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APRESENTAÇÃO 

 

 Este boletim é uma fonte de informação secundária destinada a promover o acesso e a 

divulgação da produção científica dos pesquisadores do Instituto do Cérebro (ICe) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  Esta edição reuniu artigos publicados 

entre os meses de outubro a novembro, além de teses e dissertações defendidas neste ano. 

Além de apresentar o título e o resumo dos documentos, fornece um link de acesso ao texto 

completo, preferencialmente pelo Repositório Institucional desta Universidade. 

O ICe é Unidade Acadêmica Especializada que passou a integrar a estrutura 

acadêmica e administrativa da UFRN em 29 de dezembro de 2010, por meio da resolução no 

016/2010 do Conselho Universitário (CONSUNI). Essa Unidade é voltada para o 

desenvolvimento da tríade ensino, pesquisa e extensão, com forte ação para a 

internacionalização dos programas na área de Neurociências, abrangendo os Cursos de: 

 Pós-Graduação Stricto Sensu em Neurociências, em nível de Mestrado e Doutorado. 

 Bacharelado em Ciências e Tecnologia, com formação generalista no eixo de 

Neurociências. 
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DAKIC V, Nasciemento JN, Sartore RC, Maciel RM, Araújo DB, Ribeiro S, Martins-de-

Souza D, Rehen SK (2017). Short term changes in the proteome of human cerebral organoids 

induced by 5-MeO-DMT. Scietific Reports, 7:12863. DOI: 10.1038/s41598-017-12779-5 

 

Short term changes in the proteome of human cerebral organoids induced by 5-MeO-

DMT 

 

Abstract 

Dimethyltryptamines are entheogenic serotonin-like molecules present in traditional 

Amerindian medicine recently associated with cognitive gains, antidepressant effects, and 

changes in brain areas related to attention. Legal restrictions and the lack of adequate 

experimental models have limited the understanding of how such substances impact human 

brain metabolism. Here we used shotgun mass spectrometry to explore proteomic differences 

induced by 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine (5-MeO-DMT) on human cerebral organoids. 

Out of the 6,728 identified proteins, 934 were found differentially expressed in 5-MeO-DMT-

treated cerebral organoids. In silico analysis reinforced previously reported anti-inflammatory 

actions of 5-MeO-DMT and revealed modulatory effects on proteins associated with long-

term potentiation, the formation of dendritic spines, including those involved in cellular 

protrusion formation, microtubule dynamics, and cytoskeletal reorganization. Our data offer 

the first insight about molecular alterations caused by 5-MeO-DMT in human cerebral 

organoids. 

 

URI: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/24038 
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Conde-Ocazionez SA, Altavini TS, Wunderle T, Schmidt, K (2017). Motion contrast in 

primary visual cortex: a direct comparison of single neuron and population encoding. Eur J 

Neurosci., DOI: 10.1111/ejn.13786  

 

Motion contrast in primary visual cortex: a direct comparison of single neuron and 

population encoding 

 

Abstract 

Features from outside the classical receptive field (CRF) can modulate the stimulus-driven 

activity of single cells in the primary visual cortex. This modulation, mediated by horizontal 

and feedback networks, has been extensively described as a variation of firing rate and is 

considered the basis of processing features as, for example, motion contrast. However, 

surround influences have also been identified in pairwise spiking or local field coherence. 

Yet, evidence about co-existence and integration of different neural signatures remains 

elusive. To compare multiple signatures, we recorded spiking and LFP activity evoked by 

stimuli exhibiting a motion contrast in the CRFs surround in anesthetized cat primary visual 

cortex. We chose natural-like scenes over gratings to avoid predominance of simple visual 

features, which could be easily represented by a rate code. We analyzed firing rates and 

phase-locking to low-gamma frequency in single cells and neuronal assemblies. Motion 

contrast was reflected in all measures, but in semi-independent populations. Whereas 

activation of assemblies accompanied single neuron rates, their phase relations were 

modulated differently. Interestingly, only assembly phase relations mirrored the direction of 

movement of the surround and were selectively affected by thermal deactivation of visual 

inter-hemispheric connections. We argue that motion contrast can be reflected in 

complementary and superimposed neuronal signatures that can represent different surround 

features in independent neuronal populations. 

