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Como o cérebro dá conta de tudo isso, já que a complexidade 
das redes dentro de nosso crânio - trilhões de conexões entre bi
lhões de células cerebrais - compete com a da internet? Uma res
posta é a eficiência energética: quando uma célula nervosa se co
munica com outra, o cérebro usa apenas um milionésimo de 
energia de um computador digital executando operação equivalen
te. A evolução pode ter exercido papel importante, forçando o órgão 
de 1,3 kg a uma eficiência energética cada vez maior. 

Consumo econômico de energia pode não ser a explicação com
pleta, visto que o cérebro também vem com muitas limitações embu
tidas. Um neurônio no córtex cerebral, por exemplo, pode responder 
ao estímulo de outro neurônio, disparando um impulso, ou um "pico", 
em milésimos de um segundo - um ritmo de lesma comparado com 
os transistores que servem como interruptores em computadores, 
que levam bilionésimos de um segundo para ligar. A confiabilidade 
da rede neuronal também é baixa: um sinal transmitido de uma célu
la cortical a outra normalmente tem apenas 20% de possibilidade de 
chegar a seu destino final e muito menos chance de alcançar um neu
rônio distante ao qual não esteja conectada diretamente. 

Neurocientistas não entendem totalmente como o cérebro conse
gue extrair informações significativas de toda a sinalização que o per
corre, mas recentemente dois membros de nosso grupo e outros fize
ram progressos emocionantes ao concentrar nova atenção em como 
o cérebro consegue usar de forma eficiente o timing dos picos, codifi
cando informações e resolvendo com rapidez problemas computa
cionais complexos. Isso porque um grupo de picos que dispara quase 
ao mesmo tempo pode transportar muito mais informações que um 
grupo de porte comparável que ativa de forma não sincronizada. 

Além de oferecer percepção sobre a máquina mais complexa co
nhecida do Universo, mais avanços nessa pesquisa poderiam levar 
a tipos completamente novos de computadores. Cientistas já cons
truíram circuitos eletrônicos "neuromórficos" que imitam aspectos 
da rede de sinalização do cérebro. Hoje podemos construir disposi
tivos com 1 milhão de neurônios eletrônicos e sistemas muito maio
res são planejados. Enfim, pesquisadores devem conseguir cons
truir computadores neuromórficos que funcionem muito mais 
rapidamente que computadores modernos, mas que exijam apenas 
uma fração de energia (ver "Chips neuromórficos" por Kwabena 
Boahen, Scientif ic American Brasi l julho de 2005). 

CONVERSA ENTRE CÉLULAS 
Como outros neurocientistas, muitas vezes, usamos o sistema visual 
em nossa pesquisa em parte porque seu diagrama de fiação básica é 
bem compreendido. Há muito se suspeita que o sincronismo dos si
nais aqui e em outras partes do cérebro faça parte fundamental do 
código para decidir se a informação que passa pela rede faz sentido. 
No entanto, durante muitas décadas essas ideias foram negligencia
das, pois o uso do tempo só é importante quando comparado entre 
diferentes partes do cérebro, e era difícil medir a atividade de mais 
de um neurônio por vez. Recentemente, o desenvolvimento prático 

de modelos de computador do sistema nervoso e novos resultados 
da neurociência experimental e teórica geraram interesse no uso do 
tempo como forma de entender melhor como os neurônios se co
municam entre si. 

Células cerebrais recebem todos os tipos de estímulos em esca
las de tempo diferentes. O sinal de um microssegundo na orelha di
reita deve ser conciliado com a entrada um pouco fora de sincronia 
na esquerda. Essas respostas rápidas contrastam com o fluxo lento 
de hormônios que percorrem a corrente sanguínea. Os sinais mais 
importantes para essa discussão são os picos, aumentos súbitos na 
voltagem, que percorrem através e entre os neurônios. Para a comu
nicação célula a célula os picos, que duram alguns milissegundos, 
dão conta das necessidades imediatas. Um neurônio dispara um 
pico após decidir que o número de entradas que o estimula a ligar 
supera o número que comanda para desativação. Quando a decisão 
é tomada, um pico percorre o axônio da célula (que se assemelha a 
um fio elétrico ramificado) até as extremidades. Então, o sinal é 
transmitido quimicamente por junções, denominadas sinapses, 
que conectam o axônio aos neurônios receptores. 

