
Quando fizeram um exame em finas fa-
tias do cérebro de um rato, eles consegui-
ram identificar as sinapses contidas em ca-
da um dos neurotransmissores e para onde 
foram enviados. Os cientistas tiraram inú-
meras fotos de altíssima resolução de cada 
lâmina. E com computadores reconstruí-
ram uma imagem em três dimensões da si-
napse, técnica chamada de Tomografia em 
Camadas, desenvolvida também em Stan-
ford por Micheva e o próprio Smith, em 
2007, para estudar o sistema nervoso. 

A maior descoberta decorrente desse 
método foi saber que a sinapse não é um 
simples ponto de troca em que se libera o 
neurotransmissor, com um só interruptor 
como em um liga e desliga. Trata-se, isto 
sim, de um verdadeiro centro de processa-
mento com mais de mil interruptores, ca-
paz de escalonar sua reação e, portanto, 
graduar o estímulo ao neurônio vizinho. 

nexões entre os neuromos, as chamadas si-
napses. Além de identificar vários subtipos, 
os pesquisadores do grupo criaram um ca-
tálogo dessas conexões e provaram que as 
sinapses são também processadores com-
putacionais a exercer tarefas independen-
tes do núcleo do neurônio. Elas fazem com 
isso que a capacidade de processamento 
do nosso cérebro se expanda exponencial-
mente, a níveis jamais imaginados. 

O artigo na revista Neurônio, em 18 de 
maio, é espetacular. Ele mostra imagens 
tridimensionais de áreas de contatos entre 
neurônios que funcionam como portos se-
parados por pequenos espaços de água. 

Tudo isso mede menos de 1 milésimo 
de milímetro. Esses portos são classifi-
cados de acordo com as mercadorias que 
transportam de um lado a outro, proteí-
nas chamadas neurotransmissores. Es-
sas proteínas, por sua vez, ao aportarem, 
desencadeiam uma série de reações no 

neurônio do outro lado, basicamente 
inibindo ou estimulando-o. 

Em um cérebro humano, há bilhões de 
neurônios. Cada neurônio conecta-se a vá-
rios outros, somando trilhões de sinapses, 
só para termos idéia. Ainda que todos os 
computadores do mundo estivessem em 
rede, a internet não teria o número de co-
nexões existente na cabeça humana. 

Antes desse método, a dificuldade era 
saber que sinapse conectava um neurônio 
a outro, já que são 125 trilhões de conexões 
em pouco espaço físico. A saída desses pes-
quisadores foi utilizar um microscópio que 
enxerga moléculas - conseguiram acoplar 
17 tipos de neurotransmissores a corantes. 

Esse método abre uma ampla avenida 
para o estudo de novas drogas e a melhor 
compreensão do mecanismo de ação das 
já existentes. Vai, por exemplo, nos aju-
dar a entender por que uma dose de um 
remédio ajuda e outra dose atrapalha, ou 
as diferentes interações de medicamen-
tos ministrados conjuntamente, efeitos 
adversos de drogas no sistema nervoso e 
por que cada pessoa pode responder de 
maneira diferente a certa medicação. 

Outra importante contribuição se-
rá no estudo das doenças degenerativas, 
onde o número de sinapses diminui e, no 
desenvolvimento infantil, quando o nú-
mero de sinapses tem a sua maior taxa de 
crescimento e pode estar relacionada à 
nossa capacidade de armazenar conheci-
mento e também de processá-lo. À nossa 
capacidade, portanto, de identificar me-
lhor como preservá-las ou criar um pro-
cesso de multiplicar as sinapses específi-
cas, para aumentar a nossa inteligência. 

O próximo passo é escolher uma área 
do cérebro e reconstruí-la tridimensional-
mente, como um mapa estelar, para que os 
cientistas possam criar simulações. E, des-
ta forma, entender o seu funcionamento, ou 
seja, a fronteira final é criar um cérebro por 
completo nesses termos. Faltam poucas 
décadas, bem menos tempo do que levou a 
natureza para construir uma máquina tão 
interessante. Afinal, engenharia reversa é 
sempre mais fácil. Quando ultrapassarmos 
essa barreira, o termo inteligência artificial 
estará totalmente ultrapassado. 

ESQUISADOR da Universida-
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