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Modelagem estocástica da plasticidade cortical. Aplicações na avulsão
traumática do plexo braquial e sua reconstrução cirúrgica.
Prof. Jefferson Antonio Galves, Coordenador no Brasil
Prof. Roberto Fernandez, Coordenador na Holanda
Resumo
Propõe-se a criação de Cooperação Internacional Brasil/Holanda
integrando modelagem matemática com pesquisa básica e aplicada em
neurociências. A motivação central para a criação desta parceria é o
desenvolvimento de linguagem e estruturas matemáticas adequadas no
domínio da plasticidade cerebral apos lesão de nervo periférico. Com base na
relevância clínica e na existencia de expertise binacional no tema, o projeto
focará no modelo de avulsão do plexo braquial. Modelos matemáticos serão
elaborados com vistas ao entendimento dos mecanismos de reorganização
cerebral que se seguem à lesão e a intervenção cirúrgica. Em particular,
esses modelos devem levar a elaboração de predições que possam ser
testadas experimentalmente. A complexidade desse modelo clínico e a
multiciplicidade de facetas que implicam o sucesso desta cooperação levounos a propor uma equipe francamente multidisciplinar, composta por
matemáticos, neurocientistas, alem de clínicos especialistas em cirurgia de
reconstrução de nervo periférico e na sua reabilitação.
1) Fundamentação teórica
Ao longo do último ano, um grupo de renomados matemáticos e
neurocientistas iniciaram um programa de modelagem matemática de
fenômenos neurais. Uma das áreas prioritárias de pesquisa consiste no
estudo da plasticidade neural isto é, a capacidade que têm as redes neurais
de evoluir e mudar em função da experiência, aprendizado, lesão e trauma. O
presente projeto de cooperação internacional Capes-Nuffic oferece uma
excelente oportunidade de combinar competências complementares de
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pesquisadores brasileiros e holandeses, ampliando e dando uma dimensão
binacional a essa já existente linha de pesquisa. O tema proposto é o estudo
da plasticidade cerebral induzida por avulsão traumática do plexo braquial e
sua reconstrução cirúrgica.
O projeto aqui proposto está fundamentado em colaborações já
existentes entre pesquisadores dos dois países. Envolve matemáticos da
Universidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, de Utrecht e de Eindhoven e
neurocientistas e clínicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da
Universidade de Leiden. A novidade desta cooperação, tanto na Holanda
como no Brasil, está na integração destas duas áreas do conhecimento em
uma equipe de pesquisa única. Esta colaboração científica original deve levar
ao maior entendimento dos fenômenos de plasticidade cortical associados à
lesões do sistema nervoso periférico e a uma maior capacidade preditiva do
tratamento e da reabilitação destes pacientes. O segundo objetivo da
cooperação é oferecer a estudantes e jovens pesquisadores a oportunidade
de adquirir um perfil científico amplo e original na medida em que são
expostos a diferentes ambientes de pesquisa de alto nível nessa área
fronteiriça do conhecimento.
Segue-se uma breve apresentação das questões científicas a serem
tratadas.
1.1) Quadro matemático
A modelagem matemática dos fenômenos de plasticidade cerebral é
tributária dos seguintes elementos:
1.

Seu estudo é limitado pela insuficiente informação disponível
atualmente relativa à conectividade entre neurônios e regiões do
cérebro. Esta conectividade precisa ser estimada a partir de dados
empíricos com registros de atividade individual de neurônios em uma
população, ou de registros de atividade simultânea de sub-regiões do
cérebro (Park e Terman, 2010).

2.

Dados experimentais são extremamente sensíveis a ruídos e
frequentemente levam a resultados ambíguos.
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3.

A atividade neural mostra uma grande variabilidade, com estímulos
análogos provocando respostas diferentes em indíviduos diferentes, e
mesmo em experiências repetidas com o mesmo indivíduo.

4.

Dados neurais são coletados em diversas escalas que vão desde
registros unitários até medidas mesoscópicas do cérebro e medidas
comportamentais.

