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Duas interessantes e complexas tarefas são executadas pelo cérebro no 

processo de percepção: a integração de características facilitando o reconhecimento de 

padrões como um todo (ligação), e a extração de propriedades que precisam ser 

detalhadas e analisadas (atenção). A atenção parece ter uma relação recíproca com a 

questão da ligação, porque enquanto a ligação se propõe a compor características e 

associar suas dependências, a focalização da atenqão seleciona uma única característica 

independente do restante. Classicamente, a ligação é vista como um processo onde 

conjuntos de propriedades são reunidas em entidades representativas, que por sua vez 

são ligadas para formar estruturas de mais alto nível e esta seqüência c u b a  na 

construção localizada de uma entidade com total integração das características de um 
padrão. A projeção axonal convergente de uma área cortical para outra pode ser o 

mecanismo neurobiológico pelo qual a ligação é alcançada. Por outro lado, a atenção é 

estabelecida como uma excitação seletiva da rede neuronal ou de trajetos, que 
representam propriedades de padrões específicos. O tálamo e o seu núcleo reticular 

podem ser a base anatômica da focalização da aten~ão. 

O propósito desta pesquisa é a elaboração de um modelo computacional 

que tem como finalidade principal associar as idéias da ligação e da atenção, embora 

aparentemente sejam divergentes. Baseado em dados experimentais, foi montada uma 

rede neuronal representando células piramidais corticais, e sua estrutura e finção estão 

relacionadas com o fenômeno da ligação e da atenção. As projeções convergentes que 



aumentam o campo receptivo visual estão associados com a ligação, enquanto a 
mudança específica do comportamento da célula piramidal está associada com a atenção. 

Algumas simulações computacionais reproduziram eletrofisiologicamente as células 

piramidais e também alguns resultados experimentais interessantes associados a atenção 

visual. O modelo sugere que a aten~ão é a interrupção de um processo regular do 

mecanismo de ligação. 
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Two interesting and complex tasks are pedomed by the brain in the 

process of perception: The integration of characteristics leading to an easier recognition 

of a pattem as a whole (binding), and the extraction of properties that need to be detailed 

and analyzed (attention). Attention seems to have a reciprocal relation with binding. 

While the latter promotes the composition of features and their dependencies, the forma- 

selects a single characteristic independently of the remainder. Classically, binding is 

viewed as a process whereby sets of properties are gathered in representative entities, 

which are themselves linked to form higher leve1 structures, in a sequence that culrninates 

in the total integration of the pattem features in a localized construct. The convergent 

axonal projections fiom one cortical area to another would be the neurobiological 

mechanism by which binding is achieved. Otherwise, attention is viewed as a selective 

excitation of neuronal networks or pathways that stand for specific pattern properties. 
The thalamus and its reticular nucleus would then be the anatomical substrate of the 

attentional focas. 

In this work we propose a computational model that ties the principal, and 

apparrently diverging, ideas about binding and attention. Based on experimental data, a 

neuronal network representing cortical pyramidal cells is assembled, and its structure and 

fiinction are related to binding and attention. Actuaily, the convergent projections that 

enlarge the visual receptive field are associated to binding, while a specific change in the 

pyramidal cell behavior is responsible for attention. Some computer simulations 

reproduce the eletrophysiology of pyramidal cells and mimic some interesting 

experimental results in visual attention. The model concludes by suggesting that attention 

is an interruption in the regular process of binding. 
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CAP~TULO I 

Introdução 

Na Neurobiologia, é fato que diferentes sensações reconhecidas por 

órgãos sensoriais específicos são processadas por regiões distintas e especializadas do 

cérebro. Como conseqüGncia, um objeto com várias características, tais como cor, forma 

e cheiro, pode ser representado distribuidamente em várias áreas geograficamente 

distintas do cérebro. É importante notar que a percepção de um objeto também requer 

ações motoras que são ativadas simultaneamente em diferentes regiões do cérebro, como 

um movimento de olhos ou de mãos. Na realidade, mesmo em uma única modalidade 

sensorial, como a visão, o modelo de representação distribuída está presente, embora em 

um nível hierárquico mais baixo. 

Certamente, o reconhecimento de um objeto, a recordação de um evento 

e o planejamento de ações são tarefas que precisam de integração espacial e temporal de 

todas as informações sensoriais distribuídas e motoras. A questão de como o cérebro 

executa essas ligações, ou, em outras palavras, como o cérebro armazena essas 

informações em diferentes lugares sem confùndi-las posteriormente, é o chamado 

problema de ligação (binding problem) [I]. Uma outra questão interessante é como o 

cérebro seleciona entre as várias características de um objeto ou evento aquela a que 

quer prestar atenção, ou como o cérebro muda a atenção de uma característica para 

outra de um mesmo objeto [2]. Chamaremos essa última questão de problema da 

focalização da atenção (attentionproblem), que parece ser o dual do bindingproblem. 

A solução clássica dada para o problema de ligação é formulada da 
seguinte forma: para cada estágio de processamento, algumas características são unidas 

formando uma ~~facro-característica para ser reconhecida por uma região específica do 

córtex. Este processo de macro-cmterizagdo continua por um caminho hierárquico e 

anatomicamente convergente levando para o caso extremo de uma única célula ser capaz 

de reconhecer um objeto específico [3]. Em outras palavras, é a célula granhzother que 

se encontra em alguma área cortical de alto nível, cujos neurdnios respondem 

seletivamente para as características complexas de uma avó (Gestalt). As projeções do 

córtex primário para áreas corticais mais elevadas em uma seqüência que amplia os 

campos receptivos são neuroanatomicamente e neurofisiologicamente observáveis [4, 51. 

Entretanto, elas não seriam capazes de fixar com exatidão a localização de um estímulo 



visual ou então precisaria existir uma célula granhother para cada possível posição 
dentro de um campo visual. A primeira proposição é obviamente incorreta, pois somos 
capazes de identificar com precisão a localização de um estímulo, e a última conduz a 
uma explosão combinatória em termos do número de células requeridas. 

Recentemente, uma nova solugão para o problema de ligação foi proposta 
[6], na qual ao invés de se associar macro-características para uma região fixa, associam- 
se as diferentes características de um objeto de forma transiente por um tipo de atividade 
neuronal acoplada. Alguns autores [7, 81 sugerem que o núcleo reticular do tálamo possa 
ser a entidade de ligação estimulada através de projeções tálamo-corticais representando, 
cada uma, as diferentes características dos objetos. Como conseqüência, o fenômeno da 
atenção pode ser uma excitação direcionada do conjunto de projeções tálamo-corticais. 
Na literatura, como por exemplo em [8], esta idéia foi cuidadosamente analisada e 
mecanismos neurobiológicos de controle da atenção no nível do tálamo foram sugeridos. 
Essencialmente, este suposto mecanismo de controle ativa e mantém as oscilações das 
células do tálamo, fechando o foco da atenção. Contudo, como as oscilações corticais e 
talâmicas têm freqüências diferentes, a ação do tálamo diiicilmente pode resultar na 
atividade acoplada referida, isto é, as oscilações talâmicas e corticais podem na melhor 
das hipóteses ajudar a distintos processos da atenção. 

Uma outra visão [Q] discutida é a de que em um alto nível cortical são 
armazenados os códigos de ligação, permitindo a reconstrução no cérebro do objeto com 
suas características oriundas de diversas fontes. Finalmente, algumas evidências sugerem 
que o acoplamento da atividade neuronal é um tipo de ressonância neuronal onde 
múltiplas regiões do cérebro, representando diferentes aspectos de um objeto, vibram 
sincronamente [I O, 1 11. 

As duas soluções possíveis nos conduzem para o velho debate entre os 
modelos opostos do processamento de dados neuronais: capacidade de memória (teoria 
da célula grandmother) ou poder computacional (oscilações acopladas). Como as 
evidências experimentais são favoráveis a ambas as soluções, parece-nos plausível que a 
ligação seja realizada por uma combinação das duas. Este trabalho apresenta um modelo 
computacional onde as duas visões são agrupadas, sugerindo teoricamente uma base 
fúncional e estrutural do fenômeno da atenção visual. 

Algumas correntes iônicas, responsáveis pelo comportamento das células 
piramidais, são modeladas por um sistema de um compartimento e uma rede neuronal 
com estas células é montada. Hipóteses estruturais e fisiológicas foram feitas de acordo 



com evidências experimentais e algumas simulações computacionais foram executadas 

para comparar o modelo com resultados clássicos da atenção visual. Embora algumas 

das idéias presentes neste trabalho já tenham sido desenvolvidas [9, 111, de acordo com 
as informações disponíveis, o modelo é o primeiro que formalmente estabelece relação 

entre o problema da ligação e da atenção, levando-nos a uma visão original do 

fenômeno. 

