




cidade fosse protegida, ensinou aos cientistas 

três lições básicas. Primeira: o hipocampo e a 

amígdala, que podem ser considerados o cen

tro emocional do cérebro, são especializados 

também no processamento mnêmico. Segunda: 

existem diferentes tipos de memória (a capaci

dade de recordar fatos, experiências pessoais, 

ou habilidades físicas como andar de bicicleta), 

cada uma delas com propriedades específicas. 

Terceira: a memória se diferencia das capacidades 

perceptivas e intelectuais do sistema cerebral. 

BETA, DELTA E TETA 
Depois de 50 anos essas conclusões foram refor

çadas por estudos de laboratório com camundon

gos, ratos e macacos e por meio de observações 

clínicas mais profundas. Um caso a considerar 

é a amnésia global transitória, uma forma rara e 

enigmática de perda de memória, algumas vezes 

disparada por algum evento estressante. Nestas 

situações, repentinamente o paciente não conse

gue se lembrar de fatos ouexperiências-qualquer 

coisa básica, como seu nome, por exemplo. Ele 

também é incapaz de formar novas memórias, 

embora não haja prejuízo das funções motoras 

ou sensoriais, de julgamento, de faculdades inte

lectuais ou da consciência. 

Como o próprio nome sugere, episódios de 

amnésia global transitória são temporários, desa

parecendo em 24 horas sem deixar praticamente 

nenhum efeito de longo prazo. Mas um ou dois 

dias após o evento, imagens de alta resolução do 

cérebro revelam pequenas áreas danificadas em 

partes específicas do hipocampo. 

Uma vez definido o papel crítico dessa área, 

surge a seguinte pergunta: o que torna um 

acontecimento inesquecível? Entre as inúmeras 

experiências que uma pessoa vivência num úni

co dia, por que algumas ficam indelevelmente 

gravadas, enquanto outras desaparecem como 

bolhas de sabão? Cientistas sabem que vários 

fatores, como o nível de atenção dedicado a 

determinada tarefa, até que ponto a experiência 

é nova e interessante, e os tipos de emoção que 

desperta, desempenham papel importante no 

processo mnêmico. Mais recentemente, um gru

po liderado pelo neurocientista Ueli Rutishauser, 

do Centro Médico Howard Hughes, do Instituto 

deTecnologia da Califórnia, investigou o funciona

mento do hipocampo, registrando a atividade das 

células individualmente, enquanto os voluntários 



que participavam do estudo recebiam novas infor

mações e se lembravam de outras. Os resultados, 

obtidos na linguagem técnica "de potenciais de 

ação efrequências elétricas", forneceram insights 

fascinantes sobre o mistério da memória. 

Menos invasivo que na época de H M , o tra

tamento da epilepsia continua a fornecer oportu

nidades únicas de descobertas neurocientíficas. 

Para determinar onde os ataques se originam, 

às vezes os médicos implantam eletrodos mais 

finos que um fio de cabelo nas áreas neurais 

afetadas. Nos dias posteriores, observam a ati

vidade elétrica que ocorre enquanto o paciente 

conversa, assiste à televisão, caminha e dorme 

na enfermaria do hospital. 

Rutishauser e seus colegas desenvolveram 

um experimento de memória no qual solicitaram 

a nove epiléticos monitorados com eletrodos que 

observassem 100 imagens de pessoas, animais 

ou itens de uso diário como carro, ferramentas 

etc. Os pacientes dispunham de um segundo 

para gravar cada imagem na memória antes da 

exibição do quadro seguinte. Posteriormente, os 

pesquisadores testaram a memória dos voluntá

rios mostrando-lhes um segundo conjunto de 100 

fotografias, metade delas inéditas e a outra meta

de retirada do primeiro conjunto, e pediram que 

as pessoas identificassem quais já tinham visto. 

Durante a exibição dos dois conjuntos de fotos 

a atividade elétrica do hipocampo e da amígdala 

foi acompanhada por meio dos microeletrodos 

implantados no cérebro dos pacientes. 