Keywords: Corpus callosum. Gamma. Natural scene. Neuronal assembly. Phase locking. 

 

URI: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/24382 
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Golbert DCF,  Souza AC, Almeida-Filho DG, Ribeiro S (2017). Sleep, Synaptic Plasticity, 

and Memory. In Stein J (Ed.), Learning and memory: a comprehensive reference. 2. ed. (p. 

539-562). DOI: 10.1016/B978-0-12-809324-5.21118-8 

 

Sleep, Synaptic Plasticity, and Memory 

 

Abstract 

The mechanisms underlying the intimate connection between sleep and learning are becoming 

increasingly clear. By detoxifying the brain, replenishing metabolites, and homeostatically 

rescaling synaptic weights, prelearning sleep enables the acquisition of new memories during 

subsequent waking. Postlearning sleep triggers a graded sequence of experience-dependent 

events that mostly overlap with the calcium-dependent pathway necessary for memory 

acquisition: systemic electrical reactivation, calcium entry via N-methyl-d-aspartate receptors, 

kinase and phosphatase activation, early and late gene regulation, synaptic remodeling, as 

well as epigenetic and neurogenetic changes. As a consequence, memories are processed 

during sleep so as to be strengthened, weakened, or restructured. 

Keywords: Alpha-CaMKII. Embossing. Homeostasis. Immediate-early gene. Kinase. 

Learning. mRNA. Neurogenesis.  Phosphatase. Plasticity. Protein synthesis. Reactivation. 

Restructuring.  Reverberation. Synaptic remodeling. 

 

URI: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128093245211188 
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Medina J, Cammarota M (2017). Multiple Stages of Memory Formation and Persistence. In 

Stein J (Ed.), Learning and memory: a comprehensive reference. 2. ed. (p. 237-246). DOI: 

10.1016/B978-0-12-809324-5.21099-7 

 

Multiple Stages of Memory Formation and Persistence 

 

Abstract 

The idea that memories are not made instantly after learning but need to undergo a time-

dependent, metabolically active complex consolidation process before they can be stably 

stored has dominated the neuroscience of learning and memory for decades. Based mostly on 

pharmacological and lesion data, and deeply intertwined with the notion that mechanisms of 

synaptic plasticity such as long-term potentiation and long-term depression are not mere 

epiphenomena but the physiological foundations of learning, the consolidation hypothesis has 

encouraged, framed, and dominated more than 50 years of research and debate on the 

localization and migration of the mnemonic trace as well as about the rhythm and speed of its 

formation. In the meantime, we have seen the emergence of different models proposing the 

existence of several memory phases and intermediate stages to explain the increasingly 

complex scenario of overlapping biochemical and behavioral processes governing memory 

storage, as well as alternative viewpoints that directly confront with the central tenets of the 

consolidation hypothesis. Here, we will review some of those models and discuss the major 

challenges faced by the field in its quest to uncover the basis of memory persistence. 

Keywords: Amygdala. Aversive memory. BDNF. Consolidation. Hippocampus. Long-term 

memory. Persistence. Protein synthesis. Rewarding memory. Short-term memory. 

 

URI: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128093245210997 
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Novaes MM. Impacto do treinamento respiratório do yoga (pranayama) sobre a ansiedade, 

afeto, discurso e imagem funcional por ressonância magnética (2017). 105f. Tese (Doutorado 

em Neurociências) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Instituto do Cérebro, 

Natal, 2017. 