O conteúdo deste trabalho de pesquisa é aqui apresentado por capítulos, 
seguindo-se a ordem natural de seu desenvolvimento. O Capítulo II descreve a 

arquitetura do neocórtex e o processo que conduz os impulsos nervosos para o corpo 

das células neocorticais. Apresenta as características das células piramidais e suas 

correntes iônicas. No Capítulo III se expõem alguns resultados obtidos 

experimentalmente, principalmente com animais, do processo da atenção visual. O 

Capítulo N descreve a topologia da rede neuronal implementada e o modelo 

matemático. Analisa também os resultados de acordo com as propriedades 

eletrofisiológicas das células piramidais. Finalmente, no Capítulo V são apresentadas as 

conclusões finais deste trabalho. 



CAP~TULO I I  

Neocórtex 

O córtex cerebral, ou neocórtex, é o orgão que se desenvolveu mais 

aceleradamente na escala da evolução humana. Há cerca de 3 milhões de anos atrás ele 

tinha a metade do tamanho que tem atualmente, ocupando atualmente 80% do volume 
do cérebro humano 1121. 

O estudo do neocórtex e suas diversas áreas despertam atenção em 

psicólogos, neurobiólogos e outros cientistas que desenvolvem pesquisas para máquinas 

inteligentes, devido a sua grande capacidade de desenvolver tarefas inteligentes tais 

como a fala, o reconhecimento de objetos, o raciocínio e várias outras funções. 

E1 - A Estrutura do Neocórtex 

Os anatomistas, através de técnicas diversas, dividem o córtex em regiões 

com base nas diferenças qualitativas da arquitetura celular. O esquema utilizado mais 

comumente para dividi-lo em regiões foi projetado por Brodmann em 1908. Em váfios 

casos, essas regiões correspondem também a funções distintas, como o caso da área 17 

que é o c&ex visual primário ou a área 4 que é o córtex motor. Uma outra alternativa é 

a que relaciona a variação dos caminhos aferentes e eferentes, isto é, o percurso dos 

impulsos de entrada e de saída para a área cortical, indicando que as diferenças 

funcionais estão relacionadas com os circuitos intrínsecos do neocórtex 1131. Na Figura 

II. 1 ilustramos algumas áreas funcionais do córtex cerebral humano, determinadas por 

estimulação elétrica cortical durante operações neurocirúrgicas e por exames 

neurológicos de pacientes com regiões corticais destruídas. 

O neocórtex consiste de um conjunto de várias camadas de células cuja maior 

espessura no homem é de 2mm. Sua cor é cinzenta em contraste com o interior do 

encéfalo constituído parcialmente de substância branca. Basicamente, esse conjunto é 

formado por seis camadas de neurônios com características diferentes em cada uma 

delas como podemos ver na Figura II.2a. Os nossos conhecimentos sobre a composição 

neuronal do neocórtex e seus circuitos intrínsecos datam de quase 100 anos atrás, devido 

a técnica de Camilo Golgi 1141, que impregnava um sal de prata nas árvores dendríticas 
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Figura 11.1 -Algiimas áreas funcionais do neocórtex humano. 
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Figura II.2.a - Representação esquemática da estrutura do córtex cerebral. 

Extraído de [14]. 
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Figura 11.2. b - Esquema mostrando algumas das conexães que se estabelecem no córtex 

entre as fibras aferentes e as eferentes. 



e nos axônios das células do cérebro. Porém, essa técnica só obteve sucesso para o 

córtex do cerebelo e da retina. A partir de 1980, com a revolução da tecnologia, 

surgiram novos métodos que permitiram maior entendimento da natureza do circuito 
cortical intrínseco (ver Figura II.2b). O desenvolvimento de técnicas sofisticadas de 

imunologia em conjunto com técnicas tradicionais, propiciou por exemplo, o 
detalhamento de áreas como o córtex visual primário. 

Com base nas distintas organizações das camadas do neocórtex, ele pode 
ser dividido em três tipos diferentes: o córtex granular, o córtex não-granular e o córtex 

eularninado ou córtex homotípico. No córtex granular a camada 4 é densamente ocupada 

por pequenos neurônios - é o caso típico das áreas sensoriais primárias (ver Figura 

II.2b). No córtex não-granular, ao contrário do anterior, faltam células nesta camada - é 

o caso típico das áreas motoras. E o córtex homotípico difere dos anteriores e ainda não 

se sabe a sua função. 

I I .  2 - Geração e Transmissão de Impulsos Nervosos 

Os neurônios caracterizam-se por processos que conduzem impulsos 

nervosos para o corpo da célula e do corpo da célula para outros neurônios. Os impulsos 

nervosos são reações fisico-químicas que se verificam na superficie dos neurônios para 

facilitar sua transmissão. Existem diversos tipos de neurônios, mas todos têm estrutura 

básica semelhante, possuindo um corpo principal do qual partem curtas projeções 

ramificadas chamadas &n&itos e uma projeção mais longa chamada uxOnio, 

como.podemos observar na Figura II.3. O impulso nervoso é transmitido por toda a 

extensão do axônio e passado a outros neurônios ou a um músculo. 

A ligação de um axônio com um dendrito ou com o corpo celular de 

outro neurônio é chamada de sinapse. Se um axônio ou seus colaterais terminam no 

corpo celular de outro neurônio, fala-se de uma sinupse axo-somaticu. Da mesma forma, 

uma sinapse entre um axônio e um dendrito é denominada m-dendrítica e entre dois 

axônios axo-axônicu. As sinapses têm um papel capital para o sistema nervoso, e tanto 

nas sinapses elétricas como nas sinapses químicas os sinais são quase sempre 

transmitidos do lado pré-siiáptico (axônio) para o lado pós-sináptico (célula vizinha). Na 

maioria das sinapses, como podemos observar na Figura II.4, as mensagens nervosas 

transmitem-se através de neurotransmissores químicos. Quando a mensagem chega ao 

final do axônio, minúsculas bolsas ali existentes liberam as substâncias químicas. Essas 

difundem-se pelos espaços entre as células e estimulam a membrana que recobre o 



Figura II.3 - Diagrama de um neur6nio. 
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Figura Ii.4 - Corte esquemático de uma sinapse química. 



neurônio mais próximo, recriando nele uma cópia da mensagem. Portanto, as sinapses 
têm uma função integradora, sem a qual não seria possível conceber uma atividade 

ordenada do sistema nervoso. As sinapses são altamente modificáveis quanto a sua 
eficiência, isto é, elas transferem melhor uma excitação quando são usadas com mais 

freqüência do que quando são pouco ou nada usadas. Possuem portanto uma certa 

plasticidade e com isso possuem também uma hnção de aprendizagem e de 
rnemorizaqão . 

Como alguns dos ramos terminais de um axônio podem entrar em sinapse 

com um neurônio, e os outros ramos com outros neurônios, então um axônio pode 

estabelecer contato com centenas de outros neurônios. Os impulsos nervosos atravessam 

as junções sinápticas em uma só direção, a saber, do axônio de um neurônio para o 
neurônio seguinte. 

A membrana do neurônio possui propriedades elétricas especiais e de 

permeabilidade seletiva a vários íons, o que a mantém em um certo potencial elétrico. 

Como na maioria das células corticais, enquanto influências especiais vindas do exterior 

não atuam sobre a célula, o potencial de membrana tem por longo tempo um valor 

constante, dá-se ao mesmo a designação de potencial de r e p s o  . 

Pode-se imaginar a membrana celular como um condensador no qual duas 

soluções condutoras, a intracelular e a extracelular, são separadas por uma delgada 

camada isolante - a membrana. O potencial elétrico de um condensador é proporcional 

ao número de cargas que se prendem as suas placas. A causa do potencial de repouso é a 

distribuição desigual dos tipos de íons. A membrana em repouso é mais permeável aos 

íons de potássio e de cloro, mas não aos de sódio. A distribuição total de íons é ta1 que o 
exterior do axônio é positivo em relação ao interior em cerca de 75 milivolts quando em 

repouso, de acordo com dados experimentais. 

