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Abstract: The Kolmogorov-Smirnov (KS) test has 
been used do characterise haemodynamic brain 
response to stimuli using functional magnetic 
resonance imaging (fMRI). The KS test is sensitive to 
variance and shape of distributions, and not only to 
difference in sample means, which is the most 
common effect in fMRI experiments, hence the 
criticism it has received, including false positives in 
excess. A new approach to control false positives is to 
use the false discovery rate (FDR) to threshold 
statistical maps. Using real and simulated fMRI 
data, this study shows that FDR is not suitable to 
analyse maps created with KS test. The combined 
use of these approaches can lead to low sensitivity 
and an unexpected number of false discoveries. 
Palavras-chave: Kolmogorov-Smirnov test; False 
discovery rate; Functional magnetic resonance 
imaging. 
 

Introdução 
 

Experimentos de ressonância magnética funcional 

(fMRI) são comumente baseados no fenômeno 

conhecido como contraste BOLD (blood oxigenation 

level dependent – contraste dependente no nível de 

oxigenação sangüínea), em que presença de oxi-

hemoglobina e outros fatores hemodinâmicos resultam 

no aumento da intensidade do sinal. Além disso, 

verificou-se experimentalmente que existe forte 

associação entre o sinal BOLD e a atividade neural [1]. 

As imagens são adquiridas utilizando uma seqüência 

sensível ao contraste BOLD, como EPI (echo-planar 

imaging) ponderada em T2
*. Para avaliar a atividade 

neural, os experimentos de fMRI são freqüentemente 

planejados de modo a alternar períodos de atividade 

cerebral de interesse com períodos de “repouso”. 

Posteriormente, é realizada uma analise estatística das 

seqüências de imagens coletadas, de forma a obter uma 

imagem paramétrica (mapa) na qual são destacadas as 

regiões cerebrais em que o aumento do sinal está 

associado com a execução das tarefas, permitindo a 

realização de inferências sobre a dinâmica cerebral. 

A abordagem mais comum para análise estatística 

das imagens consiste na aplicação do modelo linear 

geral (general linear model – GLM) [2], cujo resultado 

é considerado – nas áreas não ativadas – como uma 

realização de um campo aleatório. Essa informação é 

utilizada na identificação das áreas cerebrais ativadas 

durante o período de estímulo [3]. 

O GLM é suficientemente flexível para permitir a 

modelagem de diversas hipóteses e uma ampla 

variedade de condições experimentais. Contudo, o GLM 

e a teoria dos campos aleatórios dependem de certas 

suposições não facilmente demonstráveis [4]. De forma 

a relaxar tais restrições, propôs-se a utilização de testes 

não paramétricos, dentre os quais o teste de 

Kolmogorov-Smirnov (KS) [5]. O procedimento para a 

aplicação do teste KS é relativamente simples e direto. 

Em um experimento tipo bloco com duas condições, por 

exemplo, as imagens adquiridas em cada condição são 

alocadas em dois grupos, e as funções de densidade 

acumulada (cumulative density function – CDF) de cada 

grupo são estimadas. A estatística do teste é a diferença 

máxima entre as duas CDFs (D), que pode ser utilizada 

para obter um p-valor (p) através da equação [6]: 
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onde nA e nB são o número de amostras em cada 

condição experimental. 

Embora seja menos restritivo que o GLM, e tenha 

sido utilizado para extrair conclusões a partir de 

experimentos de fMRI em meados da década de 1990, o 

teste KS tem sua validade questionável por várias razões 

[7]: (1) o princípio subjacente à fMRI é a resposta 

BOLD, que se manifesta como oscilações na 

intensidade média do sinal ao longo do tempo; o teste 

KS, no entanto, é pouco sensível a variações na média, 
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sendo adequado para captar diferenças na variância 

entre as amostras; (2) o teste KS, assim como vários 

outros testes paramétricos e não-paramétricos, assume a 

suposição de independência das amostras, a qual pode 

não ser válida em experimentos de fMRI [8]; (3) há 

evidências de que a distribuição temporal da resposta 

BOLD é muito próxima da distribuição gaussiana, o que 

pode tornar desnecessário o uso de abordagens não-

paramétricas como o teste KS; (4) em trabalhos 

anteriores [7], verificou-se que o teste KS produz uma 

quantidade elevada de falsos positivos, o que 

inviabilizaria seu uso para a realização de inferências 

em fMRI. 

Todavia, é possível controlar a quantidade média de 

falsos positivos em testes múltiplos utilizando o 

procedimento desenvolvido por Benjamini e Hochberg 

[9], denominado correção pela taxa de falsos positivos 

(FDR – false discovery rate). O procedimento para 

controlar a FDR ao nível q, consiste em [10]: 

1) Calcular os valores de p não-corrigidos para cada 

voxel; 

2) Ordenar os valores de p, de modo que 

 

p1 � p2 � ... � pV 

 

3) Encontrar o maior de i, de modo que: 

 

)(Vc

q

V

i
pi d  (2) 

 

onde V é o total de voxels e c(V) é uma constante 

que, para a maioria dos experimentos de fMRI, é 

igual a 1 e pode ser ignorada com segurança [11]; 

4) Sendo r o maior valor de i encontrado na etapa 

anterior, declarar todos os voxels v1, ..., vr como 

ativos, e os demais como inativos. 

