
Por F. R. Douglas Fields 

á alguns anos, sentados na semiescuridão do laboratório do Ins
tituto Nacional da Saúde (NIH, na sigla em inglês), minha colega 
Beth Stevens e eu nos preparávamos para fazer uma corrente elé
trica moderada passar por células neurais de feto de camundongo 

mantidas em cultura. Usávamos uma nova técnica microscópica que permitiria 
observar a atividade elétrica como um brilho fluorescente emitido pelo corante 
misturado à cultura e esperávamos descobrir se as células de Schwann - co
muns no sistema nervoso - poderiam apresentar algum tipo de reação. Essas 
estruturas de aparência estranha produzem um tipo de isolamento em torno dos 
neurônios. Na verdade, não pretendíamos vê-las, pois elas não se comunicam 
eletricamente. Liguei o interruptor e os neurônios brilharam imediatamente. 
Em seguida também as células de Schwann começaram a brilhar como se 
insistissem em dar uma resposta. 
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O corpo mais misterioso que conhecemos é essa "coisa" 
que carregamos entre as orelhas, e boa parte das discussões so
bre o funcionamento do cérebro que ainda permanecem mostra 
que muitas ideias estão equivocadas. Da mesma forma que os 
astrônomos medievais se surpreenderam ao saber que a Terra 
não era o centro do Universo, os neurocientistas atualmente 
encaram uma revelação semelhante em relação aos neurônios. 

Até recentemente, nossa compreensão do cérebro se 
baseou em ideias de mais de um século, conhecidas como 
doutrina neural. Essa teoria estabelece que toda informação 
do sistema nervoso é transmitida por impulsos elétricos 
através de redes de neurônios que se interligam por co
nexões sinápticas. Mas esse teorema básico está comple-

tamente equivocado. Novas pesquisas mostram que há 
informações que passam ao largo dos neurônios, fluindo, 
sem eletricidade, por redes de células chamadas glias (ou 
gliais). Esses estudos estão revolucionando nossa com
preensão de vários aspectos da funcionalidade de cérebros 
saudáveis e doentes, esclarecendo várias dúvidas antigas 
sobre os processos de memorização e aprendizagem. 

Uma nova pesquisa que destaca o papel central da glia 
no processamento da informação, em doenças neurológi
cas e transtornos psiquiátricos, está despertando grande 
interesse. Algumas células gliais aceleram a transmissão da 
informação entre regiões distantes do cérebro, ajudando-
-nos a comandar processos cognitivos complexos. Outras 
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tura em que estavam imersos. Porém, como 
observou Sherlock Holmes, "não há nada mais 
decepcionante que um fato óbvio" - e os cientis
tas a ignoraram porque os neurônios constituem 
somente 15% de nossas células cerebrais; os 
outros 85% eram considerados apenas material 
de preenchimento. Na verdade, no século 19 o 
patologista alemão Rudolf Virchow, um dos pri
meiros a estudar as glias, associou essa matéria 
cerebral ao tecido conectivo, denominando-o 
nervenkitt (preenchimento ou cimento neural), que 
se tornaria posteriormente "neuroglia", a partirda 
raiz grega que significa "cola". 

Virchow, entretanto, mal conseguiu estabe
lecer uma distinção entre os diferentes tipos de 
glia. Além disso, toda essa mistura de células 
aparentemente estranhas não mostrou nenhum 
aspecto que se revelasse indispensável para a 
comunicação neural, como axônios, dendritos 
ou sinapses, por isso os cientistas não tinham 
motivo para suspeitar que a glia pudesse se 
comunicar secretamente, e mais: fazer isso de 
forma inusitada. 

OUTRA CONVERSA 
Os neurônios utilizam processos elétricos e 
químicos para transportar a informação, a eletri
cidade envia impulsos ao longo dos filamentos 
dos axônios, e os produtos químicos transferem 
esses sinais a outros neurônios por meio das 
sinapses. O neurônio receptor produz então um 
impulso elétrico e reenvia o sinal para o próximo 
neurônio da cadeia. 