Se a superíkie da célula nervosa for estimulada, a membrana é 

despolarizada. Quando as células estão ativas, surgem breves alterações positivas do seu 
potencial de membrana- é o potenciaI de agão. As designações das diferentes fases do 

potencial de ação estão assinaladas na Figura 11.5. O potencial de ação se inicia durante o 

traçado ascendente, onde a célula perde a sua carga de repouso negativa devido ao 

aumento do influxo intracelular de sódio. Tal elevação do potencial é denominada fase 
de despolmizaqão. O sódio penetra rapidamente no interior do axônio e o potencial da 

superficie externa torna-se negativo m---refa-çtíu ---ao- -do - interiurr-Esta- inversão---& -- - 

polarização constitui o impulso nervoso conduzido e pode ser pesquisada e registrada 



com instrumentos apropriados. Quando a fase de despolarização atinge valores positivos 

é dita excedente, depois volta lentamente até o potencial de repouso, sendo denominada 

;repolarizaqão. Quando ultrapassa o potencial de repouso, isto é, aumenta o seu valor 

negativo, chama-se potencial tardio & hiperpolarizaqão. 

O potencial em que se inicia o potencial de ação é denominado limiar. 

Nesse potencial limiar, a carga da membrana é instável. Ela diminui espontaneamente, 

com rapidez, chegando geralmente a inverter sua polaridade, seguindo-se de uma brusca 

elevação no potencial de ação. Esse estado de diminui@ío da carga é chamado de 

excita~ão. A excitação é de curta duração, geralmente menos de 1 milissegundo, sendo 

comparável a uma explosão que rapidamente se dissipa. O nome spike será adotado para 
designar um potencial de aqão. 

Durante a excitação, a condutância (capacidade da membrana em 
conduzir íons) de sódio toma-se maior do que a de potássio. A alta concentração 

intracelular de potássio é condição essencial para o potencial de repouso, enquanto que 

uma alta concentração extracelular de sódio é necessária para o potencial de ação. Além 

disso, a excitabilidade também depende da baixa concentração intracelular do sódio. Na 

verdade, o potencial de ação de um neurbnio é consideravelmente mais complexo do que 

foi descrito aqui, envolvendo várias outras correntes e outras substâncias acopladas. 
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Figura II.5 - Representaqão esquemática do tempo de decurso do potencial de ação de 

uma célula nervosa. 



I I .  3.1 - Tipos de Células 

No neocórtex encontram-se básicamente dois tipos de neurônios: os com 

dendritos espinhais (neurônios estrelares e neurônios piramihis) e os com dendritos 

regulares (neurônios lisos). Existem várias diferenças entre estes neurônios, além da 

diferença morfológica dos dendritos. Por exemplo, existem fortes evidências que 

neurônios com dendritos espinhais tenham função excitatória, enquanto que os neurônios 

com dendritos regulares parecem ter fùnção inibitória. 

A quantidade desses neurônios varia de acordo com cada camada do 

neocórtex, mas para cada uma dessas camadas existe uma certa uniformidade. Na 

camada 1 (ver Figura II.2b) não são encontradas células piramidais ou estrelares. Na 

camada 4 do córtex granular, 75% dos neurônios são estrelares. Nas camadas restantes 

70% a 80% correspondem a células piramidais. Os neurônios lisos aparecem em 

proporção constante de 20% em todas as camadas exceto na camada 1 ou camada 

molecular. 

A célula piramidal é o tipo majoritário, visto que constitui 213 das células 

do neocórtex. Os neurônios piramidais são encontrados em todas as camadas, exceto na 

camada 1. Sua estrutura dendrítica é similar a das células piramidais do hipocampo, pois 

é coberta por dendritos espinhais (alguns longos), e tem um axônio que normalmente 

termina por um tufo na camada 1. Seu corpo somático geralmente tem forma de 

pirâmide, originando daí seu nome. Ocasionalmente, esses neurônios são projetados para 

outras áreas corticais e seus axônios fazem parte dos circuitos intrínsecos do neocórtex. 

Outro tipo de neurônio espinhal é a célula estrelar, que se encontra 

exclusivamente na camada 4 do córtex granular. Os seus dendritos são relativamente 

constantes com relagão à distância do corpo somático, por isso têm a aparência de uma 

estrela. 

Os neurônios lisos podem ser classiicados pela arborização axonal em 

vários tipos. Estão incluídas nesses tipos as células corticais "basquete", a célula 

"candelabro" e a célula "duplo-buquê". Estes tipos foram descobertos em todas as áreas 

corticais que já foram estudadas. 



I I .3.2 - Algumas Projeções Neocorticais. 

Um elemento neuronal importante é o percurso dos axônios das células 
que fornecem as entradas para o córtex. Esse percurso será designado de caminho 
airente quando entra para o neocórtex, e de eferente quando sai do neocórtex para 
outras regiões do sistema nervoso. 

O tálamo projeta caminhos para praticamente todas as áreas corticais. A 

riqueza das entradas talâmicas variam de acordo com as áreas. As camadas 3 e 4 são as 
zonas de terminações principais para as projeções talámo-corticais, embora todas as 
outras camadas possam receber entradas esparsas. As entradas talâmicas são de alto 
nível, ou seja, no córtex visual a organização topográfica das células da retina é replicada 
no núcleo geniculado lateral e no córtex primário visual. Nesse caminho, o campo visual 
é mapeado sobre a supefficie cortical. Na retina, a densidade dos receptores e das células 
gmghonares variam consideravelmente do centro para a periferia, devido a isso a região 
central tem uma representação maior do que a periférica. 

A arborização termina1 de um único aferente talâmico cobre wna área de 
vários milímetros de diâmetro e a ramificação colateral de uma única árvore pode 
suportar entre 1000 e 10000 ligações. Por causa do tamanho da arborização, várias 
sobreposições podem ocorrer em um único ponto do córtex, então um único neurônio 
cortical pode receber potencialmente várias entradas de vários neurônios geniculados. 

A maior entrada para uma única área cortical surge de outras áreas 
corticais. Na verdade, a riqueza das interconexões é que faz a análise do circuito cortical 
tão difícil. As diferentes interconexões da área visual já foram estudadas profundamente. 
Existem consideráveis variações entre os tipos de padrões e conexões, entretanto, a 
exceção de algumas células estrelares, as conexões cortico-corticais são todas feitas por 
células piramidais que projetam seletivamente para camadas particulares dentro de suas 
áreas objetivo. Placas de células piramidais nas camadas superficiais de uma área se 
projetam, principalmente, da camada 4 para outras áreas, visto que células piramidais nas 
camadas profundas projetam predominantemente para fora da camada 4 de outras áreas. 

Através de registros das propriedades de um campo receptivo, descobriu- 
se que as células com propriedades similares são arrumadas em colunas verticais com 
relativamente poucas interconexões entre as colunas. Visto que os impulsos nervosos 
percorrem determinados percursos, faz-se necessário entender de que forma essa 
condução é feita. 



I I .3.3 - Correntes Iônicas Envolvidas com o Potencial de &%o. 

Nas células neocorticais, a corrente iônica chega das vizinhanças da 

membrana, de sinapses ou de receptores. É característico para a transmissão do potencial 

de ação que o impulso não seja reduzido devido a condução. Para exemplifícar o 

processo da condução do impulso nervoso, J. Dudel[15] fez oportunamente a seguinte 

associação: 

"O potencial é conduzido como faísca em um estopim: onde o 

cordão é aceso, explode a pólvora (excitação), esquentando 
conseqiientemente o trecho vizinho do estopim (potencial limiar) até 

chegar ao ponto de também explodir a pólvora, fornecendo novamente 

calor para a ignição dos trechos seguintes. " 

As propriedades intrínsecas da membrana são fortemente dependentes da 

quantidade das correntes elétricas associadas a sua excitabilidade. O potencial da 

membrana depende da sua relativa condutância com relação aos vários tipos de íons que 

estão presentes nos fluídos extracelular e intracelular e também da concentração de íons 

que passam através da membrana. Algumas dessas condutâncias iônicas são modificadas 

durante o evento associado com a transmissão sináptica e a geração do potencial. Os 

efeitos destas modificações são refletidos com a mudança da concentração iônica da 

membrana e do seu potencial. 

Nos neurônios corticais, o potencial de ação é gerado por uma corrente 

rápida dependente de sódio (INd que é responsável pelas despolarizações, e uma 

corrente restauradora tardia dependente de potássio (IK). Uma outra corrente de 

potássio presente nos neurônios corticais é persistente, rápida e dependente de 

voltagem, dirigindo o potencial de membrana para o domínio onde INa pode ser ativada. 

Na Figura 11.6 apresentamos um esquema das correntes de entrada e de saída 

identificadas nos neurônios piramidais corticais [12]: 

. Correntes de entrada 

INa,t - corrente de potencial de agi30 de sódio, 

I N ~ P  - corrente persistente de sódio, 
Ica,~ - corrente de alto limiar de cálcio; 

Icqt - corrente de baixo limiar de cálcio. 