Em cada olho, 100 milhões de fotorreceptores da retina respon
dem aos padrões mutantes de luz. Após a luz de entrada ser proces
sada por diversas camadas de neurônios, 1 milhão de células gan
glionares da parte posterior da retina converte esses sinais numa 
sequência de picos que é retransmitida por axônios para outras par
tes do cérebro que, por sua vez, ainda enviam picos a outras regiões 
que acabam produzindo uma percepção consciente. Cada axônio 
pode transportar até várias centenas de picos a cada segundo, em
bora seja mais comum apenas uns poucos picos passarem pela fia
ção neural. Tudo que se percebe da visão do mundo, as formas, cores 
e movimentos de tudo ao seu redor, é codificado para esses rios de 
picos com intervalos diferenciados de tempo a separá-los. 

Monitorar a atividade de muitos neurônios individuais instan
taneamente é essencial para entender o que se passa no cérebro, 
embora seja um enorme desafio. Em 2010, E. J. Chichilnisky, do 
Salk Institute for Biológica! Studies em La Jolla, Califórnia, e seus 
colegas relataram na revista Nature ter realizado a monumental ta
refa de gravar simultaneamente todos os picos de centenas de célu
las ganglionares vizinhas em retinas de macaco. (Scientiric Ame
rican faz parte do Nature Publishing Group.) Essa conquista 
possibilitou monitorar os fotorreceptores específicos que se alimen
tam em cada célula ganglionar. A crescente capacidade de registrar 
picos de muitos neurônios simultaneamente ajudará a decifrar o 
significado desses sinais cerebrais semelhantes a códigos. 

Durante anos cientistas usaram vários métodos para interpre
tar ou decodificar o significado do fluxo de picos provenientes da 
retina Um método conta picos de cada axônio separadamente du
rante determinado período: quanto maior o índice de disparos, 
mais forte é o sinal. A informação transmitida por uma taxa de dis
paro variável, um código de índice, transmite características de 
imagens visuais, como a localização no espaço, regiões de diferentes A ut
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contrastes de luz, e onde o movimento ocorre, com cada um desses 
recursos representados por determinado grupo de neurônios. 

A informação também é transmitida por tempo relativo quando 
um neurônio dispara em estreita relação com o momento em que 
outra célula dá o pico. Células ganglionares da retina, por exemplo, 
são extremamente sensíveis à intensidade de luz e podem respon
der a uma mudança visual de cena transmitindo picos para outras 
partes do cérebro. Quando células ganglionares múltiplas disparam 
quase no mesmo instante, o cérebro suspeita que elas respondam a 
um aspecto do mesmo objeto físico. Horace Barlow, neurocientista 

de renome da University of Cambridge, caracterizou esse fenômeno 
como um conjunto de "coincidências suspeitas". Barlow se referiu à 
observação de que cada célula do córtex visual pode ser ativada por 
uma característica física específica de um objeto (por exemplo, sua 
cor ou sua localização dentro de uma cena). Quando várias dessas 
células se ligam ao mesmo tempo sua ativação combinada gera uma 
coincidência suspeita porque ela só pode ocorrer num tempo especí
fico para um objeto singular. Parece que o cérebro cria essa sincronia 
para indicar que os sinais são significativos, porque as chances de 
essa coordenação ocorrer por acaso são pequenas. 
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Engenheiros elétricos tentam adquirir esse conhecimento para 
criar hardware mais eficiente que incorpore os princípios de tirning 
do pico ao registrar cenas visuais. Um de nós (Delbruck) construiu 
uma câmera que emite picos em resposta a mudanças no brilho de 
uma cena permitindo o rastreamento de objetos em movimento 
muito rápido com processamento mínimo do hardware para cap
turar imagens (ver quadro acima). 

PARA DENTRO DO CÓRTEX 
Novas evidências acrescentam a prova de que o córtex visual atende 
a indícios temporais para entender o que o olho vê. As células gan
glionares na retina não projetam diretamente para o córtex, mas re-
transmitem sinais por meio dos neurônios no tálamo, bem no inte
rior da parte média do cérebro. Essa região, por sua vez, deve ativar 
100 milhões de células no córtex visual em cada hemisfério na parte 
de trás do cérebro antes de as mensagens serem enviadas até áreas 
mais elevadas para interpretação consciente. 