 

Impacto do treinamento respiratório do yoga (pranayama) sobre a ansiedade, afeto, 

discurso e imagem funcional por ressonância magnética 

 

Resumo 

A sistematização do yoga por Patañjali divide o yoga em 8 conjuntos de práticas, dentre elas 

os asanas, a meditação e as práticas respiratórias, conhecidas como pranayama. Estudo recen-

tes tem sugerido que a prática de pranayama está associada a efeitos positivos sobre quadros 

de estresse e ansiedade. Esta tese tem por objetivo avaliar o impacto da prática do Bhastrika 

Pranayama sobre marcadores de ansiedade, afeto, discurso e imagem funcional por ressonân-

cia magnética (fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging) usando desenho controlado, 

randomizado de braços paralelos. Trinta adultos jovens saudáveis, e sem experiência com o 

yoga, foram recrutados e avaliados por meio do inventário de ansiedade traço-estado (IDA-

TE), da escala de afeto positivo e negativo (PANAS), da análise do discurso e da fMRI (tarefa 

de regulação emocional, e resting state), antes e após 4 semanas de prática do Bhastrika Pra-

nayama ou de atividades controle. Após o treinamento observamos redução dos níveis de an-

siedade e de afeto negativo, e interação significativa no sinal da ínsula anterior bilateral e cín-

gulo anterior direito. A análise de correlação mostrou que após a prática do pranayama, os 

indivíduos com maiores aumentos da atividade da amígdala, e ínsula bilateral foram os que 

menos reduziram o afeto negativo. Os dados de rs-fMRI revelaram redução significativa de 

conectividade funcional do córtex pré-frontal ventrolateral (vlPFC) à direita com córtex pré-

frontal dorsolateral (dlPFC) à direita após o treinamento. Correlação entre dados de rs-fMRI e 

escala PANAS mostrou que entre os indivíduos que fizeram o pranayama, os que mais reduzi-

ram a conectividade entre ínsula anterior à direita com vlPFC bilateral foram os que mais re-

duziram o afeto negativo. Análise do discurso mostrou redução significativa na relação se-

mântica entre os textos transcritos e a palavra ansiedade. Não foram encontradas diferenças 

nas estruturas do discurso. De forma geral, nossos resultados sugerem que a prática do Bhas-

trika Pranayama leva a mudanças significativas de ansiedade e de afeto, que se mostraram 

acompanhadas por mudanças na atividade e conectividade de estruturas cerebrais que partici-

pam de processos de regulação emocional. 
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Palavra-chave: Yoga. Pranayama. Emoção. Ansiedade. Afeto. Imagem funcional por 

ressonância magnética. 
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Fontes FPX. Os efeitos antidepressivos da ayahuasca, suas bases neurais e relação com a 

experiência psicodélica (2017). 196f. Tese (Doutorado em Neurociências) - Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Instituto do Cérebro, Natal, 2017. 

 

Os efeitos antidepressivos da ayahuasca, suas bases neurais e relação com a experiência 

psicodélica 

 

Resumo 

Ensaios clínicos recentes têm sugerido o potencial antidepressivo de alguns psicodélicos 

serotonérgicos, como a ayahuasca e a psilocibina. A ayahuasca é uma substância utilizada há 

centenas de anos por povos indígenas da bacia amazônica. Essa bebida é geralmente 

preparada a partir de duas plantas, uma contendo a triptamina psicodélica 

N,Ndimetiltriptamina, um agonista de receptores serotonérgicos e sigma-1. A outra planta 

contém potentes inibidores reversíveis da monoamina oxidase A, como a harmina, harmalina 

e tetrahidroharmina. Em um ensaio clínico recente, 17 pacientes com depressão resistente ao 

tratamento foram submetidos a uma única sessão com a ayahuasca, e a severidade dos 

sintomas avaliados por escalas clínicas para a depressão, nesse caso a Escala de Avaliação de 