Somente nos últimos anos os cientistas per
ceberam que células gliais, chamadas astrócitos, 
conseguem controlar a comunicação sináptica. 
Essas estruturas foram assim batizadas pelos ana
tomistas antigos por se parecerem com estrelas 
ou astros. Acreditava-se inicialmente que os as
trócitos eram responsáveis somente por funções 
de gerenciamento interno, como transporte de 
nutrientes da corrente sanguínea para os neurô
nios e de detritos na direção oposta. Essas funções 
foram inferidas com base na observação da forma 
como muitos astrócitos se prendiam aos vasos 
sanguíneos com alguns braços e penetravam 
profundamente no tecido cerebral com outros, 
agarrando-se firmemente aos neurônios e suas 
sinapses. Posteriormente, cientistas perceberam 
que os neurônios dependem intimamente da glia 
para disparar impulsos elétricos e para transmitir 

se deterioram à medida que envelhecem, 
provocando demência . Essa pesquisa tem 
grandes implicações não só na compreensão 
do funcionamento do cérebro, mas também 
no desenvolvimento de novos tratamentos de 
doenças neurológicas e psicológicas. 

Tudo isso se deve a um tipo de célula do 
cérebro ignorada por mais de 100 anos por ser 
considerada mera massa de preenchimento. 
No século 19, quando pesquisadores pioneiros 
começaram a observar com mais atenção a ma
téria cinzenta, foram surpreendidos ao encontrar 
uma estrutura diferente de qualquer outra do 
corpo: o neurônio. Numa extremidade dessas 
células impressionantes encontra-se uma parte 
longa, com filamentos, chamada axônio, que 
transporta impulsos elétricos para um conjunto 
de terminais de transmissão. Na extremidade 
oposta, o neurônio apresenta agitados dendritos 
ramificados que recebem sinais dos axônios de 
outros neurônios, são transportados ao longo do 
espaço que os separa - as sinapses - e modela
dos por elementos químicos. 

Os neurônios espalham-se esparsamente 
pelo cérebro todo, mas poucos estudiosos se 
preocuparam em examinar a aparência da mis-
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mensagens entre si por meio de sinapses. Uma 
pista de que essa dependência poderia ocorrer 
surgiu com a descoberta de que tanto a glia 
quanto os neurônios apresentavam os mesmos 
receptores de neurotransmissores. Como agora 
já é do conhecimento dos cientistas, as glias se 
comunicavam com os neurônios e "conversavam" 
entre si sem usar eletricidade. 

Avanços baseados nessa descoberta só 
ocorreram posteriormente, graças à invenção de 
novas ferramentas que permitiram observar a ele
tricidade como flashes de luz. Os microeletrodos 
utilizados normalmente pelos neurocientistas 
para examinar as funções neurais não conseguem 
detectar a comunicação glial. Mas vídeos e mi
croscópios iluminados com laser desenvolvidos 
nos anos 80 e 90 permitiram que a atividade 
neural fosse acompanhada quando se adiciona
vam corantes (também chamados traçadores) 
às células. Como o líquido fluorescente brilha 
num bastão de luz, esses corantes se iluminam 
quando íons de cálcio, por exemplo, penetram 
nos neurônios. Imediatamente os cientistas que 
utilizavam essas novas técnicas notaram que, 
quando havia estimulação para que um impulso 
fosse produzido, a neuroglia escondida na área 
visualizada respondia com um flash. A glia "de
tectava" a atividade elétrica dos neurônios e de 
alguma forma os íons de cálcio também penetra-

vam nelas, produzindo a mesma luz esverdeada. 
A nova técnica revelou também que as glias 

se comunicavam entre si da mesma forma. Os 
cientistas observaram que os neurotransmissores 
liberados pelos neurônios estimulavam os recep
tores, fazendo com que elas também liberassem 
neurotransmissores. Esse processo estimulava 
uma reação em cadeia à medida que a mensagem 
era transmitida. A comunicação glial é claramente 
notada como uma onda de luz fluorescente que 
se propaga de uma célula glial para a seguinte 
depois de um neurônio ter disparado e liberado 
um neurotransmissor (veja ilustração na pág. 51). 

Essas descobertas levaram a uma questão 
mais abrangente: as redes gliais utilizam a infor
mação da comunicação neural nas sinapses para 
gerenciar a sinalização neural de sinapses em 
partes distantes do cérebro? Se isso ocorrer, as 
glias desempenham papel fundamental no próprio 
processamento da informação. 