Esses pontos levam naturalmente a uma área específica da matemática
que lida com fenômenos aleatórios resultantes da atividade de um grande
número de componentes em diversas escalas, a saber, a área de processos
e campos aleatórios. Essa área fornece o quadro geral de estudo, além de
muitas ferramentas básicas já disponíveis. No entanto, as características
específicas dos fenômenos neurais demandam

a construção de novos

objetos matemáticos. O presente projeto parte da ideia segundo a qual
estados neurais podem ser descritos por medidas de probabilidade em
espaços de configurações adequados, descrevendo a evolução de muitos
agentes com interações de alcance variável no espaço e no tempo. Esta
teoria deve combinar novos desenvolvimentos nas teorias das cadeias
estocásticas, grafos aleatórios e mecânica estatística matemática. A equipe
de matemáticos envolvidos no presente projeto é formada por especialistas
nessas três áreas.
O primeira ingrediente da abordagem aqui proposta é uma nova teoria a
ser desenvolvida de sistemas em tempo contínuo com muitas componentes e
com interações de alcance variável no espaço e no tempo. Esses processos
são extensões não triviais tanto dos sistemas markovianos de partículas
introduzidos por Spitzer (1970), quanto das cadeias estocásticas de memória
variável

introduzidas

intrinsecamente

não

por

Rissanen

estacionários

(1983).
no

tempo

Esses
e

processos

não

são

homogêneos

espacialmente e representam dinâmicas estocásticas que mudam em
respostas tanto a estímulos exteriores constituídos por uma sucessão de
amostras geradas por uma fonte aleatória, quanto em resposta a estímulos
internos, através de um procedimento que evoca o de seleção estatística de
modelos. Numa escala de tempo diferente e fazendo todas as adaptações
necessárias, a aquisição da língua materna por um recém-nascido pode
também ser descrita desta maneira (Cassandro et al., 1999).
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A teoria matemática desta nova classe de processos ainda está por ser
construída. Por isso, a equipe de matemáticos inclui muitos especialistas
mundialmente reconhecidos em processos não-markovianos, cadeias com
memória de alcance variável e campos e sistemas com interações de alcance
variável (Bressaud et al., 1999; Comets et al., 2002; Galves e Leonardi, 2008;
Galves et al., 2010; Gallo, 2011) e no formalismo gibbsiano e não-gibbsiano
(van Enter et al., 1993; Fernandez and Maillard, 2005; Fernandez et al.,
2011). A equipe também tem uma grande experiência na modelagem
estocástica da aquisição linguística que, como mencionado acima, tem
pontos em comum com a abordagem teórica aqui proposta (Cassandro et al.,
1999; Galves et al., 2002; Galves et al., 2010).
Na escala mesoscópica, os processos estocásticos descrevendo os
fenômenos de plasticidade assumem valores em grafos neurais sujeitos a
interações. A modelagem dessas evoluções temporais demandam um estudo
rigoroso de grafos aleatórios e de suas propriedades. Este é um tema de
pesquisa muito desenvolvido na Holanda (Deijen et al. 2009 e 2011; Bhamidi
et al 2010; van der Hofstad et al., 2002, 2008, 2010). Em particular, um dos
matemáticos membro da equipe holandesa do projeto é um líder
mundialmente reconhecido nesta área.
O terceiro ingrediente da nossa abordagem, a saber, a análise em
múltiplas escalas, é uma das componentes essenciais tanto da mecânica
estatística rigorosa, quanto da teoria dos processos estocásticos. Membros
desta equipe têm grande experiência nesta área (van der Hofstad et al. 1994,
2004, 2005, 2006; Aizenman et al. 1986 e 1988; Fernandez et al., 1992).
Além disso, um dos matemáticos da equipe já tem uma cooperação
estabelecida com o Expertise Centre for Epileptology, Sleep medicine and
Neurocognition Kempenhaeghe (NL), que resultou em publicações sobre
processamento de sinais corticais e no desenvolvimento de uma patente
(Sazanov et al. 2007 e 2009, Patent Application WO 2008/038194, US
20100010364, Device for ambulatory monitoring of brain activity).
Delinear modelos adequados para os fenômenos descritos acima é uma
tarefa desafiadora. Procedimentos de seleção de modelos devem ser
embasados numa intensa atividade experimental. Enquanto modelos
probabilísticos propostos acima são suficientemente gerais para fornecer
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uma base matemática sólida, a análise estatística dos dados e a seleção de
modelos adequados é complexificada pela alta dimensionalidade dos
modelos envolvidos. Somente a combinação da modelagem matemática com
a validação experimental, confrontando predições e resultados empíricos
pode levar a um novo nível de compreensão dos complexos fenômenos
associados ao funcionamento do cérebro. Um tal empreendimento só pode
ser levado a cabo por uma equipe multidisciplinar como aquela proposta aqui.
1.2) Plasticidade cortical
Um dos conceitos mais influentes que emergiram no domínio das
Neurociências se refere à capacidade contínua de remodelagem cerebral.
Durante muito tempo se pensou que as redes de conexão sináptica cerebral
fossem definidas ao nascimento e que não se alterassem a partir de então.
Pesquisa contemporânea em neurociências mostrou ser essa premissa falsa:
sinapses e brotamentos dendríticos são formados e eliminados no cérebro ao
longo da vida, a sua eficácia sendo modulada através de uma rede complexa
de interações neuronais (Buonomano and Merzenich, 1998; Nudo, 2003).
O termo plasticidade cerebral refere-se à capacidade para tais mudanças
(revisão em Kaas, 1983), ocorrendo não somente durante o desenvolvimento
do sistema nervoso mas também em resposta à lesão, a doença ou à terapia
(Cramer et al., 2011). Esta plasticidade pode ser vista como adaptativa,
quando associada ao ganho funcional (Cohen et al., 1997) ou maladaptativa
quando associada à perda funcional ou a fenômenos tais como a dor (Nudo,
2006). Em particular, a plasticidade cerebral que se segue à lesão central ou
périférica do sistema nervoso vem sendo extensivamente documentada tanto
ao nível molecular como sináptico e sistêmico em modelos animais e em
humanos, utilizando técnicas de neuroimagem e de estimulação cortical. No
entanto, a grande maioria das descrições acerca da plasticidade pós lesão
são ainda puramente fenomenológicas (Nudo, 2003). Além disso, do ponto de
vista clínico, a demonstração de que o fenômeno da plasticidade subjaz
ganhos funcionais robustos faz-se mister (Cramer et al., 2011). Avanços
nessa direção deverão guiar o desenvolvimento de novas intervenções.
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1.2.1) Avaliando a plasticidade cortical
A maioria dos conceitos fundadores da plasticidade neural foi
estabelecida a partir de experimentos de registro de neurônios isolados
realizados em modelos animais (Kaas et al., 1983; Merzenich et al., 1983).
Nos humanos, os métodos usualmente empregados para medir dinâmica de
estados