Depressão de Montgomery-Åsberg (MADRS) e a escala de Hamilton (HAM-D). Os 

resultados sugerem melhora significativa já nas primeiras horas após a ingestão, efeito esse 

mantido por 21 dias. Apesar de promissor, esse estudo não controlou o efeito placebo, que é 

alto, chegando a alcançar 40%, em ensaios clínicos para depressão. Esta tese faz parte de um 

ensaio clínico duplo-cego randomizado placebo-controlado em 35 pacientes com depressão 

unipolar resistente ao tratamento. Um grupo de voluntários controles saudáveis também foi 

avaliado. Os pacientes receberam uma única dose de ayahuasca ou placebo. Um dia antes e 

um dia depois da administração da substância, os pacientes participaram de uma série de 

testes e avaliações, incluindo escalas psicométricas e imagem por ressonância magnética 

funcional (fMRI), realizados no decurso de uma sessão experimental de quatro dias. A 

severidade da depressão foi aferida por duas escalas clínicas: MADRS e HAM-D. As 

avaliações foram realizadas um dia antes (linha de base), e um, dois e sete dias após a sessão 

de tratamento. Observamos efeitos antidepressivos significativos da ayahuasca quando 

comparados ao placebo em todos os instantes de tempo avaliados (D1, D2 e D7). Os escores 

da MADRS foram significativamente menores no grupo da ayahuasca, em comparação com o 

placebo. Da mesma forma, as pontuações da HAM-D foram significativamente diferentes 

entre os grupos no D7. Os tamanhos do efeito entre os grupos aumentaram de D1 para D7. As 

taxas de resposta (redução de 50% nos sintomas) foram elevadas para ambos os grupos nos 
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dias D1 e D2. Já sete dias após a sessão, a taxa de resposta foi significativamente maior no 

grupo ayahuasca que no placebo (64% ayahuasca x 27% placebo). Nesse mesmo ponto de 

avaliação, a taxa de remissão foi marginalmente maior no grupo ayahuasca que no placebo 

(p<0.056, 36% ayahuasca x 7% placebo). Além disso, investigamos a relação entre os efeitos 

antidepressivos e os efeitos psicodélicos agudos da ayahuasca, avaliados pela Escala de 

Avaliação Alucinógena (HRS, Hallucinogenic Rating Scale) e o Questionário de Experiência 

Mística (MEQ30, Mystical Experience Questionnaire). Os resultados sugerem que efeitos 

psicodélicos mais intensos estão correlacionados a taxas de resposta maiores no D7. Por fim, 

para investigar as bases neurais dos efeitos antidepressivos da ayahuasca, utilizamos dados de 

fMRI adquiridos durante a realização de um protocolo de regulação emocional um dia antes e 

um dia após a sessão de tratamento. Observamos mudanças na amígdala, ínsula anterior, 

córtex pré-frontal ventrolateral e na porção subgenual do giro do cíngulo. Este é o primeiro 

ensaio clínico, duplocego, controlado, a testar o uso de uma substância psicodélica para a 

depressão resistente ao tratamento. Em conjunto, nossos resultados trazem novas evidências 

que apoiam a segurança e o valor terapêutico da ayahuasca, administrada dentro de um 

cenário apropriado, para ajudar a tratar a depressão. 

Palavras-chave: Psicodélicos. Ayahuasca. Depressão resistente ao tratamento. Ensaio clínico 

randomizado. Imagem por ressonância magnética funcional. 

 

URI: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/24156 
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Moura DMS. Alterações na linhagem celular e organização neuronal do giro denteado em 

dois modelos animais de epilepsia (2017). 126f. Tese (Doutorado em Neurociências) - 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Instituto do Cérebro, Natal, 2017.  

 

Alterações na linhagem celular e organização neuronal do giro denteado em dois 

modelos animais de epilepsia 

 

Resumo 

As células granulares do hipocampo são um dos poucos tipos de neurônios gerados no sistema 

nervoso central de mamíferos adultos. O modelo atual de neurogênese no hipocampo adulto 

assume que células tronco neurais (CTN) geram progenitores com potencial restrito à geração 

de neurônios ou astrócitos. Estímulos ambientais e condições patológicas podem alterar a 

progressão da linhagem, modulando a proliferação, diferenciação, sobrevivência e integração 

sináptica dos neurônios gerados. Por exemplo, a Epilepsia do Lobo Temporal mesial (ELT), a 

forma mais comum de epilepsia em adultos, está associada a alterações na taxa de 

neurogênese hipocampal adulta. Neste trabalho, nós utilizamos dois modelos experimentais 