Podemos aprender algo sobre que padrões de picos são mais efi
cientes na ativação de células do córtex visual, examinando cone
xões de neurônios retransmitidos no tálamo para células conheci
das como neurônios estrelados espinhosos na camada média do 
córtex visual. Em 1994 Kevan Martin, agora no Instituto de Neu
roinformática da Universidade de Zurique, e seus colegas recons
truíram as entradas talâmicas para o córtex e descobriram que elas 
representam apenas 6% de todas as sinapses em cada célula estrela-

da espinhosa Como, então, todos questionaram, essa entrada vi
sual relativamente fraca, mera gotícula, conseguia, de forma confiá
vel, comunicar-se com neurônios em todas as camadas do córtex? 

Neurônios corticais são extremamente sensíveis a estímulos os
cilantes e podem responder emitindo um pico em questão de milis
segundos. Em 2010, um de nós (Sejnowski), mais Hsi-Ping Wang e 
Donald Spencer, do Salk Instituto, e Jean-Marc Fellous, da Universi-
ty of Arizona, desenvolvemos um modelo detalhado de computador 
de uma célula estrelada espinhosa e mostramos que, apesar de um 
único pico de apenas um axônio não provocar o disparo de uma 
dessas células, o mesmo neurônio responderá de modo confiável a 
entradas de pelo menos quatro axônios projetando do tálamo se os 
picos de todos os quatro chegarem em poucos milésimos de segun
do entre si. Assim que os estímulos chegam do tálamo, apenas um 
subconjunto esparso de neurônios no córtex visual precisa disparar 
para representar o contorno e textura de um objeto. Cada neurônio 
estrelado espinhoso tem um estímulo visual preferido do olho que 
produz uma taxa de disparo alta, como a extremidade de um objeto 
com determinado ângulo de orientação. 

Na década de 60, David Hubel, da Harvard Medicai School, e 
Torsten Wiesel, agora na Rockefeller University, descobriram que 
cada neurônio na seção relevante do córtex responde intensamente 
a seu estímulo preferido apenas se a ativação vier de uma área espe
cífica do campo visual, denominada campo receptivo do neurônio. 
Os neurônios que respondem à estimulação na fóvea, região cen
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tral da retina, têm os menores campos receptivos - do tamanho 
aproximado do corpo do texto nesta página Pense neles como 
olhar para o mundo através de canudos de refrigerante. Na década 
de 80, John Allman, do Califórnia Instituto of Technology, mostrou 
que o estímulo visual de fora do campo receptor de um neurônio 
pode alterar seu índice de disparo em reação às entradas em seu 
campo receptivo. Essa entrada "circundante" cria o recurso em que 
um neurônio responde no contexto mais amplo do âmbito visual. 

Estímulo na região circundante de um campo receptivo de um 
neurônio também exerce um efeito drástico sobre a precisão do 
tempo de pico. David McCormick, James Mazer e seus colegas da 
Yale University recentemente registraram as respostas de neurô
nios únicos no córtex visual de gato para um filme que foi repetido 
muitas vezes. Quando estreitaram a imagem do filme, de modo que 
os neurônios reagissem a entradas do campo receptivo disparado 
(nenhuma entrada veio da área circundante), o timing dos sinais 
desses neurônios exibia um padrão aleatório variável e impreciso. 
Ao expandirem o filme para cobrir a área circundante fora do cam
po receptivo o índice de disparo de cada neurônio diminuiu, mas os 
picos foram precisamente cronometrados. 

O tempo dos picos também é importante para outros processos 
neurais. Algumas evidências indicam que tempo sincronizado -
com cada pico representando um aspecto de um objeto (cor ou 
orientação) - funciona como um meio de composição de uma ima
gem a partir das partes constituintes. Um pico para "vermelho-ro-
sado" dispara em sincronia com um de "contorno redondo", permi
tindo que o córtex visual mescle esses sinais na imagem 
reconhecível de um vaso de flores. 

ATENÇÃO E MEMÓRIA 
Até o momento, nossa história monitorou o processamento visual 
dos fotorreceptores até o córtex, mas ainda há mais, até a formação 
da percepção de uma cena A atividade de neurônios corticais que 
recebem entrada visual é influenciada não apenas por essas entra
das, mas também por interações excitatórias e inibitórias entre os 
neurônios corticais. O disparo espontâneo e rítmico de diversos neu
rônios corticais amplamente separados em frequências inferiores a 
100 hertz é especialmente importante para coordenar os vários neu
rônios responsáveis pela formação de uma percepção visual. 