Pesquisas recentes revelaram evidências im
pressionantes desse papel. Usando laser para ge
rar uma onda de cálcio nos astrócitos próximos de 
um axônio, um grupo liderado pelo neurobiólogo 
NorioMatsuki,da Universidade de Tóquio, relatou, 
em 2011, que os neurotransmissores liberados pe
los astrócitos aumentam a intensidade do impulso 
elétrico no axônio. Um estudo de 2005, realizado 
pelo neurobiólogo Philip Haydon, atualmente 
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da Universidade 
Tufts, mostrou 
que os astróci
tos criam um 
trajeto não elétri
co que permite 
a comunicação 
entre sinapses 
numa área do 
c é r e b r o que 
comanda a me
mória: o hipo
campo. Depois 
de responderem 
ao neurotrans-
missorglutama-
to liberado por 
uma sinapse, os 

astrócitos liberam um neurotransmissordiferente, 
a adenosina, que afeta a atividade não só de sua 
vizinhança neural como de sinapses distantes. 
Além de controlar o processamento de dados nas 
sinapses, a glia está envolvida em processos da 
visão, memória, contratura muscular e funções 
cerebrais inconscientes, como sono e sede. 

O ritmo e o alcance da comunicação glial 
fornecem outras evidências do papel importante 
que a glia desempenha no processamento da 
informação. Ao contrário dos neurônios, que se 
comunicam em série ao longo de cadeias de si
napses, a glia transmite amplamente seus sinais, 
como os telefones celulares. Atransmissão elétrica 
dos neurônios é muito rápida, propagando-se 
pelas redes neurais em apenas milésimos de se
gundos ao passo que a comunicação química das 
glias é bem mais lenta, espalhando-se como uma 
onda de maré pelo tecido neural em intervalos de 
segundos ou dezenas de segundos. Respostas 
rápidas são críticas para certas funções - como 
retração reflexa por um estímulo de dor -, mas 
muitos processos importantes do cérebro ocor
rem em intervalos mais longos. 

QUÍMICA DO VAGA-LUME 
Outro aspecto fundamental dessa descoberta 
foi revelado pelas técnicas de imageamento do 
cérebro: depois que se aprende a tocar um instru
mento musical, ler ou jogar, ocorrem mudanças 
estruturais em áreas do cérebro que controlam 
essas funções cognitivas. As mudanças são ob
servadas principalmente em regiões onde não há 

neurônios completos: áreas de "matéria branca", 
formadas de aglomerados de axônios revestidos 
de mielina - um isolante elétrico branco. Ante
riormente, todas as teorias de aprendizagem 
estabeleciam que novas informações só poderiam 
ser incorporadas pelo fortalecimento de conexões 
sinápticas. Porém, como existem poucas sinapses 
no material claro, parecia óbvio que outra coisa 
estava acontecendo. 

Na última década, as pesquisas realizadas 
em nosso laboratório se basearam em dois 
tipos diferentes de célula glial que se prendem 
aos axônios e os revestem com isolamento de 
mielina - oligodendrócitos no cérebro e células 
de Schwann no corpo. Como um polvo, cada 
tentáculo celular de um oligodendrócito prende-
se a um segmento de um axônio e enrola até 150 
camadas de membrana celular compactada à sua 
volta, da mesma forma que um eletricista enrola 
fita isolante em torno de um fio. Esse isolamento 
altera as características de propagação dos 
impulsos através dos axônios, aumentando a 
velocidade de transmissão em até 50 vezes. 

Da mesma forma que os astrócitos nas si
napses, as glias formadoras de mielina podem 
detectar os impulsos transmitidos pelos axônios. 
No início, essa propriedade era um enigma, por
que as glias estão distantes das sinapses onde os 
neurotransmissores são liberados. No entanto, 
descobrimos recentemente que os axônios 
também liberam neurotransmissores através 
de canais presentes em sua membrana, que se 
abrem quando o axônio é acionado. Eu consegui 
vera liberação de um desses neurotransmissores 
- o trifosfato de adenosina, ou ATP (na sigla em 
inglês) - quando ajustei o microscópio com um 
reforçador de imagem com ganho extremamente 
alto para visão noturna capaz de detectar fótons 
individuais. Nesse experimento, exploramos a rea
ção química que produz o flash verde característico 
dos vaga-lumes. Adicionei a proteína e a enzima 
de um vaga-lume a culturas contendo neurônios 
de camundongos. No entanto, as proteínas do 
vaga-lume precisam de mais um ingrediente para 
brilhar: o ATP, que normalmente é produzido pelas 
células desses insetos. Quando os axônios de ca
mundongos foram estimulados com um choque 
elétrico moderado, eles liberaram ATP, produzindo 
uma erupção de fótons. 