de ELT para avaliar os efeitos de um insulto epileptogênico (i.e., status epilepticus, SE) sobre 

a linhagem e amadurecimento celular no giro denteado adulto. Através da técnica de fate-

mapping utilizando animais Dcx-CreERT2/CAG-CAT-GFP, nós acompanhamos o destino de 

células que apresentavam o promotor do gene doublecortin (DCX) ativado antes ou depois da 

injeção intrahipocampal dos agentes convulsivantes ácido caínico ou pilocarpina. Desta 

forma, pudemos avaliar o efeito destas drogas sobre progenitores e neurônios imaturos DCX+ 

gerados antes ou após o tratamento. Em ambos os modelos, foram observados um aumento de 

neurogênese e alterações no posicionamento e morfologia de células granulares, conforme 

descrições prévias na literatura. Alterações neuronais, tais como localização ectópica e 

presença de dendritos basais, foram observadas tanto em células geradas antes quanto após a 

indução do SE, embora com frequências distintas. No entanto, apenas no hipocampo 

ipsilateral à injeção de ácido caínico nós observamos dispersão da camada granular e morte 

neuronal em CA1 e CA3, apesar da atividade paroxística epiléptica ocorrer em ambos os 

hipocampos. Surpreendentemente, o aumento da neurogênese em animais que receberam 

ácido caínico foi restrito ao hipocampo contralateral, enquanto no lado ipsilateral foi 

observado um significativo aumento na geração de astrócitos a partir dos progenitores DCX+. 

Além disso, também observamos neste modelo a presença de células com morfologia e 

marcadores de CTNs, sugerindo que progenitores DCX+ poderiam regredir para estados mais 

primitivos na linhagem celular do hipocampo adulto. O aumento da astrogliogênese no lado 
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ipsilateral à injeção de ácido caínico foi associado a uma degeneração de interneurônios 

parvalbumina (PV)+ no hipocampo, sugerindo que a atividade gabaérgica poderia estar 

contribuindo para o redirecionamento da linhagem celular. Em conjunto, nossos dados 

indicam que a linhagem celular no giro denteado não é unidirecional e irreversível, e que o 

aumento da atividade elétrica neuronal induzida por ácido caínico e pilocarpina têm efeitos 

diferentes sobre a diferenciação celular e destino fenotípico dos progenitores e neurônios 

nessa região. Esses resultados impõem a necessidade de revermos o modelo atual de 

neurogênese hipocampal adulta e também indicam que diferentes modelos animais de 

epilepsia produzem alterações celulares distintas no hipocampo adulto e, portanto, poderiam 

representar diferentes graus/estágios da patologia.  

Palavras-chave: Hipocampo adulto. Neurogênese. Astrogliogênese. Epilepsia. Ácido caínico. 

Pilocarpina. Interneurônios gabaérgicos. Dirpersão das células granulares. Neurônios 

ectópicos. Dendritos basais hilares. 
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DISSERTAÇÕES 
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Pessoa JA. Marcadores espectrais de eletroencefalografia observados durante os efeitos 

agudos da ayahuasca e sua relação com a experiência psicodélica (2017). 81f. Dissertação 

(Mestrado em Neurociências) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Instituto do 

Cérebro, Natal, 2017. 

 

Marcadores espectrais de eletroencefalografia observados durante os efeitos agudos da 

ayahuasca e sua relação com a experiência psicodélica 

 

Resumo 

A ayahuasca é uma bebida com propriedades psicodélicas amplamente utilizada por 

populações indígenas da região amazônica. Esse preparo contém a triptamina psicodélica 

N,N-dimetiltriptamina (DMT), e inibidores da monoamina oxidase (iMAO), como harmina e 

harmalina. A ayahuasca é considerada um psicodélico serotonérgico, e que pode levar a um 

estado alterado de consciência com semelhanças a uma experiência onírica, com intensas 

alterações na percepção, pensamentos, humor, emoção, e experiências tidas como místicas. 