neurais

[electroencefalografia

e,

portanto,
(EEG),

plasticidade,

são

magnetoencefalografia

eletrofisiológicos
(MEG),

potenciais

relacionados a eventos (ERP) Estimulação magnética transcaniana (EMT)],
ou de neuroimagem [ressonância magnética funcional (fMRI), Tomografia por
Emissão de Pósitrons (PET) e tomografia computadorizada de fóton único
(SPECT)]. Apesar das suas resoluções espaciais e temporais serem distintas,
essas metodologias têm todas em comum um pequeno poder de resolução
espacial, sendo portanto utilizadas para mapear atividade ao nível das redes
neurais. Por causa de sua natureza não invasiva, essas técnicas são
frequentemente associadas à alta variabilidade e baixa precisão. Por terem
qualidades e limitações distintas, esssas técnicas devem ser utilizadas de
maneira complementar. A maioria dos estudos, no entanto, se baseia em
uma técnica única ou na interpretação em separado dos resultados, mesmo
que mais de uma técnica tenha sido empregada. O desenvolvimento de
novos métodos matemáticos permitirá extrair informação combinada destas
técnicas, quando empregadas de maneira simultãnea.
1.2.2) Um modelo de plasticidade: avulsão do plexo braquial e a sua
reconstrução cirúrgica
O plexo braquial é uma região do sistema nervoso periférico de
particular susceptibilidade ao trauma. Atualmente, as lesões do plexo braquial
(LPB) são, em sua maioria, traumáticas, podendo ter diversas causas como:
traumatismo por arma branca, projétil de arma de fogo, fratura de clavícula,
luxações de ombro, quedas e acidentes de trânsito (Lianza, 2001). As LPB
traumáticas atingem principalmente homens entre 15 e 25 anos (Moran et al.,
2005). Em até 84% dos casos, as causas da lesão são acidentes de
automóvel e de moto (Tung e Mackinnon, 2003). A LPB pode ocorrer por
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compressão ou tração (95% dos casos), sendo mais freqüente na região
supraclavicular (70 a 75% dos casos). A maioria das lesões supraclaviculares
(75%) envolve todo o plexo braquial (pares de nervos C5-T1), 20% a 25%
envolvem danos que se estendem de C5 a C7 e 2% a 35% dos acidentes
tem padrões isolados de C8 e de T1 (Moran et al., 2005).
A reconstrução cirúrgica tem sido proposta no tratamento da LPB
(Thomeer and Malessy, 1993; Malessy et al., 1998 a and b; 2003, revisão em
Anastakis et al., 2008). A inteira reconstrução de uma paralisia completa do
plexo braquial ainda não é possível, e prioridades têm sido estabelecidas
para guiar estratégias reconstrutivas da LPB. A técnica de transferência
nervosa (neurotização) tem sido descrita como muito efetiva para a
restauração da função do músculo desnervado, particularmente nos casos
em que estão envolvidas avulsões das raízes espinais (Merrel et al., 2001).
Existe um consenso de que a restauração da flexão do cotovelo é de alta
prioridade, seguida do restabelecimento de algum controle do ombro (Giuffre
et al., 2010). Em paralisias completas, ao menos uma raiz está disponível
para enxerto em 80% dos casos. Seja qual for a raiz disponível, ela é
utilizada preferencialmente para reconstruir a flexão de cotovelo. Esta tem
sido conseguida por meio de enxertia de divisões proximais do plexo braquial
ou por enxertia do nervo musculocutâneo. Essas duas estratégias envolvem
diferentes paradigmas, um envolvendo enxertos curtos ligados a divisões
proximais do plexo braquial e outra envolvendo enxertos mais longos ligados
ao nervos alvos. Enxertia de divisões proximais tem o benefício da utilização