. Correntes de saída 

IK - corrente retifícadora, 

IAp - corrente de potássio dependente de cálcio, 

I, - corrente transiente de potássio dependente de cálcio, 

- corrente de vazamento. 

A corrente transiente de potássio dependente de cálcio está relacionada 

com o intervalo entre os spikes. Diferentes fases de hiperpolarização são observadas 

quando a corrente transiente I, ou a lenta Iahp estão ativadas. Alguns experimentos 

indicam que a rápida inativação de I, é retardada pela concentração intracelular de cálcio 

levando a célula ao fenômeno da acomodação [16, 171. De forma contrária, a amplitude 

de Iahp aumenta com a concentração de cálcio intracelular, o que parece ser a base 

para o comportamento em rajada no qual séries de spikes são geradas separadas por 

fases de hiperpolarização [I 8, 191. 

As correntes de cálcio também contribuem para a dinâmica dos neurônios 

corticais, cada uma promovendo alterações elétricas ou mudando a concentração iônica. 
Se a condutância de cálcio é maior do que a condutância de potássio, então é possível 

iniciar o potencial de ação dependente de cálcio. As correntes de cáicio dos neurônios 

corticais são pequenas e importantes somente depois das comentes de sódio estarem 

bloqueadas e as correntes de potássio estarem pequenas. Duas destas correntes foram 

observadas: uma pequena, somática, com limiar alto e outra grande, dendrítica, com- 

limiar baixo, possivelmente responsável pelos spikes de cálcio que se propagam para o 

corpo somático. A despolarização aumenta a entrada de cálcio, e embora a acumulação 

de cálcio no corpo somático seja pequena, ela pode resultar em um aumento transiente 

sigmficativo durante um conjunto de spikes. 

Existem três tipos de comportamento neuronal em resposta a uma 

corrente de estímulo. São eles: tônico, acomodado e em raja&s (bursting). Quando 

identificadas morfologicamente, as células que apresentam o estado tônico são os 

neurônios lisos, enquanto que as células que apresentam o estado acomodado ou o 

comportamento em rajadas são as células piramidais. 

O potencial de ação das células que apresentam o estado tônico têm 

menor duragão do que o dos neurônios piramidais que apresentam o estado acomodado. 

A fase de repolarização do potencial de ação é rápida e seguida por uma queda 

significativa, indicando a presença de uma grande e rápida corrente de entrada de 

potássio. As células que apresentam o estado tônico têm uma alta densidade de íons de 



potássio em comparação com os neurônios piramidais que exibem comportamento 

acomodado. Como já vimos na Figura 11.5, a repolarização é seguida pelo potencial 

tardio de hiperpolarização, e como nos neurônios lisos as comentes de saída não são 
duradouras, a membrana se despolariza rapidamente voltando para o limiar. 
Conseqüentemente, o atributo principal dos neurônios lisos é que eles são capazes de 

altas taxas de descargas com pequena ou nenhuma acomodação. A correlação do grau 

de acomodação com o tipo de morfologia da célula pode ter importantes conseqüências 

funcionais. 

O spike rápido e acomodação minima do neurônio liso (presumivelmente 

inibitório) pode refletir a sua necessidade em manter ao máximo a inibição de suas 

células alvo. Por constraste, os neurônios excitatórios (piramidais) respondem menos 

fortemente a uma dada corrente de entrada e tem a taxa de descarga máxima mais baixa. 

A característica da célula piramidal é que ela se acomoda, isto é, ela responde 
inicialmente com altas £i-eqüências e depois vai diminuindo a freqüência até um valor 

constante. 

Neurônios que apresentam comportamento em rajada respondem à 

despolarizagão gerando ~iartas explosões de mais ou menos tr& spikes, seguidos por 

uma descarga constante de baixa freqüência enquanto a corrente de despolarização está 

mantida. 

Em simulações experimentais, a descarga tônica de um modelo neuronal 

pode ser transformada em uma descarga explosiva simplesmente pela redução da 

corrente rápida de saída (I,). A redução da corrente transiente de potássio dependente de 

cálcio gera uma redução do intervalo entre os spikes e conseqüentemente uma rápida 
A- descargaXssâ-descarga propicia o aumentrda conceut~~ti-crintrãceldr d e  -c-á1cio;- -- - 

ativando a corrente lenta I*p. Então, variando os paramêtros da condutância da corrente 

de saída I,., pode-se determinar qual dos dois modos de descarga - acomodado ou em 

rajada - o neurônio piramidal assumirá [19]. 
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Figura II.6 - Desenho Esquemático das comentes iônicas identifícadas nos neurônios 
piramidais corticais. 



Resultados Experimentais sobre a 
Atenção Visual 

No início da década de 70, através de experiências utilizando monitoração 

do cérebro de macacos, surgiram evidências de que a visão não tinha um único endereço 
responsável pelo seu processamento no sistema nervoso central. Este único endereço era 

conhecido como o córtex visual. Após estas novas descobertas, o córtex visual passou a 

ser chamado de córtex visual primário, também conhecido como área VI, ou área 17, ou 

ainda, área estriada, por sua aparência estriada a ôího nu. 

Com o avanço das tecnologias, na década de 80, houve uma explosão de 

informações extraídas experimentalmente sobre a organização e função do córtex visual 

fora da área estriada. 

Evidências recentes dizem respeito a organização hierárquica, a 
modularidade e ao fluxo de processamento dos estímulos nestas áreas. Na sua grande 

maioria, foram confirmadas as teorias formuladas nas décadas anteriores, embora 

apresentando um grau de complexidade da organização do neocórtex muito maior do 

que se supunha. Por exemplo, com a possibilidade de traçar as caminhos do córtex 

utilizando substâncias químicas, mostrou-se que existem conexões ânterológas e 

retrogradas entre os axônios, alterando a subdivisão de Brodman das áreas corticais. 

III.1- Caminhos Corticais do Processo Visual 

Sabemos hoje que existem pelo menos três caminhos enviando 

informações para as várias áreas do córtex visual originadas do córtex visual primário. 

Um deles vai diretamente para o lóbulo temporal [2, 51; outro vai para o lóbulo parietal 

[3] e o terceiro caminho vai para o sulco temporal superior [21]. 

A projeção para o lóbulo temporal é responsável pelo reconhecimento de 

objetos, particularmente o reconhecimento e processamento de faces; o que leva a um 

importante mecanismo de seletividade, devido a sua complexidade. Esta projeção se 



inicia no córtex visual primário V1 e passa através das áreas V2, V3 e V4 do córtex 

visual, até chegar ao córtex infero-temporal (IT). Este caminho mostra que os neurônios 

estão organizados hierarquicamente de modo que em pequenos campos receptivos sejam 

reconhecidas características simples do estímulo visual e em grandes campos receptivos 
sejam reconhecidas as propriedades globais. 

Portanto, na projeção para o lóbulo temporal as respostas refletem uma 

considerável síntese da informação visual, e demonstram a especialização do 

processamento visual onde a codiflcação de padrões complexos é evidente no nível de 
células únicas. Com isso, a teoria clássica da célula grandmother que afirma que 

combinações de características significativas são hierarquicamente extraídas e 

combinadas em áreas específicas do córtex visual para fazer o reconhecimento de certas 

classes de objetos, levando ao extremo para campos receptivo de simples neurônios, é 

confirmada. Talvez, estes grandes campos receptivos sejam uma forma econômica para 

codificar grandes quantidades de informação em um único neurônio IT, mas ao mesmo 

tempo, nos leva a pensar sobre a questão de como a atenção pode focalizar os detalhes 

desejados de uma cena. 

Mèurônios do córtex parietal parecem alterar seu comportamento, 

aumentando a fkequência de ativação, como resultado da localização de um estímulo e 

como resultado da atenção. Neste caminho cortical, se o estímulo evoca algum tipo de 

resposta, os neurônios do córtex parietal são ativados com uma alta fiequência 

comparada com um estímulo correspondente, porém ignorado. 

Lesões no córtex parietal humano geralmente impedem a habilidade de 

mudar a atenção de uma localiza~ão para outra, indicando que esta região cortical pode 

estar envolvida com o redirecionamento da atenção [ 221. 

A projeção do caminho neuronal no sulco temporal superior mostra que 

este é sensível ao movimento do estímulo e insensível a forma, sugerindo que seus 

neurônios estão mais envolvidos nas funções de orientação espacial do que no 
reconhecimento de um objeto 1231. 



IU.2 - Experiências com Animais. 