Correlatos neurais dos efeitos agudos da ayahuasca têm sido investigados por diferentes 

técnicas de neuroimagem funcional, incluindo a eletroencefalografia (EEG). Neste trabalho 

exploramos mudanças espectrais de EEG em 50 voluntários saudáveis, utilizando desenho 

randomizado duplo-cego placebo-controlado. Metade recebeu uma sessão com a ayahuasca, a 

outra metade com placebo. Após a administração da substância, os voluntários foram 

monitorados durante 4 horas por um equipamento de EEG. A fim de melhorar a qualidade dos 

dados, os voluntários foram solicitados a realizar 2 tarefas simples em três instantes 

específicos: antes da ingestão, 2h e 4 horas após a ingestão. Na primeira tarefa, deveriam 

tentar permanecer acordados, e intercalar períodos de 20 segundos de olhos abertos, e 40 

segundos de olhos fechados, durante 5 minutos. Na segunda tarefa, eles deveriam permanecer 

de olhos fechados, tentando se manter acordados, por outros 5 minutos. A análise espectral 

(2h) revelou que a potência de alfa é significativamente menor no grupo ayahuasca que no 

placebo nas regiões occipital e temporoparietal à direita. Encontramos, ainda, aumento 

significativo em 2h na potência de teta na região temporoparietal à direita. A análise de 

correlação revelou correspondências entre a potência de alfa (2h) e a pontuação obtida em 

duas escalas sensíveis aos efeitos de psicodélicos - a Hallucinogen Rating Scale (HRS) e o 

Mystical Experience Questionnaire (MEQ). Apresentamos, ainda, achados de traçados 

curiosos, encontrados na inspeção visual dos traçados de EEG. De modo geral, nossos 

resultados sugerem que a inibição das oscilações alfa em regiões posteriores do cérebro 
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desempenha papel importante na experiência psicodélica, talvez compartilhando mecanismos 

presentes durante a experiência onírica. 

Palavras-chave: Ayahuasca. Eletroencefalografia. Análise espectral. Alfa. Sonho. HRS. 

MEQ. 
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Boerner BC. Role of rat ultrasonic vocalizations in social locomotive behaviour during 

mating (2017). 52f. Dissertação (Mestrado em Neurociências) - Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Instituto do Cérebro, Natal, 2017. 

 

Role of rat ultrasonic vocalizations in social locomotive behaviour during mating 

 

Abstract 

Rat ultrasonic vocalizations of fundamental frequency in the 30-90khz range known as '50 

khz' usvs, are related to appetitive contexts such as social interactions, reward and mating. 

However, how these vocalizations contribute to rat social behaviour is not completely 

understood. Previous data from our lab shows that these usvs are tightly synchronized with 

the locomotion of the emitting rat, thus raising the possibility that vocalizations could help 

rats track each other in the dark. We here tested this hypothesis by assessing how 

devocalizing one or both rats in a male-female pair affected their spatial interactions during 

mating behavior. Metrics of spatial correlation, such as average distance between the two 

animals and number and duration of chases were analyzed for each record. Preliminary results 

suggest that, although devocalization does not influence success of mating, it may specifically 

interfere with fast spatial interactions. 

Keywords: Ultrasonic vocalizations. Desvocalization. Locomotion. Spatial interaction. 

Mating.  
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Postnatal brain myelination in an animal model of autism induced by prenatal exposure 

to valproic acid 

 

Abstract 

The formation of brain circuits during neural development occurs through the interaction 

between timely regulated genetic and environmental signals, which influence multiple events 

such as neurogenesis, synaptogenesis, and myelination. In developmental disorders, such as 

autism spectrum disorders (ASD), deficits in these processes may lead to neural circuitry 

malformations and, in consequence, to social interaction deficits, restricted interests, and 

stereotyped movements, among others. Recently, we performed a transcriptome analysis of 

the frontal cortex of an animal model of autism induced by valproic acid (VPA) in utero in 

our lab. We observed that VPA animals at the postnatal age 15 (P15) show an increased 

expression of genes related to synaptic stability and a decrease in the expression of myelin-

related genes, suggesting possible molecular mechanisms for the behavioral deficits 