de enxertos curtos, que têm sido associadas com melhores resultados na
reconstrução de nervos periféricos (Oberlin et al., 2009; Htut et al., 2006)
mostraram que a redução da dor é maior para o grupo de pacientes que se
submeteu a enxertia e transferência nervosa e, não importando o
procedimento, a intensidade da dor foi menor para o grupo de pacientes
submetidos à cirurgia do que para quem não se submeteu a procedimento
algum.
Mudanças plásticas no cérebro deveriam estar associadas tanto à
avulsão do plexo braquial quanto à sua reconstrução (revisão em Anastakis
et al., 2008). De fato, evidências tanto em modelos animais como em
humanos mostram que, quando privados da sua aferência sensorial ou dos
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seus efetores, os córtices sensorial (S1) e motor (M1) primários se
reorganizam (Wall et al., 1986; Merzenich et al., 1983; Sanes et al., 1988;
Cohen et al., 1991; Kew et al., 1994; Florence et al., 1995, 1998; Flor et al.,
1998; Roricht et al., 1999). Mudanças nas representações corticais estão
também freqüentemente associadas à dor neuropática (Flor et al., 2006;
Apkarian et al., 2005).
Em humanos, a investigação da reorganização cortical após
amputação traumática do membro superior mostrou que a região de
representação da mão em M1 se ativa durante movimentos dos segmentos
proximais do braço (Kew et al., 1994; Giraux et al., 2001), e que a
estimulação cortical desta região evoca a sua contração (Cohen et al., 1991;
Roricht et al., 1999, Mercier et al., 2006). Alem disto, as representações
corticais da face de do antebraço que rodeiam as regiões correspondendo às
da representação do membro amputado se expandem (Karl et al., 2001;
Mercier et al., 2006), o grau de expansão dos movimentos dos lábios se
correlacionando positivamente com o grau de dor fantasma no membro
amputado (Lotze et al., 2001). Muito menos se sabe, porém sobre a
reversibilidade destas mudanças plásticas (Vargas et al., 2009). Estudar a
plasticidade que se segue a lesão do nervo periférico e sua reconstrução são
oportunidades únicas para se compreender como as representações corticais
correspondendo aos músculos reinervados são reintegradas no córtex
sensoriomotor e os efeitos a longo termo provocados por diferentes
abordagens cirúrgicas (Malessy et al., 2003; Brenneis et al., 2005; Beaulieu
et al., 2006).
2) Os objetivos desta cooperação são:

1)

Integrar o grupo de matemáticos e probabilistas com as equipes
holandesa e brasileira de especialistas em avulsão de nervo
periférico e com vistas a desenvolver modelos que contribuam para
a compreensão do fenômeno de reorganização cerebral que
acompanha a sua lesão e a sua reconstrução. Esperamos, assim,
maximizar a capacidade preditiva das abordagens experimentais
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em uso hoje na clínica. Isso exige uma colaboração com
especialistas nas áreas aplicadas da neurociência.

2)

Produzir algoritmos e procedimentos eficientes, que possam ser
usados e confrontados aos dados experimentais coletados ao
longo da cooperação.

3)

Levar ao desenvolvimento de produtos utéis aos profissionais da
área médica e saúde pública para pacientes que sofreram de
avulsão do plexo braquial.

4)

Mapear sistematicamente as representações sensório-motoras em
voluntários normais e de pacientes que sofreram avulsao do plexo
braquial e que passaram por cirurgias de reconstrução através das
técnicas EMT e de EEG/RMf.