A formação de mielina em resposta a estí
mulos provavelmente significa que experiências 
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anteriores desempenham papel importante no 
desenvolvimento do cérebro. Como aumentam 
a velocidade da transferência de informação en
tre partes do cérebro envolvidas no controle de 
tarefas cognitivas complexas, as células gliais são 
fundamentais para a aprendizagem. 

Células gliais também figuram como atores 
principais numa série de doenças neurológicas 
e psicológicas que variam desde epilepsia, dor 
crônica até depressão. Pesquisas recentes mostra
ram que muitos transtornos neurológicos são na 
verdade transtornos da glia, particularmente um 
tipo de célula chamado de microglia, que funciona 
como um escudeiro defendendo o cérebro de 
doenças. Esses defensores procuram e matam 
corpos invasores, e promovem a recuperação de 
áreas danificadas. Eliminando tecidos doentes e 
liberando compostos potentes que estimulam a 
reparação dos tecidos, sua função é primordial em 
diversos tipos de doença neurológica. 

ANTIGO MISTÉRIO 
Novas pesquisas sugerem que a demência típica 
da doença de Alzheimer poderia ser consequência 
direta da perda da capacidade da glia de limpar os 
detritos. Alois Alzheimer foi o primeiro a observar 
que a microglia envolve as placas de amiloides, 
que são a marca registrada da doença. Normal
mente a microglia digere as proteínas tóxicas 
que formam essas placas. No entanto, estudos 
recentes realizados pelo neurocientista WolfgangJ. 
Streit, da Faculdade de Medicina da Universidade 
da Flórida, sugerem que com o passar do tempo a 
microglia enfraquece e começa a se degenerar. A 
atrofia é visível ao microscópio. Microglias senes-
centes em cérebros envelhecidos se fragmentam, 
perdendo várias de suas ramificações celulares. 

A forma como a doença de Alzheimer incursio-
na pelo cérebro é mais um sinal do envolvimento 
microglial. Os danos do tecido se espalham de 
forma predeterminada, começando próximo 
do hipocampo e finalmente atingindo o córtex 
frontal. As observações de Streit mostram que a 
degeneração microglial segue o mesmo padrão -
e ocorre antes da degeneração neural, sugerindo 
que o envelhecimento da microglia é uma causa 
da demência do Alzheimer, e não uma resposta 
a danos neurais, como o próprio Alzheimer e 
muitos especialistas pensavam. Essa descoberta 
pode levar a novos tratamentos para a demência, 
assim que os pesquisadores descobrirem porque 

a microglia se torna senescente com a idade em 
algumas pessoas, e em outras não. 

As funções das células gliais também explicam 
por que algumas pessoas desenvolvem dores crô
nicas terríveis que não são mitigadas depois de o 
ferimento ter cicatrizado e às vezes até pioram. Os 
médicos são obrigados a prescrever analgésicos 
fortes como morfina e outros opiáceos para tentar 
abrandar a dor impiedosa em alguns pacientes. 
Essas drogas perdem a eficácia ao longo do tem
po, sendo necessário administrar doses cada vez 
maiores para obter o mesmo efeito, o que pode 
levar à dependência. 

Hoje sabemos que o mau funcionamento 
das células gliais pode ser a causa de dores 
persistentes ou da redução da eficácia de alguns 
analgésicos. Pesquisa realizada por Linda Wat-
kins, da Universidade do Colorado em Boulder, 
Kazuhide Inoue, da Universidade de Kyushu em 
Fukuoka, no Japão, e Joyce DeLeo, da Faculdade 
de Medicina de Dartmouth, entre vários outros, 
revela que a microglia e os astrócitos respondem 
à hiperatividade nos circuitos da dor após feri
mentos liberando compostos que promovem a 
cicatrização. Essas substâncias também estimu
lam os neurônios. Inicialmente, a sensibilidade 
intensificada é benéfica, porque a dor nos força 
a proteger o ferimento de danos subsequentes. 
No caso da dor crônica, as microglias não param 
de liberar essas substâncias, mesmo depois de 
a cicatrização estar completa. Estudos recentes 
revelam, entretanto, que em experimentos com 
animais a dor era fortemente reduzida quando 
os sinais dos neurônios para as glias ou os sinais 
liberados pelas glias eram bloqueados. Já estão 
em desenvolvimento analgésicos que agem dire
tamente nessas estruturas, e não nos neurônios. 