Uma experiência interessante com macacos treinados para prestar atenção 
a um entre dois estímulos apresentados mostrou que a resposta neuronal depende do 

lugar a que se presta atenção dentro do campo receptivo. 

A estratégia, em linha geral, adotada nas experiências de Moran e 

Desimone 1241, foi a seguinte: depois de isolar vánas células do córtex visual, enquanto 

o macaco estava fixando o olhar para um pequeno objeto, foram determinados seus 

campos receptivos, isto é, seu campo de visão associado a cada célula. Sob o 

fundamento das respostas neuronais para barras de várias cores, orientações e tamanhos, 

foram determinados quais estímulos eram efetivos para ativar a célula e quais não eram 

efetivos. Os estímulos efetivos estavam, então, presentes em uma localização do campo 

receptivo simultaneamente com os estímulos não efetivos que estavam em outra 

localização. O macaco foi treinado em uma tarefa que requeria prestar atenção ao 
estímulo de uma localização e ignorar o estímulo da outra localização. Depois de um 

bloco de oito a dezesseis experiências, o macaco foi induzido a mudar a atenção para 

uma outra localização. Embora os estímulos das duas localizações permanecessem os 

mesmos, o foco da atenção do animaí foi repetidamente trocado entre as duas posições. 

Visto que as mesmas condições sensoriais foram mantidas dentro dos dois tipos de 

blocos, as diferenças das respostas neuronais podem ser atribuídas ao efeito da atenção. 

Suponha que o neurônio isolado responda fortemente ao estímulo da cor 

vermelha e não responda ao estímulo da cor verde, quando somente um iínico estímulo 

aparece dentro do campo receptivo. Se os estímulos vermelhos e verdes aparecem 

simultaneamente em diferentes localizações dentro do campo receptivo, e o macaco 

focaliza a sua atenção somente sobre o estímulo vermelho, então é obtida como 

resultado uma resposta forte da célula - ativacão tônica. Se entretanto o animal presta 

atenção ao estímulo verde, o resultado é uma resposta fraca da célula, apesar de o 

estímulo vermelho estar presente dentro do campo receptivo e a estimulação da retina 
ser idêntica as condições anteriores. Na Figura III.1 ilustramos a resposta neuronal 

quando o macaco focaliza a atenção sobre uma localização do campo receptivo e ignora 

outra. O círculo indica onde o animal presta atenção. O estímulo hachurado é o estímulo 

efetivo e o outro é o não efetivo. Conclui-se, então, que na existência de dois estímulos 

no campo receptivo a resposta das células é determinada pela atenção [24]. 

Nenhum efeito similar foi detectado nas áreas V1, V2 e V3, indicando que 

a área V4 é a primeira do caminho temporal sob controle do esforço da atenção. No 



córtex IT, onde os campos receptivos podem conter a totalidade do campo visual, 

virtualmente nenhuma célula responderá ao estímulo não-efetivo. Estes resultados 

indicam que o mecanismo da atenção ajuda os neurônios de V4 a se decidirem entre duas 
respostas possíveis quando existem presentes vários estímulos no campo receptivo.Se 

somente um estímulo está dentro do campo receptivo, não existe decisão a tomar e o 
) 

comportamento neuronal é determinado somente pela efetividade do próprio estímulo. A 

atenção parece filtrar informações não desejadas, causando a supressão de respostas 
neuronais de V4 e IT. 

Outros resultados indicam que a atenção pode também causar um 

aumento das respostas aos estímulos quando um esforço cognitivo é exigido fortemente 
para um estimulo existente. Isto é, quando um animal é desafiado por uma tarefa difícil, a 

sua atenção fica concentrada, e com isso neurônios correlatos têm suas respostas 

aumentadas e suas seletividades aguçadas comparando com respostas de tarefas fáceis. 

Recentemente, alguns autores têm registros sobre oscilações acopladas de 

neurônios no neocórtex de animais que prestam atenção a um estimulo signtficativo 

[11,20]. O resultado do processamento neuronal para perceber um objeto é expresso por 

oscilações próximas de 40 Hertz [10, 111, que estão correla~ionadas com a percepção 

visual nítida, e ativam o trabalho da memória. Oscilar significa aqui, a ativação do 

neurônio em uma fiequência de 40 Hertz, ou a ativação em intervalos de tempo de 25 

mseg, segundo dados experimentais. E a ativaçiTo implica que o neurônio produz um 

spike ou até três deles, em rápidas sucessões. 

Essas oscilações têm um padrão comparável ao da ativação das células do 

tálamo, que é uma região do encéfalo responsável pelo recebimento e retransmissão de 

quase todas as informações sensoriais, como a visão, audição, tato, etc. A retransmissão 

destas infomiações não é passiva e acredita-se que um complexo processo de fltragem 

ocorra justamente para infiuenciar o córtex e outras regiões do encefalo [8]. É possível 

que essas oscilações em uma determinada freqüência e em fase com outras áreas corticais 

e talâmicas, possam favorecer a representação distribuída e o esforço da atenção. 

Duas oscilações podem ter a mesma fiequência, mas podem estar fora de 

fase. Se estas oscilações se estendem, elas podem se sobrepor e provavelmente cancelar- 

se mutuamente, ou podem formar um único conjunto de oscilações de mesma fase sobre 

toda a região. Esta seria uma explicação para a associação das características de um 

objeto, facilitando o seu reconhecimento. Foi comprovado experimentalmente em gatos 

que oscilações entre áreas corticais ou colunas de orientação ou colunas de dominância 



ocular, associadas ao evento de reconhecimento visual, são possíveis mecanismos de 
ligação de diferentes características de um mesmo objeto [25]. 

Campo receptivo 
\ 

Resposta Forte Resposta Fraca 

1 Estfmulo sensorial efetivo 

Esthulo sensorial não efetivo 

Figura III. 1 - Efeito da atenção seletiva no neurônio da área pré-estriada V4. 



O Modelo e seus Resultados 

lY.1- Visão Geral 

De acordo com a literatura, como por exemplo em [2], os diferentes 

atributos da imagem, como cor, movimento, textura e forma são analisados pelas 

diferentes áreas do córtex visual, (o lóbulo temporal, o lóbulo parietal e o sulco temporal 

parietal) após a passagem pelo córtex visual primário (VI). Estas informações são então 

transmitidas para outras áreas corticais que reconstroem a cena mais provável da imagem 

que foi descrita pelos seus atributos. 

Além de existir um processamento paralelo e distribuído, no qual as áreas 

interpretam ao mesmo tempo diferentes atributos da imagem, ocorre também um 

processamento serial e hierárquico, no qual a área V1 é a mais Xerior porque tem sua 

capacidade de percepção do campo visual mais limitada, e as áreas do córtex infero- 

temporal (IT) detêm posições hierárquicas superiores. Neste processamento serial e 

hierárquico o campo receptivo do estímulo visual vai se ampliando a partir de V1 até IT 

(ver Figura.IV, 1). 

O modelo proposto foi projetado segundo uma das vias de processamento 

da informação visual sugerida experimentalmente, iniciando-se no córtex visual primário 

(VI), passando pelas áreas V2, V3, V4 do lóbulo temporal e terminando no córtex 
infero-temporal (IT). Os campos receptivos são representados de forma que cresçam 

progressivamente de V1 até IT como descrevemos anteriormente. Além disso, adotamos 

como estímulos visuais as cores vermelha e verde. Essas duas escolhas foram feitas 

unicamente por uma questão de simplificação do modelo. 

Projeções de áreas visuais inferiores para áreas superiores representam o 

padrão laminar do tipo para fi-ente. Ainda existem as conexões intermediárias entre as 

áreas localizadas em um mesmo nível hieráquico [23]. Há evidências [26] de que 

conexões horizontais, isto é, no mesmo nível hierárquico, suportem um relacionamento 

específico com a arquitetura funcional colunar. Essas conexões podem ser importantes 

para as respostas celulares sensíveis ao contexto. 



Em função do que foi descrito anteriormente, uma hipótese importante do 

modelo é o fato de que as trajetórias de dois estímulos processados no mesmo campo 

visual inibem-se uma a outra na área V4 pela ação dos interneurônios. Na Figura IV. 1 

apresentamos uma visão esquemática da topologia da rede montada para a simulação 

com a inibição mútua entre as trajetórias. 