5)

Acompanhar clinicamente os pacientes com auxilio de escalas de
dor e trauma, realizando o estudo sistemático dos ganhos
funcionais que acompanham a sua reabilitação.

3) Métodos
Os pacientes serão mapeados antes e longitudinalmente a partir da
ocorrência da cirurgia por meio de EMT, EEG e fMRI. Cada grupo
experimental consistirá de 15 pacientes com lesões, pareados quanto ao
gênero e idade, com 15 voluntários controle. As aquisições de EMT serão
realizadas com os sujeitos sentados, e o pulso magnético será aplicado no
seu escalpo por intermédio de um estimulador Magstim 200® equipado por
uma bobina de na forma de oito. Inicialmente, a representação do músculo de
interesse será mapeada e o limiar de estimulação será estabelecido. Cada
ponto será estimulado seis vezes a 110 % do limiar motor, como estabelecido
por Rossini et al. (1994). Mapearemos simultaneamente os seguintes
músculos: biceps brachialis, flexor digitorum superficialis, opponens pollicis,
flexor digitus index, adutor digiti minimi e zygomaticus direito e esquerdo. O

10

sinal eletromiográfico será filtrado (20-1000 Hz), digitalizado e registrado para
análise “off line”. A amplitude e a latência dos potenciais evocados motores
(PEMS) serão estimadas através de um programa desenvolvido em ambiente
MATLAB. Um mapa das amplitudes de respostas induzidas pela estimulação
será obtido e serão calculados os centros de gravidade para cada músculo
(Boroojerdi et al., 1999). Analisaremos ainda as latências de resposta à
estimulação e o grau de co-ativação dos músculos registrados (sinergias
motoras), por intermédio de um programa desenvolvido em ambiente
MATLAB. Durante os exames de EEG/rmf, os indivíduos deverão realizar
movimentos de oposição de polegar ou extensão e flexão dos dedos da mão,
extensão e flexão dos dedos dos pés, ou movimento ascendente e
descendente com a língua, dependendo da área que se pretende estudar.
Além disso, serão realizados exames sensitivos (Miranda de Sa et al.,2008).
A rmf será processada por meio do programa comercial brainvoyager™ QX
1.9 (Brain Innovation, Maastricht, Holanda). Os traçados de EEG serão
tratados pelo programa Brain Analyzer (Brain Products, Alemanha).
O acompanhamento do ganho funcional será realizado por intermédio
de medidas cinemáticas do movimento dos pacientes. Os movimentos serão
gravados com um sistema de câmeras. Marcadores passivos reflexivos (1 cm
de diâmetro) serão colocados em referências anatômicas para detecção de
distâncias e orientação em relação a fontes externas, assim como para
calcular as posições relativas dos segmentos corporais no espaço. Um
sistema passivo de análise de movimento baseado em infra-vermelho com
três câmeras (ProReflex MCU240, Qualisys versão 2.4, Suécia) será usada
para amostrar as posições 3D dos marcadores a uma freqüência de até
240Hz. A resolução do sensor CCD das câmeras é de 680x500 pixels,
permitindo resoluções espaciais de no máximo 50μm. O sistema será
calibrado antes da aquisição dos sinais com a estrutura em “L” própria do
sistema. Os percursos dos marcadores reflexivos serão amostrados como
coordenadas Cartesianas e armazenadas para análise off-line. Serão
calculadas as seguintes variáveis cinemáticas, em cada plano: velocidade
média, aceleração média, velocidade máxima, aceleração máxima e
amplitude de movimento máxima.
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Realizaremos ainda protocolos de avaliação da sensibilidade, através
dos Monofilamentos de Simmes-Weinstein (estesiômetro), da propriocepçao,
e da habilidade para movimentar o membro em tarefas uniarticulares e
multiarticulares, além de tarefas funcionais utilizando os testes de Wolf,
*Complete Minnesota Manual Dexterity Test*e *Box and Block Test.*
Para investigar se a lesão do nervo periférico afeta as conexões
parieto-frontais, cortico-corticais e cortico-espinhais, empregaremos a técnica
de DTI. As aquisições das imagens serão realizadas por um equipamento de
3T. A técnica de imagem do tensor de difusão por ressonância magnética
(DTI, do inglês diffusion tensor imaging) permite estimar os campos vetoriais
que descrevem a direcionalidade da difusibilidade das moléculas de água no
cérebro. A DTI descreve as propriedades anisotrópicas da difusão de água
baseada nos voxels, revelando assim detalhes importantes da orientação dos
feixes de fibras. Sendo assim, a DTI pode ser empregada para reconstruir as
trajetórias dos principais sistemas de feixes em um espaço tridimensional.
(Shrager e Basser, 1998; Basser et al., 2000). Essa técnica tem sido
empregada em humanos com sucesso, tanto para caracterizar feixes normais
de substância branca (Catani et al., 2002; Albayram et al., 2002; Tovar-Moll et
al., 2007), como para investigar alterações plásticas da estrutura da SB (Lee
et al., 2004; Tovar-Moll et al., 2007b) in vivo. No presente experimento,
pretendemos identificar correlatos anatômicos de plasticidade da substância
branca induzida pela lesão. Voluntários serão examinados em um scanner de
3.0 Tesla. Sessenta segmentos de 2 mm de espessura serão adquiridos, de
forma a cobrir toda a extensão do cérebro. As aquisições incluirão a
aplicação de 32 gradientes de difusão em diferentes direções não-colineares
e um fator b de 1000 s/mm². A análise será realizada off-line e as imagens
serão co-registradas para corrigir artefatos de movimento e distorções de
campo (Jiang et al., 2006; Woods et al., 1998). Todas as imagens serão
visualmente inspecionadas, segmento por segmento, e as que apresentarem
distorções após o co-registro serão excluídas das análises. O cálculo do
tensor de difusão será realizado para cada voxel usando diagonalização e
‘multivariate fitting’ baseado nos ‘eigenvectors’ (v1, v2, v3) e ‘eigenvalues’ (λ1,
λ2, λ3). A criação dos mapas de anisotropia (FA, do inglês fractional
anisotropy) e difusibilidade, além dos mapas de FA codificados em cores
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segundo orientação dos feixes (baseados nos valores de FA e nos três
elementos vetoriais de V1) irão permitir a visualização das características e
orientação dos feixes de substância branca. A análise dos dados será
realizada com o auxilio do programa DtiStudio (Jiang et al., 2006; Pajevic e
Pierpaoli, 1999). Será reconstruído o feixe cortico-espinhal usando os
seguintes parâmetros: (i) FA mínimo de 0.15 e (ii) limiar de deflexão da fibra
de 0.85. Após a reconstrução, a trajetória e as características (FA,
difusibilidade, número de fibras e comprimento médio das fibras) de cada
feixe serão comparadas entre os dois hemisférios e entre voluntários
amputados e normais.