Células gliais também estão envolvidas num 
mistério antigo: por que danos na coluna verte
bral resultam em 
paralisia perma
nente? O pes
quisador Martin 
Schwab, da Uni
versidade de Zu
rique, e outros 
descobriram que 
proteínas da bai
nha isolante de 
mielina que os 
o l i g o d e n d r ó c i -
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novamente. Pacientes com traumas na coluna 
vertebral já estão sendo submetidos a esse tipo 
de tratamento clínico. 

É fácil entender que a glia deve desem
penhar papel preponderante em doenças 
neurológicas , pois astrócitos e microglias 
são os principais responsáveis pela doença. 
Além disso, já se sabe há muito tempo que 
transtornos dismielinizantes, como esclerose 
múltipla, que destroem o isolamento de mie
lina dos axônios, provocam desestabi l ização 
severa. Mas foi com surpresa que descobri
mos que a glia também está envolvida em 
transtornos psiquiátricos. Novas pesquisas 
associaram compostos químicos chamados 
citocinas - liberados por células do sistema 
imunológ ico - e microglias a transtornos 
obsessivo-compulsivos. Em 2002, o geneticis
ta molecular Mario Capecchi e seus colegas 
do departamento de genética humana da 
Universidade de Utah relataram que camun
dongos com uma mutação no gene Hoxb8 

apresentavam um comportamento compul
sivo de acariciar os pelos e remover cabelos, 
comportamento similar ao de pessoas com 
transtorno obsessivo-compulsivo. As únicas 
células do cérebro que contêm esse gene são 
as microglias. Por isso, num estudo de 2010 
os pesquisadores colheram células imunes 
imaturas que se desenvolveriam na micro-
glia de camundongos normais e as trans
plantaram em mutantes. Os camundongos 
ficaram curados do hábito de acariciar o pelo. 
Provavelmente as citocinas liberadas pelas 
microglias estimularam os circuitos cerebrais 
responsáveis pela formação do hábito. 

Análises de tecido cerebral post mortem tam
bém associaram oligodendrócitos e astrócitos à 
depressão e à esquizofrenia caracterizadas por 
um número reduzido dessas células. Da mesma 
forma, exames de ressonância magnética por ima
gem (MRI) de pessoas esquizofrênicas mostram 
anomalias na região subcortical da matéria branca 
do cérebro. Embora transtornos psiquiátricos pos
sam ter diferentes causas, a esquizofrenia e várias 
outras doenças mentais têm uma forte conotação 
genética. Se um gêmeo idêntico desenvolver 
esquizofrenia, há 100% de probabilidade de que 
o irmão também desenvolva. 

Alguns dos genes envolvidos nessas doen
ças são encontrados somente nos oligoden
drócitos; outros controlam o desenvolvimento 
das glias formadoras de mielina. Análises de 
6 mil genes de tecido do córtex pré-frontal 
de pessoas com esquizofrenia realizadas por 
Yaron Hakak, então do Instituto de Genômica 
da Fundação de Pesquisa da Novartis em San 
Diego, revelaram que 89 genes eram anor
mais; representativamente, 35 deles estavam 
envolvidos na mielinização. É provável que 
essas anormalidades genéticas desestabilizem 
mecanismos como função sináptica e isola-

tos criam em torno dos 
a x ô n i o s impedem o 
crescimento de axô
nios danificados e a 
reparação dos circuitos 
estabelecidos por esses 
axônios. Em experimen
tos com animais, o blo
queio dessas proteínas 
permitiu que axônios 
danificados crescessem 
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mento de mielina, que por sua vez poderiam 
interromper a transmissão de informações nos 
níveis mais elevados dos circuitos cognitivos 
afetados por transtornos psiquiátricos. 