Os trinta e três neurônios que compõem a rede foram modelados segundo 

o comportamento das células piramidais corticais. Várias correntes iônicas são 

responsáveis pelo comportamento complexo das células neocorticais [17], e na verdade 

poucas delas têm os seus mecanismos elucidados. Mas, pela observação das 

propriedades de ativação das células neocorticais durante a injeção de corrente através 

de microeletrodos, pode-se inferir a forma pela qual as células transformam entradas 

excitatórias em saídas. Acredita-se que em condiqões fisiológicas normais, os potenciais 

de ação são predominantemente dependentes de Na+ , embora alguns spikes 

dependentes de Ca2+ também sejam detectados [19]. 

Neste trabalho, fazemos a hipótese de que os spikes somáticos são 

devidos a corrente de sódio dependente da voltagem, IN, , que despolariza as células, e 

também a corrente de potássio dependente da voltagem, IK, que restaura o potencial de 

membrana. Os diferentes padrões de intervalos entre os spikes das células piramidais são 

resultantes da combinação de várias correntes de saída de potássio, possivelmente 

dependente de Ca2+ [18]. Duas delas são especialmente importantes e consideradas no 

nosso modelo: a corrente transiente I, cuja amplitude supõe-se que aumenta com a 

concentração intracelular de cálcio, e a lenta corrente de potássio, IAp , que é ativada 

pela concentração intracelular de Ca2+. 



campo vlsual 

Figura TV. 1 - Topologia da rede neuronal com projeções convergentes de V1 a IT 

e inibição mútua entre as trajetórias dos estímulos (verde e vermelho) na 

área V4. 



IV.2 - Definição Matemática do Modelo. 

Supondo a homogeneidade das propriedades eletrofisiológicas das células 

piramidais nas áreas consideradas, foi definido o modelo de um neurônio simplificado 

[27] com um único compartimento, onde dendritos, soma e axônio estão concentrados, e 

cujo potencial elétrico é V. A excitabilidade da membrana foi modelada por um capacitar 

elétrico com capasitância C, que integra as correntes iônicas como: 

onde Iw representa a corrente dendrítica induzida pela ação sináptica e II é uma 

corrente de vazamento. 

Considerando uma relação linear entre a voltagem através da membrana e 

as correntes iônicas, podemos expressar as seguintes equações: 

onde EK, E1, e Em são os potenciais de reversão para as correntes dependentes de K+, 
corrente de vazamento e a corrente sináptica, respectivamente. Os paramêtros k, gshp, 

g ~ ,  gl e gs, expressam as condutâncias para as correntes I,, Idp, IK, Il e Iw nesta 

ordem. 

A corrente de sódio dependente de voltagem, INa, não foi modelada 

explicitamente, mas- o seu canal iônico é regresentado pela fiinção sm, cujo valor 

unitário sqp@ca a ativação do canal de sódio: 



onde 8 é uma constante que representa o limiar de voltagem para abrir o referido canal. 

A resposta do neurônio é dada pela h ç ã o  r, que é igual a voltagem da 

membrana V, exceto no instante de tempo em que um spike é ativado. Quando s(V)=l a 

voltagem V= , representando o pico de um potencial de ação, é atingida. 

r = V + s(V) (Vmax - V). (IV. 8) 

Por hipótese, a condutância gc cresce linearmente com a concentração 

intracelular de cálcio [Cal, 

onde gcb é uma constante de proporcionalidade. A concentração de cálcio aumenta com 

a freqüência dos spikes e diminui devido a ação de bombas e buffers de cálcio, não 

considerados no modelo; desta forma 

(IV. 10) 

onde pc, é a taxa de concentração de cálcio e Zca é uma constante de tempo. 

Quando a concentração intracelular de cálcio alcança o valor limiar 

de oca, OS canais iônicos de K+ da corrente Iahp são abertos e a condutância g h p  

aumenta na taxa Pahp com uma constante de tempo TA*: 

onde f é  a fbnção dada por: 

1 , se [C,] 2 6a 

O ,  se[Ca] ( O a .  

(IV. 1 1) 

(IV. 12) 

A condutância gk da corrente restauradora Ik aumenta rapidamente com 

a taxa Pk depois que um spike é gerado, 



A condutância gk da corrente restauradora Ik aumenta rapidamente com 

a taxa Pk depois que um spike e gerado, 

(IV. 13) 

onde ZK é a constante de tempo associada ao canal. 

A condutância gwn da corrente sináptica Im é a soma de funções alfa, 

representando a ação dos neurotransmissores, para todos os N spikes pré-sinápticos que 

ocorrem no tempo ti, 1 .' i r N, antes do tempo t, 

(IV. 14) 

O termo gwnb é a condutância maximal que assume diferentes valores 

para cada sinapse modelada e tp é o tempo de pico da fúnção alfa. Finalmente é 

importante notar que a condutância gl da corrente de vazamento é uma constante 

adaptada para as necessidades do modelo. 

N.3 - Implementação Computacional. 

O programa para simular o modelo foi escrito na linguagem 

computacional FORTRAN F77L e para integração utilizou-se o Método das Diferenças 

Finitas. 

Inicialmente, foi feito um programa para simular o comportamento de um 

único neurônio piramidal com sinapses excitatórias para o intervalo de tempo de O a 

1000 mseg com intervalo de integração de 0.001 mseg. Este programa foi composto por 

quatro sub-rotinas: sub-rotina Isyn cuja função é calcular a corrente sináptica; sub-rotina 

Nezrro, que simula o canal de sódio para a corrente de sódio (INa) e calcula a resposta 

neuronal; sub-rotina IkIc, que calcula a corrente retificadora tardia de potássio (IK) e a 

corrente transiente de potássio (I,) e a sub-rotina Iahp cuja função é calcular a corrente 

lenta de potássio (Ihp). 



obtendo-se ao final as respostas que representarão a reação do neurônio com relação as 

condições iniciais. 

A rede neuronal completa para simular o modelo é composta por trinta e 

três células, onde dezesseis células representam a área VI, oito células representam a 
área V2, quatro células representam a área V3 , quatro células representam a área V4, 

sendo que duas delas reproduzem os interneurônios com ação inibitória, e por fim a 

última célula representa a área IT. 

O programa que simula a rede completa é formado pelas quatro sub- 

rotinas mencionadas anteriormente e pela sub-rotina Guardtp. Esta nova sub-rotina foi 

necessária para poder armazenar o tempo exato em que ocorre um spike em um 

determinado neurônio, pois esta informação representa o estímulo para o próximo 

neurônio. Na rede completa além das sinapses excitatórias foram implementadas 

sinapses inibitórias. 

Os programas foram executados em um rnicro 386 com memória RAM 
de 4 Mb possuindo um co-processador aritmético. Por uma questão de tempo de 

processamento, a rede foi subdividada em dois processos que apresentavam 

características semelhantes. Um deles corresponde aos neurônios cujas sinapses são 

excitatórias - trajeto de V1 a V3 - e o outro está associado ao trajeto de V4 a IT, onde 

são encontradas sinapses excitatórias e inibitórias. 

Embora o programa para simulação seja relativamente simples, a 

dificuldade encontrada foi no ajuste de parâmetros para simular o comportamento das 

células piramidais. Os parâmetros foram ajustados bloqueando todas as correntes menos 

uma e ao final com todas as correntes procede-se a um ajuste fino. Devido a este 

procedimento várias execuções foram necessárias para emular os neurônios de acordo 

com a literarura referente as células piramidais. 

IV.4 - Resultado das Simulações Computacionais. 

Antes de apresentarmos o resultado da simulação da rede completa é 

importante observarmos que um único neurônio do modelo tem o comportamento típico 

de uma célula piramidal. 
- - 



IV.4.1- Propriedades Eletrofisiológicas de um Neuronio Isolado. 

Para simularmos as propriedades eletrofisiológicas de um único neurônio, 

foi aplicada uma corrente externa de 4 pA. A primeira simulação teve como objetivo 

reproduzir o comportamento tônico da célula piramidal. Visto que todos os parâmetros 

foram obtidos experimentalmente, foram necessárias várias execuções do programa de 

simulação. 

A primeira simulação processada com sucesso obteve para os valores das 

constantes PK e ZK, 5000 e 0.3 respectivamente. Para alcangar o objetivo de simular o 

comportamento tônico da célula piramidal com spikes a cada 5 mseg, a taxa de 

concentragão de cálcio foi mantida com valor constante zero (Pc, = O), signiiicando a 

não existência de acumulação de câlcio intracelular. & Figuras N.2a e N.2b retratam o 

comportamento neuronal obtido de acordo com as expectativas. Este comportamento 

reflete basicamente a presença das corrente Iw e IK e a ausência das correntes I&* e I,. 