4) Metas de formação científica a serem alcançadas
Ao final deste projeto de pesquisa pretendemos que as seguintes
metas sejam alcançadas:
1.

Esperamos consolidar as interações já existentes entre os grupos de
pesquisa integrantes da pós graduação em Fisiologia (IBCCF/UFRJ,
nota 7) e as pós-graduações do IME (USP, nota 7) e de Fisioterapia
(SUAM, nota 4), integrando-as às equipes internacionais;

2.

Incrementar a formação de recursos humanos (Doutorado e pos
Doutorado) no âmbito da cooperação, qualificando esses alunos no
domínio de conhecimentos transdisciplinar em que se insere o projeto,
através de intenso intercâmbio nacional e internacional.

3.

Produzir resultados científicos originais através da interação desses
grupos de pesquisa, a serem submetidos na forma de artigos para
revistas

internacionais

indexadas

e

publicados

em

anais

de

congressos nacionais e internacionais.
4.

Desenhar novos paradigmas experimentais a serem testados em
populações clínicas. Este ponto é de fundamental importância para
garantir uma interação das ciências básicas com a expertise clínica.
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5) Equipes envolvidas
1) Brasil
1.1) Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo: Prof.
Jefferson Antonio Galves, Professor Titular (Coordenador do projeto no
Brasil); Prof. Anatoli Yambartsev (IME-USP), Aline Duarte de Oliveira
(Estudante de Doutorado), Estéfano Alves de Souza (Estudante de
Doutorado), Guilherme Ost de Aguiar (Estudante de Doutorado) e Karina
Yuriko Yaginuma (Estudante de Doutorado).
1.2) Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA): Prof. Roberto Imbuzeiro
de Oliveira.
1.3) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Instituto de Matemática: Prof. Alexsandro G. G. Gallo.
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho: Prof. Claudia D. Vargas,
Prof. Fátima Cristina Smith Erthal, Ghislain Saunier (Post doc), Anaelli
Nogueira (Estudante de Doutorado), Thiago Lemos (Post Doc), Jose
Magalhães, Sebastian Hofle, Abrahão Fontes Baptista (Post Doc), Vagner Sá
(Estudante de Doutorado) e Marco Garcia.
Instituto de Ciências Biomédicas: Prof. Fernanda Tovar Moll.
Instituto de Neurologia Deolindo Couto: José Vicente Martins
(Estudante de Doutorado) e Prof. José Fernando Guedes (Neurocirurgião).
1.4) Universidade Federal da Bahia - Programa de Pós-Graduação em
Medicina e Saúde: Prof. Abrahão Fontes Baptista.
1.5) Centro Universitário Augusto Motta - Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Reabilitação: Prof. Erika de Carvalho Rodrigues e Prof. Laura
Alice de Oliveira.
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2) Holanda
2.1) Department of Mathematics, Utrecht University: Prof. Roberto Fernandez
(Coordenador do projeto na Holanda).
2.2) Department of Mathematics and Computer Science, Eindhoven
University of Technology: Prof. Remco van der Hofstad.
2.3) Department of Neurosurgery, J-11-R-84, Leiden University Medical
Center: Prof. Martijn Malessy.
2.4) Department of Mathematics Leiden University and Department of
Mathematics, Groningen University: Prof. Evgeny Verbitskiy.