Os pesquisadores estão interessados em 
entender por que as células gliais seriam res
ponsáveis por essas anormalidades sinápticas. 
É bom lembrar que a base biológica da maioria 
das doenças mentais está no equilíbrio dos 
componentes químicos dos neurotransmisso-
res nos circuitos que controlam a percepção, 
a emoção e o pensamento. Todas as drogas 
usadas para tratar transtornos mentais e muitas 
doenças neurológicas funcionam como regu
ladoras do equilíbrio de neurotransmissores. 
A função dos inibidores de reabsorção de se-
rotonina seletiva usados para tratar depressão 
crônica e várias outras condições psiquiátricas 
é reduzir a remoção de serotonina e dopamina 
das sinapses, o que permite o acúmulo desses 
neurotransmissores e consequentemente a 
intensif icação do sinal. De forma análoga, 
todas as drogas alucinógenas, do LSD (dietila-
mida de ácido lisérgico) ao PCP (cloridrato de 
eniciclidina), deturpam a mente pela alteração 
dos níveis de neurotransmissores em circuitos 
neurológicos específicos. Esta é a função dos 
astrócitos: regular os níveis de neurotransmis
sores das sinapses. 

Por isso, os astrócitos são basicamente os 
responsáveis pelo controle do equilíbrio entre a 
lucidez e a loucura. Numa coincidência singular 
e esquecida há muito tempo, as glias inspiraram 
a ideia revolucionária de que a doença mental 
pode ter causas biológicas e que transtornos 
psiquiátricos poderiam ser corrigidos com trata
mento médico muito específico. Nos anos 30, o 
psicopatologista húngaro Ladislas von Meduna 
observou durante autópsias que o número de as
trócitos no córtex cerebral de pessoas que sofriam 
de depressão crônica e esquizofrenia era anormal
mente baixo. Von Meduna e outros patologistas 
que tinham estudado tecidos cerebrais obtidos 
por biopsia já sabiam que o número de astrócitos 
aumentava após crises epiléticas, provavelmente 
para regular a atividade elétrica que saía comple
tamente de controle. 

Além disso, Von Meduna observou que 
pessoas com epilepsia raramente sofriam 
de esquizofrenia. Para ele, a deficiência de 
astrócitos era a causa biológica da esqui

zofrenia e da depressão crônica. 
Provocando crises induzidas nes
sas pessoas, ele conseguiu corrigir 
o desequi l íbr io dos astrócitos e 
curar pacientes que sofriam desse 
mal. Posteriormente, Von Meduna 
escreveu em sua autobiografia: 
"Publiquei esse artigo em 1932 
sem saber que ele se tornaria a 
origem do tratamento por choque 
e létr ico" . Ainda não está claro 
como o choque funciona, mas a 
terapia conhecida como eletrochoque con
tinua sendo o tratamento mais eficaz para 
a depressão crônica em pessoas que não 
respondem a drogas. 

A compreensão do novo papel desempe
nhado pelas glias nas funções cerebrais sugere 
que drogas cujo alvo são essas células podem 
ajudar no tratamento de transtornos mentais e 
doenças neurológicas. "A epilepsia é uma das 
primeiras candidatas para terapias baseadas 
em glias", observa Philip Haydon. Estudos 
recentes de Haydon, Maiken Nedergaard, do 
Centro Médico da Universidade de Rochester, 
Giorgio Carmignoto, da Universidade de Pá
dua, na Itália, e muitos outros estão usando 
imageamento com cálcio e eletrofisiologia 
para mostrar que, quando a atividade neural é 
intensificada, as glias liberam neurotransmis-
sores que podem contribuir para o desencade
amento da crise ou suprimi-la. Novos estudos 
também associam as glias a distúrbios do 
sono, um componente de vár ias doenças 
mentais. Haydon demonstrou essa associação 
em experimentos com camundongos gene
ticamente modificados ao impedir que seus 
astrócitos liberassem neurotransmissores, 
interrompendo assim a regulação do sono. 

Oportunidades de transformação são fabulo
sas na história das ciências, mas é raro testemu
nhar uma. Até recentemente, nós, neurocientis
tas, ignoramos mais da metade do cérebro por 
considerá-la desinteressante - uma percepção 
descabida. Só agora nos damos conta de que 
o cérebro glial e o neural são funcionalmente 
diferentes, e a íntima associação entre eles é 
responsável pelas habilidades surpreendentes de 
nosso cérebro. Neurônios são células elegantes, 
especialistas na informação cerebral. E as glias são 
os burros de carga. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro Especial: Cérebro muito mais que uma máquina perfeita, São Paulo, n. 34, p. 48-55, 2012.