A segunda experiência teve como objetivo simular o comportamento de 

acomodação da célula piramidal. Obtivemos para isto os valores nominais dos 

parâmetros que estão descritos na Tabela IV. 1. A frequência de disparo da célula após a 

acomodação é em torno de 40 Hertz. Podemos observar a resposta obtida na Figura 

N.3a e seu detalhamento (Figura IV. 3b) para o intervalo de 150 a 300 mseg. 

A resposta neuronal foi uma seqüência de spikes com d i i u i ç ã o  da 

fieqüência, caracterizando a acomodação da célula piramidal quando estimulada. Este 

comportamento de acomodação é devido ao aumento da corrente externa de potássio I,, 

visto que, a cada spike, a concentração intracelular de cálcio é aumentada. Na Figura 

IV.3c retratamos a concentração de cálcio que faz com que a fieqüência de spikes 

decresça até uma freqüência constante (ver Figura N.3a). A concentração de cálcio 
atinge um limite abaixo de e&, evitando desta forma a ativação da corrente Idp. 

As próximas simulações foram feitas através da redução do valor nominal 

de gcb em 70%, 50%, 30% e em 10% de seu valor nominal. A variável gcb é a constante 

de proporcionalidade entre a concentração de cálcio e a qondutância de I,. Nestas 

simulações a capacidade de acomodação se reduz gradativamente levando a resposta 

para uma alta frequência de spikes. Essa evolução pode ser observada nas Figuras IV.4a 

a IV.4d. Como conseqüência, quando ab atinge 30% do seu valor nominal, a 

concentração de cálcio intracelular alcança o limiar de cálcio e o canal iônico de Iab é 



aberto, causando a fase do potencial tardio de hiperpolarização e levando a célula a uma 

resposta explosiva (Figuras N.4c e IV.4d). Na Figura N.4e retratamos a concentração 

de cálcio de um neurônio no estado em rajada com 10% do valor nominal de gcb. Neste 

caso, a concentração de cálcio atinge o limite de e&, ativando assim a corrente Iahp. 

Esta transição do estado acomodado para o estado em rajada através do 

controle do cálcio já foi obtida experimentalmente e relatada anteriormente em outros 

trabalhos, como por exemplo no [16]. Há, no entanto, a diferença de que ao invés de 

reduzir a influência da concentração de cálcio intracelular como fizemos na simulação, a 

corrente I, era inteiramente bloqueada. Registros em trabalhos anteriores assumem que a 

acomodação é devida ao aumento do tempo em que a corrente I, está ativada, mas neste 

trabalho supomos que a condutância dependente de cálcio é que produz a acomodação. 

Somente experimentos detalhados podem determinar o controle real do mecanismo de I,, 

mas para o nosso propósito a outra hipótese foi negligenciada visto que leva a obtenção 

de resultados idênticos. 

A ativação tônica ou de spikes regulares foi tomada no modelo como 

sendo o comportamento dos interneurônios inibitórios da área V4 e também para o único 

neurônio que representa a área IT. Embora células piramidais com comportamento em 

rajada quase não sejam detectadas no neocórtex [17, 181, este comportamento foi 

embutido no modelo para todas as células através da redução de g,b. 
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Figura IV.2a - Resposta da simulação para um neurônio apresentando comportamento 
tônico. 
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Figura IV.2b- Detalhe do gráfico acima para um intervalo de 80 a 200 mseg, no qual 
notamos uma freqüência aproximada de 200 Hz. 



Tabela IV.1 

Nome da variável Valor Unidade I 

m.mhos.cm-2 

m.mhos.cm-2 

mseg 

mV 

mseg 

mseg 

mseg 

mV 

nmol 
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Figura IV.3a - Resposta neuronal para a simulação do comportamento acomodado com 

kb nominal e fiequêmia de 40 Hertz. 
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Tempo (rnseg) 

Figura IV.3b - Detalhe do gráfico acima para o intervalo de 150 a 300 mseg. 
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Figura IV.3c - Comportamento da concentra~ão de cálcio para o neurônio no estado 

acomodado. 
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Figura IV.4a - Mudanga do comportamento acomodado para o comportamento em 

rajada com g,b apresentando 70% do valor nominal. 
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Figura IV.4b - Mudança do comportamento acomodado para o comportamento em 

rajada com g,b apresentando 50% do valor nominal. 
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Figura IV.4c - Mudanqa do comportamento acomodado para o comportamento em 

rajada, g,b com 30% do valor nominal. 
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Figura IV.4d - Mudanqa do comportamento acomodado para o comportamento em 

rajada, g,,, com 10% do valor nominal. 
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Figura IV.4e - Comportamento da concentraqão de cálcio para o neurônio no estado 
em rajada com 10% do valor nominal de gcb. 



n7.4.2 - Propriedades da Rede Neuronal. 

A rede neuronal completa é composta por trinta e três neurônios 

simulados de acordo com a topologia anteriormente descrita e representada na figura 

IV.5. Nesta figura, os neurônios piramidais estão representados no formato triangular, os 

interneurônios da área V4 estão representados por círculos, e o neurônio único de IT é 

representado por um quadrado. Com exceção dos três neurônios com comportamento 

tônico, todos os outros são células piramidais, isto é, têm a possibilidade de apresentar 

tanto o comportamento de acomodação quanto o comportamento em rajada. Os 

triângulos em preto e as suas ligações representam o trajeto da luz vermelha de V1 a V4 

e os triângulos em branco e suas ligações representam o trajeto da luz verde. As setas 

indicam sinapses excitatórias e as ligações que terminam com círculos pretos em V4 

sigmficam sinapses inibitórias. 

O campo visual foi estimulado em um ponto com spikes a cada 3 mseg 

representando a luz vermelha; e em um outro ponto com spikes a cada 5 mseg, 

representando a luz verde. Inicialmente todas as células piramidais têm seus parâmetros 

nominais conforme a Tabela IV. 1, apresentada anteriormente, inclusive g,b. 

A luz verde e a luz vermelha se propagam através da rede pelos neurônios de V1 

até V4. Consideremos que a célula da área V4 sensível à luz vermelha é o neurônio a ser 

observado. Sendo assim, a luz vermelha é o estímulo efetivo e a luz verde o estímulo 

não-efetivo. Desde que o campo visual seja estimulado com um estímulo efetivo ou um 

estímulo não efetivo, as respostas obtidas das células em ambos os trajetos devem ter 

claramente o comportamento neuronal de acomodação. Nas Figuras IV.6a a IV.6Q que 

representam o percurso do estímulo efetivo de V1 a V4, podemos observar este 

comportamento. A Figura IV.6e apresenta a resposta neuronal da área Infero-temporal. 

Deve-se ressaltar que em todas as respostas o trecho inicial transiente foi desprezado, 

sendo mostrados os resultados apenas entre os tempos de 500 e 1000 milissegundos. 

A competição existente entre os trajetos da luz verde e vermelha na área V4 

altera a resposta celular, e mais adiante na área que representa IT esta resposta neuronal 

será unificada obtendo uma única saída (ver Figura IV.5). Observamos que a resposta 

neuronal de IT é a mesma para qualquer posição da luz verde ou vermelha no campo 
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Figura IV.5 - Tipos de células e trajetos na Rede Neuronal. 
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Figura IV.6a - Resposta de um neurônio da área V1 ao estímulo efetivb t%!helho. 
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Figura IV.6b - Resposta de um neurônio da área V2 ao estímulo efetivo vermelho. 
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Figura IV.6c - Resposta de um neurônio da área V3 ao estímulo efetivo vermelho. 
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Figura IV.6d - Resposta de um neurônio da área V4 ao estímulo efetivo vermelho. 



Figura IV.6e - Resposta de um neurônio da área IT ao estímulo efetivo vermelho. 



visual, visto que o campo receptivo deste neurônio é igual a todo o campo visual. Este 
sinal único e integrado pode representar a conjunção (binding) das duas características. 

Como é descrito em [2], o neurônio da área V4 do caminho vermelho tem uma resposta 

forte desde que um estímulo efetivo esteja presente no seu campo receptivo. 

Em outra simulação, foi feita a redução do parâmetro gcb das células 

responsáveis pelo processamento da luz verde na área V2. Como podemos ver na 

Figura.IV.7a, a resposta neuronal em V1 permanece com comportamento acomodado e 
nas Figuras IV.7b a IV.7d, que representam o percurso do estímulo de V2 a V4, as 

células respondem com um comportamento em rajada que se propagou de V2 até V4. 

