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espessura do vaso, entre outros. No entanto, para uma noção geral da relação entre as

variações hemodinâmicas e o sinal coletado, o modelo apresentado por Davis e colaboradores

[77, 74] é suficiente. Considere T2 a relaxação transversal devido ao efeito BOLD. A relação

de T2 com a concentração molar da deoxi-hemoglobina [dHb] é dada por:

1
T2 = kV [dHb]β , (17)

tal que k depende do campo externo e V é a fração de volume sanguineo. O sinal de fMRI

S decai com T2 pela relação S ∼ e
(T E)

T 2 , assim variação do sinal pode ser estimada por

∆S
So

= (TE)∆
( 1
T2

)
. (18)

Lançando mão das relações conhecidas [74]:

[dHb]
[dHb]o

=
(

CMRO2

CMRO2o

)(
CBF
CBFo

)−1

, (19)

V

Vo
=
(

CBF
CBFo

)α
. (20)

A variação do sinal pode ser expressa em função das variações de fluxo e da taxa metabólica

através da seguinte relação:

∆S
So

= k(TE)Vo[dHb]o

1− ( ) , CBF
CBFo

α−β ( CMRO2

CMRO2o

)β , (21)

onde α e β são parâmetros emṕıricos e Vo e So são a fração de volume sangúıneo inicial e

o sinal inicial respectivamente. Essa equação mostra a conexão entre o sinal de fMRI e as

varições fisiológicas refentes à atividade neural.

Os dados de fMRI podem ser condensado em uma matriz quadridimensional, sendo

três dimensões espaciais e uma temporal. A cada voxel de coordenada (x,y,z) é associado



87

uma série temporal que representa a variação do sinal BOLD local. Nessas séries temporais

coletadas, há grande presença de rúıdos inerentes causados por variações fisiológicas (ex.

respiração, batidas do coração) e rúıdos relacionados à aquisição (movimento de cabeça, não

homogeneidade do campo magnético, perturbações acústicas, etc) [73]. Boa parte desses

rúıdos conhecidos podem ser removidos em um pré-processamento. Trabalhamos por fim

com o sinal residual ao pré processamento, que pode ser considerada como toda informação

que é desconhecida, incluindo o sinal BOLD.



APÊNDICE B: PARÂMETRO DE AQUISIÇÃO

Detalhamos aqui as informações necessárias sobre a aquisição dos dados para possibilitar a
reprodução dos nossos resultados por outros grupos.

As imagens foram obtidas em um aparelho de ressonância magnética funcional (Si-
emens, Magneton Vision) de 1.5 T disponibilizado pelo Hospital das Cĺınicas da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP). Foram utilizadas sequências do tipo EPI, com
os seguintes parâmetros:

• TR=1.7 s

• TE=66 ms

• FOV=220 mm

• Matrix=64x64

• Dimensão do voxel: 1.72 mm x 1.72 mm x 1.72 mm

• Nº de volumes=150

As imagens estruturais ponderadas por T1 tiveram os seguintes parâmetros:

• TR=9.7 ms

• TE=44 ms

• FOV=256 mm

• Matrix=256x256

• flip angle= 12°

• Dimensão do voxel: 1 mm x 1 mm x 1 mm

• Nº de volumes=150
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APÊNDICE C: REGIÕES DO CÓRTEX CEREBRAL

As regiões cortical foram definidas em acordo com o atlas Harvard-Oxford cortical
and subcortical atlas (limiar de 25%), que define 110 regiões corticais como descritas a seguir:

Nó Região

1 Frontal Pole left
2 right
3 Insular Cortex left
4 right
5 Superior Frontal Gyrus left
6 right
7 Middle Frontal Gyrus left
8 right
9 Inferior Frontal Gyrus, pars triangularis left
10 right
11 Inferior Frontal Gyrus, pars opercularis left
12 right
13 Precentral Gyrus left
14 right
15 Temporal Pole left
16 right
17 Superior Temporal Gyrus, anterior division left
18 right
19 Superior Temporal Gyrus, posterior division left
20 right
21 Middle Temporal Gyrus, anterior division left
22 right

89
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23 Middle Temporal Gyrus, posterior division left
24 right
25 Middle Temporal Gyrus, temporooccipital part left
26 right
27 Inferior Temporal Gyrus, anterior division left
28 right
29 Inferior Temporal Gyrus, posterior division left
30 right
31 Inferior Temporal Gyrus, temporooccipital part left
32 right
33 Postcentral Gyrus left
34 right
35 Superior Parietal Lobule left
36 right
37 Supramarginal Gyrus, anterior division left
38 right
39 Supramarginal Gyrus, posterior division left
40 right
41 Angular Gyrus left
42 right
43 Lateral Occipital Cortex, superior division left
44 right
45 Lateral Occipital Cortex, inferior division left
46 right
47 Intracalcarine Cortex left
48 right
49 Frontal Medial Cortex left
50 right
51 Juxtapositional Lobule Cortex (formerly Supplementary Motor Cortex) left
52 right
53 Subcallosal Cortex left
54 right
55 Paracingulate Gyrus left
56 right
57 Cingulate Gyrus, anterior division left
58 right
59 Cingulate Gyrus, posterior division left
60 right
61 Precuneous Cortex left
62 right
63 Cuneal Cortex left
64 right
65 Frontal Orbital Cortex left
66 right
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67 Parahippocampal Gyrus, anterior division left
68 right
69 Parahippocampal Gyrus, posterior division left
70 right
71 Lingual Gyrus left
72 right
73 Temporal Fusiform Cortex, anterior division left
74 right
75 Temporal Fusiform Cortex, posterior division left
76 right
77 Temporal Occipital Fusiform Cortex left
78 right
79 Occipital Fusiform Gyrus left
80 right
81 Frontal Operculum Cortex left
82 right
83 Central Opercular Cortex left
84 right
85 Parietal Operculum Cortex left
86 right
87 Planum Polare left
88 right
89 Heschl’s Gyrus (includes H1 and H2) left
90 right
91 Planum Temporale left
92 right
93 Supracalcarine Cortex left
94 right
95 Occipital Pole left
96 right
97 Left Thalamus
98 Left Caudate
99 Left Putamen
100 Left Pallidum
101 Left Hippocampus
102 Left Amygdala
103 Left Accumbens
104 Right Thalamus
105 Right Caudate
106 Right Putamen
107 Right Pallidum
108 Right Hippocampus
109 Right Amygdala
110 Right Accumbens
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Figura : A imagem superior mostra uma imagem do cérebro particionada em regiòes corticais
de acordo com o atlas Harvard-Oxford Brain Cortical Regions. A figura inferior mostra os
nós das redes definidos pelas regiões corticais espacialmente localizadas no cérebro (figura
inferior retirada da referência [41]).



APÊNDICE D: TERMO DE CONSENTIMENTO PARA
AQUISIÇÃO DOS DADOS
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