6) Identificação das linhas de atuação na área pretendida após o término
do projeto

Esperamos formar uma equipe de jovens cientistas com expertise e
trânsito na interface entre a modelagem matemática e aquisição, análise,
tratamento apropriado de dados, com vistas ao entendimento e modelagem
da plasticidade cerebral induzida pela lesão de nervos periféricos e sua
reconstrução. Esta é uma área de alta relevância clínica, e o impacto previsto
desta cooperação estende-se da geração de novos modelos matemáticos
para dados de alta complexidade como o do cérebro humano até, em longo
termo, à modelagem destas mudanças cerebrais em busca de alternativas
para novas estratégias de intervenção cirúrgica.

7) Infraestrutura e apoio financeiro ao projeto

1) IME/USP
O projeto será sediado nos laboratórios do Núcleo de Modelagem
Estocástica e Complexidade (NUMEC) da Universidade de São Paulo. Estes
laboratórios ocupam um edifício de três andares com uma área total de
aproximadamente 750 metros quadrados. Os laboratórios do NUMEC estão
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equipados com modernos recursos computacionais ligados entre si em uma
rede própria. Eles dispõem de aproximadamente 50 computadores individuais
para uso de seus pesquisadores e estudantes, além de cinco servidores, dos
quais dois servem exclusivamente à analise maciça de dados científicos.
A rede NUMEC é atualmente gerenciada pelo Setor de Informática do
Instituto de Matemática e Estatística (IME-USP). A Universidade de São
Paulo atribuiu recentemente recursos ao NUMEC para a contratação de um
funcionário de nível superior que atuará exclusivamente junto à rede NUMEC
não apenas no gerenciamento da rede, mas também como engenheiro de
sistemas, apoiando os projetos de calculo científico desenvolvidos nos
laboratórios do NUMEC-USP. O processo de contratação deste funcionário
está atualmente em andamento. Além desse engenheiro o NUMEC dispoem
atualmente de uma assistente administrativa, cedida de tempo integral pelo
IME-USP.
O NUMEC teve seu projeto “Matemática, Computação, Linguagem e
Cérebro” (MaCLinC) selecionado em 2011 no quadro do Edital de Apoio à
Pesquisa da USP. O projeto MaCLinC receberá da USP R$1.998.000,00 nos
próximos três anos para o financiamento parcial de suas atividades de
pesquisa, incluídas aí reforma e extensão dos laboratórios; expansão de sua
rede de computadores; pagamentos de diárias e passagens para professores
visitantes e para financiamento de visitas dos membros do laboratório,
incluindo estudantes, a outros laboratórios.
É no quadro do projeto MaCLinC que está sendo contratado o
engenheiro de sistemas que atuará junto à rede NUMEC. O financiamento
concedido pela USP ao projeto MaCLinC inclui também um segundo
funcionário a ser contratado em 2014 com perfil de estatístico para também
apoiar o desenvolvimento dos projetos científicos do NUMEC.
O presente projeto “Modelagem estocástica da plasticidade cortical.
Aplicações na avulsão traumática do plexo braquial e sua reconstrução
cirúrgica” que está sendo submetido no quadro do acordo CAPES-NUFFIC é
uma extensão natural do projeto USP-MaCLinC não só pela sua temática
mas também pelo fato de muitos de seus participantes, incluindo seus dois
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coordenadores, serem membros do projeto MaCLinC. Mais informações
sobre o projeto MaCLinC podem ser encontradas no endereço:
http://www.ime.usp.br:8080/MaCLinC