O procedimento começou a ser aplicado em fMRI 

muito recentemente [10], mas seu uso vem ganhando 

popularidade na área de neuroimagem funcional por ser 

um método de simples implementação, baseado em 

suposições menos restritivas, e com resultados menos 

conservadores para testes múltiplos [12]. 

O objetivo deste trabalho é verificar a viabilidade 

prática de utilizar a FDR para limiarizar mapas 

estatísticos produzidos com o teste Kolmogorov-

Smirnov, na tentativa de minimizar a quantidade de 

falsos postivos. 

O teste-t é um caso particular do modelo linear geral 

(GLM). Por essa razão, e por apresentar implementação 

semelhante à do teste KS, o teste-t é utilizado neste 

trabalho apenas para fins de comparação. 

 

Materiais e Métodos 
 

Foram utilizadas as imagens do experimento 

clássico “MoAE - Auditory - single subject”, diponível 

no endereço eletrônico do Laboratório de Imagem 

Funcional do University College London (FIL/UCL, 

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/data/auditory.html). As 

imagens foram adquiridas em um sistema Siemens 

MAGNETOM Vision 2 T, sendo coletados 96 volumes, 

com intervalo (TR) de 7 s em blocos de 6 volumes, 

totalizando 16 blocos de 42 s cada. As dimensões de 

cada volume foram 64x64x64 voxels, isotrópicos, com 

largura de 3 mm. Os blocos alternaram períodos de 

repouso e de estimulação auditiva, iniciando com 

repouso. O estímulo consistiu na apresentação de 

palavras bi-silábicas em freqüência de 60 palavras por 

minuto. Para evitar oscilações de sinal devido a efeitos 

de saturação T1, o primeiro bloco (6 volumes) foi 

removido. Embora não seja pré-requisito para as 

análises, foram ainda removidos os últimos 6 volumes, 

de modo que ambos os grupos (atividade e repouso) 

ficaram com o mesmo número de volumes (42 em 

cada). 

A análise estatística foi realizada utilizando os 

testes-t e KS para 2 amostras. Devido ao longo intervalo 

entre a aquisição dos volumes, arbitrariamente ajustado 

para 7 s, considerou-se as amostras como indepen-

dentes, suposição geralmente inválida para experi-

mentos de fMRI com TR curto. 

Foram realizadas ainda simulações utilizando 

parâmetros semelhantes aos do experimento MoAE, 

utilizando áreas fictícias de ativação com dimensões 

fixas (5130 voxels) e amplitude da resposta BOLD 

variável (60 a 150), somadas a ruído gaussiano 

[N(2048;100)] de fundo. 

Todos os testes resultaram em mapas estatísticos que 

foram limiarizados utilizando FDR corrigido para 

q = 0,05. As análises foram conduzidas utilizando o 

software MATLAB (The MathWorks, Inc). Para 

apresentação dos resultados, foi utilizado o sotfware 

MRIcro (Chris Rorden, University of South Carolina). 

 

Resultados 
 

Os mapas obtidos através dos testes-t e KS são 

apresentados na Figura 1. A aplicação do FDR para o 

teste-t resultou em um limiar pFDR = 2,0349·10í3, com 

9264 voxels declarados ativos, enquanto para teste KS, 

o limiar calculado pFDR = 1,4484·10í3, abaixo do qual 

ficaram 6594 voxels (Figura 2). A Figura 3 mostra os 

voxels declarados ativos sobrepostos a uma imagem EPI 

do mesmo paciente. 

 

 
Figura 1: Mapas não-limiarizados de valores p 

utilizando as imagens do experimento auditivo. 
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Nas simulações, em que os voxels verdadeiramente 

positivos são conhecidos, o KS mostrou-se igualmente 

mais conservador, sempre com menor número de voxels 

declarados ativos e com uma proporção real de falsos 

positivos mais variável (Tabela 1). 

 

 

 

 

 
Figura 2: Valores de p ordenados para os testes-t e KS. 

Somente são mostradas as regiões dos gráficos em que 

houve voxels declarados ativos. A linha cinza 

corresponde ao segundo membro da Equação 2. A 

intersecção das linhas identifica o limiar. 

 

 

 

 
Figura 3: Mapas limiarizados de p via FDR, com 

q = 0,05. 

Tabela 1: Resultado da aplicação dos testes-t e KS em 

100 séries temporais simuladas (média±desvio padrão). 