Na área V4, a inibição mútua entre o neurônio com comportamento em rajada do trajeto 

da luz verde e o neurônio acomodado do trajeto da luz vermelha força a redução da 

resposta regular ao estímulo da luz vermelha, apresentada anteriormente na Figura 
IV.66, apesar de o estimulo efetivo estar presente no campo visual, como podemos ver 

nas Figuras N.8a a IV.8d. O sinal propagado para IT (Figura N.7e) é exclusivamente o 

do caminho verde, isto é, o estímulo não efetivo. A ligação normal dos dois estímulos é 

interrompida e o neurônio de IT parece limitar o campo receptivo em torno da luz verde, 

negligenciando assim a estimulação da luz vermelha no campo visual. 

Em outras palavras, se associarmos a redução de g,b das células de V2 

com o fenômeno da atenção, alguns fatos experimentais podem ser melhor entendidos. 

Quando dois estímulos estão presentes no campo visual, o neurônio em V4 (célula 
grandmother) tem urna resposta que reflete as propriedades globais do estímulo. 

Neurônios dos trajetos da luz verde ou da luz vermelha apresentam spikes fortes e 

regulares, porque eles estão recebendo estimulações significativas. Entretanto, se a 

atenção for focalizada no estímulo da luz verde, que signifíca a redução de g,-.b das 

células em V2, o comportamento neuronal muda do estado acomodado para o estado em 

rajada, propagando até V4 e levando a luz verde a ser vencedora dentro da competição 
estabelecida. Para esta situação os neurônios em V4 respondem muito fracamente ou 

quase nada para o estímulo da luz vermelha, apesar do estímulo vermelho permanecer 

presente no campo visual. Nesta aparente contradição, os neurônios do caminho 
vermeíbo em V4 parecem ignorar o estímulo efetivo e suspendem a transmissão da 

informação para IT, deixando livre a passagem da luz verde onde a atenção foi 

focalizada. O foco da atenção restringe a resposta aos outros estímulos (luz vermelha) e 
permite apenas a resposta ao estímulo atendido (luz verde). 

A base da atenção seria então a redução do parâmetro gcb - que precisa 
ser executado em algum nível mais baixo do córtex visual ou então o efeito de contração 



do campo receptivo não seria observado. Não existem evidências experimentais sobre o 

lugar onde o mecanismo da atenção é processado e para o modelo elaborado esta 

localização é indiferente. 

Finalmente, o comportamento em rajada que se propaga através das áreas 

visuais (Figuras IV.7bY c, d) quando a atenção é focalizada pode ser visto como uma 

atividade acoplada ou como oscilações dependentes do evento, como foi registrado por 

alguns autores [ l l ,  12, 251. Além disto, algumas experiências eletrofisiológicas 

comprovam 1181 que, sob certas circunstâncias, um tipo de atividade sincronizada é 

iniciada nos neurônios corticais com comportamento em rajada. 
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Figura IV.7a - Resposta dos neurônios da área V1 para o trajeto da luz verde depois da 
redução de gcb. 



Figura IV.7b - Resposta dos neurônios da área V2 para o trajeto da luz verde depois da 
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Figura IV.7c - Resposta dos neurônios da área V3 para o trajeto da luz verde depois da 
redução de gcb. 
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Figura IV.7d - Resposta do neurônio da área V4 para o trajeto da luz verde depois da 

redução de gcb. 
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Figura IV.7e - Resposta do neurônio da área IT após a redução de g,b. 
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Figura N. 8a - Resposta dos neurônios da área V1 para o trajeto da luz vermelha depois 

da redução de gcb 
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Figura IV.8b - Resposta dos neurônios da área V2 para o trajeto da luz vermelha após a 
redusão de gcb. 
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Figura N.8c - Resposta dos neuronios da área V3 para o trajeto da luz vermelha após a 
redução de g,b. 



Figura IV.8d - Resposta do neurônio da área V4 para o trajeto da luz vermelha após a 

redução de g,b. 
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CAP~TULO V 

Conclusões 

A contribuição do modelo é a associação das principais idéias discutidas 

atualmente sobre a focalização da atenção e o problema de ligação, tarefas executadas 

pelo cérebro no processo de percepção. Um trajeto cortical conhecido, relacionado com 

estes fenômenos, foi escolhido e modelado de acordo com algumas hipóteses plausíveis e 

de acordo com evidências experimentais. A rede neuronal de células piramidais foi 

montada e os sinais propagados entre as áreas do córtex visual primário e infero- 

temporal foram analisados. 

Foi suposto que as projeções do córtex visual primário para o infero- 

temporal são convergentes de acordo com dados neuroanatômicos e segundo a teoria da 

formação de macro-características. Como conseqüência, os neurônios da área infero- 

temporal podem representar as células grandnother capazes de reconhecer padrões 

visuais como uma única entidade. Com o suporte de dados experimentais, foi postulado 

que o caminho do córtex visual primário para o córtex infero-temporal é percorrido por 

estímulos específicos, ou a seletividade da atenção não seria possível. 

Uma hipótese importante do modelo é a necessidade de inibição mútua 

em algum ponto do trajeto, e de acordo com dados registrados na literatura essa área 

provável é a área visual V4. Esta suposta inibição mútua tem um papel relevante na 

focalização da atenção, visto que resolve o problema de ambigiiidade entre os estímulos 

focalizados pela atenção e os não focalizados. 

O modelo simplifícado de cinco correntes iônicas concentradas no corpo 

somático e a hipótese de uniformidade eletrofisiológica parecem ser suficientes para 

simular o comportamento dual das células piramidais. Quando todas as células piramidais 

apresentam um comportamento de acomodação, os estímulos presentes no campo visual 

são transmitidos para o córtex infero-temporal onde eles são integrados em um único 

padrão representando uma determinada entidade. Como células de um determinado 

trajeto e em um nível de hierarquia inferior, aqui tomada como sendo a área V2, mudam 

seu comportamento de acomodado para o comportamento em rajada devido a 

diminuição da intensidade da corrente transiente de potássio (I,), o sinal que se propaga 



para a área infero-temporal é alterado, levando diretamente a intensificação da 

competi@ío em V4. O trajeto onde o sinal em rajada se propaga ganha a competição, 

inibindo o outro caminho que transporta o estímulo não focalizado. A atenção está 

associada a atividade explosiva dos neurônios em V2, os quais são capazes de ganhar na 

referida competição e certamente transmitir esses estímulos para o córtex infero- 

temporal. Como os neurônios de V2 têm um refinado campo receptivo, o efeito da 

focalização da atenção é produzido, realçando as características do trajeto em relação ao 

restante da cena. 

Resumidamente, a atenção pode se dar através da interrupção de um 

processo normal do mecanismo de ligação causada pela mudança do comportamento de 

uma classe de células piramidais. O mecanismo fisiológico que produz estas mudanças 

está aberto para discussões, mas um bom começo pode ser o estudo das projeções de V2 

vindas de outras áreas corticais ou motoras relacionadas com a atenção. 

Finalmente, a propagação da atividade explosiva das células piramidais 

pode ser a alteração necessária para abrir o canal talâmico que é comumente associado 

com a focalizaqão da atenção. Além disso, a propagação da atividade explosiva das 

células piramidais pode também representar a origm das osc&qQp Bm fase 

(sincronizadas) observadas nas regiões corticais. 
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GLOSSÁRIO 

Nomenclatura e Parâmetros utilizados 

Concentração intracelular de cálcio (m 
Capacitância da membrana somática (1 pF. cm-2) 

Potencial de reversão para o íon K+ (-SOmV) 

Potencial de reversão para a corrente I1 (omv> 

Potencial de reversão para a corrente Iw (40 mV) 

Função limiar para a corrente Iahp 

Condutância para a corrente I, (m.mhos. cm-2) 

Constante de proporcionalidade para o aumento de g, (3) 

Condutância para a corrente IK 

Condutância da corrente Iabp 

Condutância para corrente I1 

Condutância da corrente IW 

Condutância maximal da corrente Iwn 

Corrente lenta de potássio 

Corrente transiente de potássio 

Corrente retifícadora de potássio 

Corrente de vazamento 

Corrente de sódio 

Corrente de indução sináptica 

Número de spikes pré-sinapticos antes do tempo t 

Resposta neuronal 

Função limiar para corrente INa 

Tempo 

Tempo quando o i-ésimo spike pré-sinaptico ocorre (ms) 



Tempo de pico para a função alfa 

Potencial de membrana 

Valor de pico para o potencial de ação 

Taxa de concentração de cálcio 

Taxa de aumento para g~ 

Taxa de aumento para &hp 

Tempo de relaxação para bomba de cálcio 

Tempo de g~ 

Tempo de gahp 

Limiar para abertura do canal de sódio 

Limiar para abertura do canal de cálcio 

(2m5) 

(3mV) 

(O. O 1 nmol) 