2) Laboratório de Neurobiologia II da UFRJ
Temos hoje uma estrutura que inclui salas de experiência para
registros

eletro-encefalográficos,

fisiológicos

e

comportamentais

em

humanos. Há também montagem para aquisição de sinal posturográfico
através de plataformas de força. Alem disto, adquirimos recentemente um
sistema de estimulação magnética transcraniana (EMT)

Magpro, e um

sistema de EEG alta densidade (128 canais, GEODESIC), para a realização
dos estudos psicofísicos e neurofisiológicos. Os experimentos requerendo a
utilização de IRMf e DTI vem sendo realizados em colaboração com a
Instituto de Ensino e pesquisa da Rede D’Or (ID’Or) (Rio de Janeiro), ou
ainda nas dependências do centro de ressonância magnética do Hospital
Clementino Fraga Filho da UFRJ. Temos hoje no laboratório um engenheiro
eletrônico contratado pela UFRJ e um bioinformata, bolsista DTI do CNPq,
responsáveis pela elaboração dos programas de acompanhamento e analise
de dados dos experimentos. Contamos ainda com o apoio de um técnico de
laboratório de nível médio.
Entre as colaborações nacionais e internacionais da equipe, temos em
andamento um acordo PROCAD (2008-2012) com o Hospital das Clínicas da
USP de Ribeirão Preto e da Universidade Federal Fluminense (UFF). Alem
disso, contamos com o apoio dos laboratórios Inserm U887 (Universidade de
Bourgogne – Dijon), dirigido pelo Dr. Pozzo, e de Neuropsicologia da ação,
dirigido pela Dra. Ângela Sirigu. Esta colaboração é financiada pelo acordo
CAPES COFECUB em andamento (2009-2013). Esses dois projetos têm
uma verba anual de consumo de 10.000,00 reais cada.
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8) Cronograma de implementação de bolsas de estudos e missões de
trabalho
Visitas científicas Brasil/Holanda
Missões de trabalho
2013
Claudia D. Vargas (20 dias: diárias 2800 Euros + 1500 Euros passagem)
Alexsandro Gallo (20 dias: diárias 2800 Euros + 1500 Euros passagem)
Estas missões de trabalho visam o estabelecimento de modelos estocásticos
que possam descrever a reestruturação cerebral pós-cirurgia reconstrutiva de
nervos.
2014
Fátima Cristina Smith Erthal (20 dias: diárias 2800 Euros + 1500 Euros
passagem)
Roberto Imbuzeiro (20 dias: diárias 2800 Euros + 1500 Euros passagem)
Será realizada a modelagem matemática de dados obtidos a partir do
acompanhamento

longitudinal

dos

pacientes

submetidos

a

cirurgias

reconstrutivas utilizando as técnicas de ressonância magnética funcional e
estimulação magnética transcraniana.
Missões de estudo
2013
Aline Duarte (Doutorado-Sandwich, 6 meses): Estadia no laboratório do Prof.
Roberto Fernandez com visitas ao Laboratório do Dr. Malessy para analise e
discussão de dados.
Guilherme Ost (Sandwich, 6 meses): Estadia no laboratório do Prof. Roberto
Fernandez com visitas ao Laboratório do Dr. Malessy para analise e
discussão de dados.
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Estéfano Alves de Souza (post doc, 4 meses): Estadia no laboratório do Prof.
Roberto Fernandez com visitas ao laboratório do Dr. Malessy para análise e
discussão de dados.
2014
Abrahão Fontes Martins (post doc, 4 meses) : acompanhamento de pacientes
e coleta de dados no serviço do Dr. Malessy. Visita e discussão de dados ao
Laboratórios do grupo de matemáticos sediados na Holanda.
Karina Yuriko Yaginuma (post doc, 6 meses): Estadia no laboratório do Prof.
Roberto Fernandez com visitas ao laboratório do Dr. Malessy para análise e
discussão de dados.
Visitas cientificas Holanda Brasil
XXXXX
9) Plano de aplicação dos recursos
Previsão de uso do orçamento anual (consumo, R$ 10.000,00/ano):
Material de consumo nacional (cartucho, tinta para impressora, pasta para
registro de eletrodo, protetores auriculares, algodão, álcool, gaze, gel,
toucas, esparadrapo, xampu, DVD, pendrives, módulo de aquisição de
dados, reprografia. Material de consumo importado (eletródios de registro,
softwares, etc). Pagamento de serviços de terceiros para instalação de
equipamentos, limpeza e manutenção de ar condicionado, microscópios
cirúrgicos, confecção de softwares de análise, pagamento de transporte e
alimentação para os voluntários dos experimentos, pagamento de custos
de publicação a revistas internacionais.
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