A atenção - uma faceta essencial da cognição - também pode 
ter suas bases físicas em sequências de picos sincronizados. Parece 
que essa sincronia age para enfatizar a importância de uma percep
ção ou memória particular passando pela consciência consciente. 
Robert Desimone, agora no Massachusetts Institute of Technology, 
e seus colegas mostraram que quando macacos dedicam atenção a 
determinado estímulo, o número de neurônios corticais que dispa
ra picos sincronizados na banda gama de frequências (30-80 hertz) 
aumenta, e a proporção em que eles disparam também. Pascal 
Fries, do Instituto de Neurociência Ernst Strüngmann, em coopera
ção com a Sociedade Max Planck, em Frankfurt, encontrou evidên
cias de sinalização de banda gama entre áreas corticais distantes. 

A ativação neural da banda de frequência gama também atraiu 
a atenção de pesquisadores e eles descobriram que pacientes esqui
zofrênicos e autistas demonstram níveis diminuídos desse tipo de 
sinalização em registros de eletroencefalografla David Lewis, da 
University of Pittsburgh, Margarita Behrens, do Salk Institute, e ou
tros detectaram esse déficit até um tipo de neurônio cortical deno
minado célula em cesto, relacionada a picos de sincronização em 
circuitos vizinhos. Um desequilíbrio de qualquer inibição ou excita

ção das células em cesto parece reduzir a atividade sincronizada na 
banda gama e pode assim explicar algumas das bases fisiológicas 
desses distúrbios neurológicos. É interessante notar que esquizofrê
nicos não percebem algumas ilusões ópticas, como a de inclinação, 
na qual uma pessoa normalmente julga mal o ângulo de uma linha, 
devido à inclinação de linhas próximas. Anomalias de circuito se
melhantes no córtex pré-frontal podem ser responsáveis por distúr
bios mentais que acompanham a esquizofrenia. 

Quando se trata de memórias que se fixam, o tempo relativo dos 
picos parece ser tão importante quanto o índice de disparos. Em es
pecial, os disparos sincronizados de picos no córtex são importan
tes para aumentar a força das sinapses, processo fundamental na 
formação de memória de longo prazo. Diz-se que uma sinapse é for
talecida quando o disparo de um neurônio de um lado de uma si
napse leva o neurônio do outro lado da sinapse a registrar uma res
posta mais forte. Em 1997, Henry Markram e Bert Sakmann, então 
no Instituto Max Plank de Pesquisas Médicas, em Heidelberg, des
cobriram um processo de fortalecimento conhecido como plastici
dade pico-tempo-dependente, no qual um estímulo em uma sinap
se é enviado a uma frequência na faixa gama e é seguido 
consistentemente, em 10 milissegundos, por um pico do neurônio 
do outro lado da sinapse, padrão que leva a produzir os disparos 
pelo neurônio que recebe o estímulo. Inversamente, se o neurônio 
do outro lado dispara 10 milissegundos antes do primeiro, a inten
sidade da sinapse entre as células diminui. 

Algumas das maiores evidências de que os picos síncronos po
dem ser importantes para a memória vêm da pesquisa de Gyõrgy 
Buzsáki, da New York University, e de outros sobre o hipocampo, 
área do cérebro importante para lembrar objetos e acontecimentos. 
Os picos de neurônios no hipocampo e as áreas corticais que intera
gem com eles são muito influenciados por oscilações síncronas de 
ondas cerebrais em uma faixa de frequências de 4-8 hertz (a banda 
teta), o tipo de atividade neural encontrado, por exemplo, quando 
um rato está explorando sua gaiola num laboratório experimental. 
Essas oscilações de banda teta podem coordenar o tempo dos picos 
e também exercem um efeito mais permanente nas sinapses, resul
tando em alterações a longo prazo no disparo de neurônios. 

UM GRANDE DESAFIO PELA FRENTE 
A neurociência está em um momento decisivo, quando novos méto
dos para registrar simultaneamente picos de milhares de neurônios 
ajudam a revelar padrões essenciais no timing àos picos e produzem 
enormes bases de dados. Além disso, a optogenética, uma técnica 
para ativar neurônios geneticamente modificados com o uso de luz, 
pode seletivamente ativar ou silenciar neurônios do córtex, passo es
sencial na determinação de como sinais neurais controlam o com
portamento. Juntas, essas e outras técnicas nos ajudarão a espionar 
os neurônios no cérebro e a aprender cada vez mais sobre o código 
secreto que o cérebro usa para dialogar com ele mesmo. Quando de
cifrarmos o código, não só alcançaremos uma compreensão do siste
ma de comunicação do cérebro, mas também começaremos a cons
truir máquinas que emulem a eficiência desse órgão notável. 
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Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 11, n. 126, p. 52-57, nov. 2012.




