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Resumo: No presente projeto de Iniciação Científica 
pretende-se propor, fundamentar e criar uma ferramenta 
batizada aqui de Brain Tool Kit (BTK), de código 
aberto e de livre acesso para suportar simulações 
principalmente das chamadas terra incógnita do 
encéfalo humano, utilizando inicialmente recentes 
modelos já propostos e aceitos na literatura [1]. 
 

1. Introdução 
O mapeamento do encéfalo humano é um dos 

maiores desafios científicos do Século XXI. O projeto 
Human Conectome Project (HCP) 
<http://www.humanconnectome.org>, um consórcio 
entre as universidades de Washington, Minnesota e 
Oxford, lida com um importante aspecto deste desafio, 
que é o fato de que 97% das áreas sub-corticais ainda 
serem classificadas como terra incógnita [2], ou seja, 
são regiões totalmente desconhecidas dos 
neurocientistas. A partir do projeto HCP pretende-se 
lançar luz ao estudo das vias neurais que conectam tanto 
as funções quanto o comportamento de milhares de 
regiões encefálicas, incluindo as chamadas terra 
incógnita. Decifrar esse emaranhado modo de ligação 
pode revelar muito mais daquilo que torna o ser humano 
único e o que faz cada pessoa ser diferente de todas as 
outras. 

No entanto, o maior desafio do projeto HCP é talvez 
também o maior desafio da área da neurociência: 
mapear todo o encéfalo humano, incluindo a espinha 
dorsal e sistema nervoso periférico. O problema é que, 
segundo a Comunidade Federativa para Terminologia 
Anatômica (FCAT) [2], 97% das regiões sub-corticais 
enquadram-se dentro da chamada terra incógnita. Por 
outro lado, um cálculo básico feito por neurocientistas 
[2] demonstra que, no ritmo atual de mapeamento 
histológico, a conclusão do tralho dar-se-ia somente em 
1200 anos! 

Apesar do grande esforço realizado pelos projetos 
NENGO <http://nengo.ca/>, HCP, entre outros, as 
ferramentas de simulação ainda são limitas e muito 
trabalho ainda tem por ser feito. Uma das demandas está 
na falta de mecanismos para incorporar descobertas 
importantes da neurociência, tais como plasticidade 
cerebral, atuação de informações top-down nos 
mecanismos de atenção, e inferência contextual, entre 
muitos outros [3]. 

Por outro lado, até onde sabemos não existe uma 
linguagem de programação, ou biblioteca que suporte a 
inclusão rápida e eficiente dos mecanismos dessas 
demandas nos simuladores e modelos existentes hoje 
em dia. A disponibilidade desse tipo de biblioteca ou 
linguagem em forma de código aberto, poderia 
impulsionar as pesquisas na área e reduzir o tempo de 

mapeamento encefálico, visto que, uma vez tendo 
apontado possíveis mecanismos, poder-se-ia assim 
sugerir e indicar áreas classificadas como terra 
incógnita como sendo prioritárias para pesquisas 
histológicas.  

Nesse sentido, o projeto aqui proposto de Iniciação 
Científica tem como finalidade a proposição e 
implementação de um arcabouço de programação 
computacional, batizado de BTK (Brain Tool Kit), para 
dar suporte à criação e simulação de modelos neurais do 
encéfalo.  
 

2. Metodologia 
A Figura 1 mostra o esquema geral da 

integração do projeto de IC proposto aqui com o projeto 
HCP americano e diversos outros sub-projetos na FEI. 
O projeto HCP especificamente é representado nessa 
figura apenas pelos 3 primeiros blocos (1, 2 e 3), 
enquanto que os demais projetos na FEI, incluindo o 
projeto de IC proposto aqui, são mais numerosos e mais 
detalhados, sendo representados pelos demais blocos (4 
a 9). 

 
Figura 1 – Integração da Metodologia proposta com o 

projeto HCP. 
 
A figura mostra que o projeto HCP fornece apenas 

as informações de imagens coletadas com fMRI (bloco 
1), e também informações coletadas das conclusões do 
projeto até agora (bloco 2). O bloco 3 representa a 
ferramenta de análise FreeSurf que é utilizada para 
inspeção visual.  

A estratégia do projeto de IC aqui proposto é 
desenvolver o bloco 7 do modelo geral, 
independentemente dos demais, com base nessas 
arquiteturas já existentes e disponíveis, e futuramente, 
quando novas conclusões, estudos e modelos forem 
propostos com novas descobertas e dados, incluir novos 
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modelos e teorias. 
A ideia proposta para a implementação do bloco 7 

(BTK) é um framework para programação orientada a 
objetos construído para dar suporte à simulação de 
modelos neurais do encéfalo humano propostos na 
literatura científica de neurociência.  

De uma maneira geral, o Sistema Nervoso Central 
(SNC) é dividido em encéfalo e medula espinal. As 
grandes estruturas anatômicas envolvidas nesse projeto 
possuem uma organização hierárquica, esquematizada 
na Figura 2.  

 
Figura 2 – Classificação da hierarquia Anatômica. 

 
Assim, a estrutura da arquitetura do BTK deve 

seguir a terminologia e classificação hierárquica 
esquematizada na Figura 2. Nesse sentido, a arquitetura 
computacional para simulação baseia-se na criação de 
classes de objetos que podem ser instanciados, 
interconectados e comunicados de acordo com antigas e 
novas teorias.  

 
3. Resultados Preliminares 

Até o momento, o foco do projeto foi em 
desenvolver classes que possam representar de forma 
genérica regiões do encéfalo humano, ou seja, classes 
representando regiões que possam ser moldadas e 
conectadas de acordo com as hipóteses do usuário do 
framework. O modelo obtido pode ser utilizado tanto 
para implementar regiões já conhecidas quanto para 
implementar teses sobre regiões desconhecida. A Figura 
3 mostra o diagrama de classes desenvolvido com as 
principais classes envolvidas. 

 
Figura 3 – Classes desenvolvidas até o momento 

 
a) Classe Region: define uma região do SNC, 

seus atributos como conexões, quantidade de 
neurônios, informações sobre suas conexões e 
pulsos de ativação e inibição. 

b) Classe CorticalRegion: é uma especialização da 
classe Region para representar as regiões 
corticais do SNC. 

c) Classe Connetion: representa as conexões de 
uma Região do SNC. Está contina na classe 
Region e possui atributos e métodos para 
representar dados e ações referentes às 
conexões de uma região, seus tipos e o 
processamento das mesmas. 

d) Classe Pulse: classe que representa o tipo e 
intensidade do Pulso. 

e) Classe UnknownRegion: representa a terra 
incognita. É uma classe livre para ser 
implementada pelo usuário da biblioteca com o 
intuito de disponibilizar um meio para testar 
teses sobre uma região ainda desconhecida.  
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