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Por que 
redes?



Neurociência: ciência complexa
• ~86 bilhões de neurônios   
• Trilhões de sinapses

~10 000 neurons 
1mm

Ramon y Cajal



Técnicas nas diferentes escalas
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Qual é o 
código 
neural? 

Sinais sensoriais são representados 
por sequências de descargas elétricas



Qual é o código neural?



• Ruído dos canais iônicos
-Canais iônicos abrem e fecham 
aleatoriamente.  

-Flutuações na temperatura

Na+

K+

Neurônios aleatórios? 

Gerstner, W. (EPFL lectures)



Neurônios aleatórios? 

Lindner, B. (2016)



Definições de código com base em frequência

3 definições 

- Médias temporais 
      
- Médias entre repetições 

- Médias populacionais (média ‘espacial’)



Variabilidade 
nos disparos

stim
T=1s

trial 1

Brain 

freq. como contagem de spikes (normalizada)
( )

spnt
T

ν =

neurônio único/única repetição: 
      média temporal

Gerstner, W (Lecture notes)

Código 1 : Contagem de spikes



3 definições 
-Médias temporais (contagem de spikes) 

- Médias entre repetições 

- Médias populacionais (média ‘espacial’)

Problema: lento!!!

Definições de código com base em frequência



Variabilidade no tempo dos disparos

stim

trial 1
trial 2

trial K

Brain 

Gerstner, W (Lecture notes)

Código 2 : Médias entre repetições
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Tirando médias entre repetições

K repetitions

PSTH(t)
K=50 trials

Stim(t)

neurônio único/muitas repetições:

Código 2 : Médias entre repetições

Gerstner, W (Lecture notes)



Problema: não 
é útil!!!

3 definições 

- Médias temporais 
      
- Médias entre repetições 

- Médias populacionais (média ‘espacial’)



população de neurônios 
com propriedades similares

stim

neuron 1
neuron 2

Neuron  K

Código 3 - Médias populacionais

Brain 

Gerstner, W (Lecture notes)



 atividade populacional - taxa definida pela 
média populacional
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populacional

‘leitura natural’

Código 3 - Médias populacionais

Gerstner, W (Lecture notes)



Três métodos de tirar médias 

- tempo 

- repetições 

- população (espaço)

Não é possível  
para animais!!!

Muito lento  
para animal!!!

‘natural’

neurônio único

neurônio único

muitos neurônios

Definições de código com base em frequência



Sinapses

Nature Reviews Neuroscience 15, 250–263 (2014)

Pre

Post

Spike

EPSP

• Pulso simples (Delta) 
• Decaimento exponencial 
• Subida e decaimento exponencial



Sinapses podem ser excitatórias

Pre

Post

Spike

EPSP

ou inibitórias
Pre

Post

Spike

EPSP

Pre

Post

Spike

EPSP
IPSP



    Redes 
Feedforward         Recurrent

Topologias: Classificações



Exemplos 
Feedforward         Recurrent

Retina                 Córtex

L2
/3

L4

L5

L6

Excitatory
Neurons

Inhibitory
Neurons

Excitatory
Synapses

Inhibitory
Synapses



Topologias: inspirações
Biológicas 

6 camadas (I - VI)
Conectividade cortical

Redes fidedignas

Complexas de serem implementadas
Falta de dados

Cereb Cortex. 2014 Mar;24(3):785-806

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23203991#


Topologias: inspirações
Simplificadas Fáceis de implementar

Simplificações matemáticas

Em geral não explicam mecanismos gerais

Redes aleatórias Redes All-to-all



Medidas de rede que são 
geralmente utilizadas

Regularidade
Neurônio único Rede de neurônios

• Fano factor (FF) 

FF =
var (N(t))

mean (N(t))

CV =
std (ISI)

mean (ISI)

• Coeficiente de variação (CV)



Medidas de rede que são 
geralmente utilizadas

Regularidade

Neurônio único Rede de neurônios

• Fano factor (FF) 

• Coeficiente de variação (CV)

Frequência

Frequência
• Frequência dos disparo de um neurônios 

Número de disparos em uma janela de  
tempo

• Frequência média da rede 
Média da frequência de todos os 
neurônios 

• Atividade populacional (dependente 
do tempo)

tN
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Δ
Δ+

=
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1 segundo
= 4 Hz



Medidas de rede que são 
geralmente utilizadas

Regularidade

Neurônio único Rede de neurônios

Frequência
Frequência

Sincronia

Sincronia é uma medida populacional; 

Há livros com diferentes medidas para cada  
situação! 
e.g. Synchronization: A Universal Concept in  
Nonlinear Sciences 



“Epileptic” 
Self-sustained 

g = inhibition/excitation

Silent

Inibição relativa



No modelo do Brunel:

Peso sináptico excitatório: J 
Inibição relativa: g 

E

Ao computar a corrente média de cada neurônio:

J

I
-gJ

Número de en t radas exc i ta tó r ias 
(inibitórias) em um neurônio é Ce (Ci);

Ce
Ci

E

I

E

E
E

4 neurônios excitatórios para 1 inibitório 
4 conexões excitarias para 1 inibitória

I = J ⇥ Ce⇥ disparos� g ⇥ J ⇥ Ci⇥ disparos



I = J ⇥ Ce⇥ disparos� g ⇥ J ⇥ Ci⇥ disparos

Como Ce = 4xCi

• Se g=4: I=0, a rede está balanceada 
• Se g<4: a rede é dominada por excitação 
• Se g>4: a rede é dominada por inibição
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doi:10.1038/nn.3658 

?

AI



J=0.2 mV J=0.8 mV

Ostojic recuperou a rede do Brunel 
e demonstrou um outro tipo de atividade 
assíncrona ao aumentar o valor de J; 

doi:10.1038/nn.3658 



Exercícios