Os campos elétricos detectados por essa 

técnica incluíam diversas cadências. Ondas 

cerebrais delta (lentas, que ocorrem com frequên

cia de uma a quatro vezes por segundo), por 

exemplo, são características do sono profundo. 

As ondas beta (que ocorrem de 12 a 30 vezes por 



segundo) predominam quando as pessoas estão 

profundamente concentradas. Com frequência 

intermediária, as ondas teta se repetem de três 

a dez vezes por segundo. Para termos uma ideia 

do que isso significa, podemos pensar que ao 

subir uma trilha íngreme em marcha rápida o 

coração chega a bater 160 vezes por minuto-ou 

2,6 por segundo. O nível teta é particularmente 

intenso quando as pessoas estão concentradas 

tentando encontrar um caminho ou observando 

algo novo - em outras palavras, quando estão 

aprendendo. Experimentos anteriores sugerem 

que quanto mais fortes forem essas oscilações 

e mais frequentemente ocorrerem durante o 

processo de aprendizagem, melhor a pessoa se 

lembrará da nova experiência. 

NA CADÊNCIA CERTA 
Por isso não é de surpreender que o grupo de 

Rutishauser tenha detectado forte atividade teta 

quando os pacientes estavam memorizando as 

imagens. Mas suas descobertas não param aí. 

Usando eletrônica sensível e softwares sofisti

cados, os cientistas conseguiram detectar os 

fracos sons staccato produzidos isoladamente 

pelos neurônios ao trocar informações entre si 

por meio de pulsos conhecidos como spikes. O 
grupo registrou a atividade de 305 neurônios 

no hipocampo e na amígdala e verificou que 

a quantidade de spikes que ocorrem enquanto 

uma pessoa vê uma imagem não está relaciona

da com o fato de que ela vá se lembrar da cena 

mais tarde. Pacientes reconheceram, em média, 

duas ou três imagens do primeiro conjunto. 

Os cientistas ainda descobriram, em cerca 

de um quinto das estruturas celulares, uma 

forma de garantir o sucesso da memorização. 

As células neurais em geral não funcionam de 

forma ritmada, ao contrário, normalmente en

viam pulsos de maneira irregular, sempre que 

seu nível de excitação ultrapassa certo limiar. 

No entanto, o grupo do Caltech percebeu que 

os ritmos neurais podem ser perfeitamente 

harmônicos em alguns momentos e que esse 

sincronismo ajuda as pessoas a formar a me

mória recente. 

Pense em um nadador de estilo livre: ele 

executa movimentos regulares girando a cabeça 

lateralmente e respirando dentro do triângulo 

formado pelos traços e a linha d'água. Se ele 

respirar numa fase diferente do movimento, pro

vavelmente vai engolir água e perder a cadência. 

Tudo indica que os neurônios formadores da 

memória se comportam da mesma forma. 

O grupo do Caltech descobriu que durante 

a fase de aprendizagem existe maior probabili

dade de os pacientes se lembrarem da imagem 

e se sentirem seguros de que sua resposta foi 

precisa (veja quadro nesta pág.) se a imagem for 

apresentada na tela no momento em que spikes 

neurais no hipocampo e na amígdala se alinham 

com o marcador de tempo local das ondas 

teta. Quando as pessoas reviam imagens que 

não conseguiam reconhecer, esse sincronismo 

entre os neurônios individuais, codificadores 

da memória, e a atividade geral do cérebro era 

muito reduzido. 

Além do papel da atenção, motivação e im

pacto emocional na determinação do que torna 

alguma coisa inesquecível, a pesquisa revelou 

também que o sincronismo temporal tem gran

de importância. Os neurônios sempre reagem 

em resposta a novas imagens e experiências. 

Mas quando a ocorrência dos spikes coincide 

com o ritmo teta, essa atividade elétrica coor

denada altera as sinapses, as áreas moleculares 

entre neurônios que permitem a formação da 

memória. As descobertas ajudam a entender 

os mecanismos da memória, mas um mistério 

prevalece: como 1,36 grama de tecido mole 

consegue criar uma mente onde se acumulam, 

ao longo de décadas, inúmeras impressões, 

lembranças e conhecimentos? 
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