previously observed in these animals. Therefore, the aim of this Master’s thesis was to further 

investigate the myelination pattern in the forebrain of VPA-treated rats at different postnatal 

ages (infant: P15 and adult: P60). For that, experimental and control groups were generated 

by injecting pregnant dams with 500 mg/Kg i.p. VPA or saline, respectively, on embryonic 

day 12.5 (E12.5). Analysis of myelin integrity was conducted by two different approaches: (1) 

gene expression analysis of myelin-related genes (Mobp, Plp1, Mag, and Klhl1) in dissected 

samples of the frontal cortex of P15 rats by quantitative real-time PCR; and (2) histological 

quantification of myelin distribution in five sub-regions of the frontal cortex and corpus 

callosum of P15 and P60 animals. Of all genes analyzed, we observed a significant decrease 

in Mobp and Mag expression in P15 VPA animals. Myelin analysis showed a significant 

reduction in myelin staining in the anterior cingulate cortex of VPA animals at P60, but no 

differences were observed at P15. In conclusion, infant VPA rats showed reduced expression 

of genes related to myelin assembly, without alterations in the lipid content of myelin in the 

areas analyzed. Adult animals, in contrast, showed a decrease in lipid content of myelin in the 

anterior cingulate cortex. Together, these results suggest that communication abnormalities in 

frontal circuits in this animal model of autism may occur initially due to alterations in myelin 

organization, leading to myelin reduction in adulthood. 



22 
 

Keywords: Development of neural circuits. Experimental model of autism. Valproic Acid. 

Frontal cortex. Myelin. Gene expression. 

 

URI: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/24079 

 

  

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/24079


23 
 

Torrecuso RAD. Processing of syntax in music: an EEG study (2017). 46f. Dissertação 

(Mestrado em Neurociências) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Instituto do 

Cérebro, Natal, 2017. 

 

Processing of syntax in music: an EEG study 

 

Abstract 

In order to make sense out of a sequence of sounds in music, our brain must meaningfully fit 

and recombine acoustic events into a hierarchic online stream. Although these information 

units are auditively delivered in sequences with local connections (one after the other), it is 

assumed that long-term dependencies are established counting on memory traces to sustain 

recursiveness in time. Despite theoretical and empirical consensus, there is yet no clear 

physiological evidence of the temporal dimension of syntactic relations in music. We 

investigated whether there is quantifiable neural activity suggesting the existence of a mental 

representation for fundamental music syntax rules like tonic-dominant-tonic chords. For such, 

we compared brain electric activity in 24 subjects (12 musicians, 12 non-musicians) aroused 

by original and harmonically modified versions of J.S. Bach chorales, using 

electroencephalography (EEG). Chorales were built by two phrases: initiated by a tonic and 

arriving in a dominant chord two bars away (first phrase), and concluded in a tonic chord 

three bars after the dominant (second phrase). Modified versions were created either by 

elevating or lowering the first, therefore keeping the second phrase intact. We compared the 

brain electric response for the last chord in both versions. Our data produced event related 

potentials (ERP) which suggest that the subjects’ brain processed modified versions 

differently than originals. We observed an amplitude difference in the negativities peaking 

around 210 ms after the last chord onset. This finding replicates previous studies on harmonic 

disruptions processed in the same latency, but differs regarding brain source contributions: 

our data revealed a more posterior than anterior effect. Considering that last chords were the 

same acoustic event in both versions, we hypothesize that the amplitude differences plausibly 

indicate that the syntactic expectancy (long-term dependency between the tonic, dominant and 

tonic chord) may relate to brain mechanisms of processing non local connections, establishing 

a hierarchical storage of acoustic events in memory. We interpret that our parietal findings 

parallels with literature on mathematical sequence processing which suggest posterior brain 

regions to be engaged on complex calculation requiring the storage of numbers magnitude in 

memory for further computation. Our study overcame an obstacle not to date surpassed: 
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observe and separate brain electric activity raised by long-term syntactic disruption in music 

from the overlap of local mismatch detection. 
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