 

M (%) Teste-t Teste KS 

VDA 325,3±32,9 50,3±22,5 2,93 
PRFP 0,05003±0,00970 0,05190±0,04034 

VDA 3508,8±42,9 1952,7±33,2 4,39 
PRFP 0,04988±0,00357 0,05008±0,00489 

VDA 5213,3±19,9 4104,9±32,6 5,86 
PRFP 0,04999±0,00298 0,02369±0,00219 

VDA 5393,1±17,9 5081,0±15,0 7,32 
PRFP 0,04951±0,00315 0,01874±0,00178 

M: Magnitude da resposta BOLD simulada (percentual da 

média do sinal); VDA: voxels declarados ativos; PRFP: 

proporção real de falsos positivos (ver Discussão). 

 

 

Discussão 
 

O teste-t é um teste estatístico cuja hipótese nula é a 

igualdade da média de duas populações. No contexto de 

fMRI, a rejeição do hipótese nula significa a detecção 

das regiões em que houve variação na média do sinal 

BOLD. 

Por outro lado, a hipótese nula do teste KS é a 

igualdade das funções densidade de probabilidade de 

duas populações. Por ser fortemente sensível a 

diferenças na variância, não é possível afirmar com 

segurança que baixos valores de p calculados pelo teste 

KS para experimentos de fMRI são devidos 

exclusivamente à ativação cerebral, cuja principal 

manifestação se dá na média do sinal. No entanto, o 

teste KS indica também possíveis variações na variância 

e forma da função densidade de probabilidade, 

detectando áreas relacionadas ao estímulo, mas que não 

apresentam alterações no nível basal do sinal BOLD. 

No experimento auditivo, os mapas estatísticos 

gerados mostram elevada concordância entre os testes-t 

e KS (Figura 1). Porém, por serem provenientes de 

abordagens diferentes, os valores de p calculados não 

podem ser diretamente comparados entre si. Da mesma 

forma, os valores de p limítrofes corrigidos com FDR 

não têm o mesmo significado para os testes-t e KS e, 

portanto, uma comparação direta não é adequada. 

Porém pode-se afirmar que a limiarização por FDR 

foi mais conservadora para o teste KS ao declarar um 

número aproximadamente 30% menor de voxels ativos 

em comparação com o teste-t. 

Os testes podem ainda ser comparados verificando-

se a proporção real de falsos positivos (PRFP), ou seja, 

a proporção de falsos positivos entre todos os voxels 

declarados ativos. A partir da definição de FDR, a PRFP 

esperada é sempre o próprio nível q = 0,05. A PRFP 

somente pode ser conhecida a partir da comparação com 

um padrão-ouro, algo que definitivamente inexiste para 

fMRI. 

Nas simulações, em que os voxels “ativos” são 

conhecidos, a limiarização dos mapas gerados com o 

teste-t resultou em uma PRFP muito próxima do valor 
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esperado. Para o teste KS, ao contrário, foram obtidos 

valores consistentemente mais dispersos para a PRFP, 

comumente superando o nível q para respostas BOLD 

simuladas de baixa magnitude, conforme apresentado na 

Tabela 1, algo pouco aceitável em experimentos de 

fMRI. Respostas BOLD de baixa magnitude são 

freqüentes em experimentos envolvendo função cogni-

tiva complexa, justamente quando a escolha de testes 

estatísticos e da técnica para inferência são mais críticos 

para o pesquisador. 

Para respostas BOLD simuladas com amplitude 

mais elevada, a aplicação da FDR mostrou-se 

excessivamente conservadora, com proporção de falsos 

positivos significativamente menor do que o nível 

máximo tolerado pelo pesquisador (q). Embora à 

primeira vista esse achado possa parecer vantajoso, 

pode, na verdade, dificultar a interpretação dos mapas 

ao sugerir ao pesquisador uma quantidade maior de 

falsos positivos do que realmente existe. 

Os mapas KS limiarizados com FDR resultaram 

ainda em baixa sensibilidade, especialmente para 

respostas BOLD simuladas de baixa magnitude. O teste-

t, por outro lado, mostrou-se mais sensível nas 

simulações. 

O teste KS apresenta ainda a desvantagem de ser 

somente aplicável a experimentos tipo bloco, enquanto 

testes paramétricos como o GLM podem ser aplicados 

em uma ampla variedade de desenhos experimentais. 

 

Conclusão 
 

Embora na aplicação a dados reais de fMRI os 

testes-t e KS tenham produzido imagens bastante 

semelhantes, o uso da FDR para limiarização dos mapas 

gerados com KS pode resultar em proporções 

inesperadas de falsos positivos, maiores ou menores do 

que o desejado pelo pesquisador, conforme evidenciado 

pelas simulações. Da mesma forma, o teste KS 

demonstrou sensibilidade inferior ao teste-t. 

Esses achados sugerem que o uso de FDR com o 

teste KS é pouco confiável, especialmente em respostas 

de baixa magnitude, podendo invalidar qualquer 

conclusão experimental. Desse modo, não 

recomendamos o uso do teste KS com FDR. 
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