
58  l mentecérebro l junho 2013

      neurociência

por Adriano Tort e Richardson Leão

OS AUTORES
ADRIANO TORT e RICHARDSON LEÃO são neurocientistas, 

pesquisadores do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) e professores adjuntos da mesma instituição.

A descoberta de que o hipocampo está envolvi-
do na formação e evocação de vários tipos de 
lembranças ocorreu por acaso, na década de 
50, quando o neurocirurgião americano William 

Scoville decidiu retirar essa região do cérebro do paciente 
Henry Molaison (conhecido antes de sua morte, em 2008, 
apenas pelas iniciais H.M.) para tratar sua epilepsia. Após 
a cirurgia, o rapaz desenvolveu amnésia anterógrada: 
tornou-se incapaz de formar o que se chama de memórias 
declarativas (lembranças das quais tivesse consciência e pu-
desse relatar). Assim como ocorreu com H.M., pessoas sem 
hipocampo sofrem déficits importantes no armazenamento 
de novas memórias. Contudo, como exatamente essa área 
processa, seleciona e armazena informações permanece 
um mistério a ser esclarecido.

A pesquisa do sistema nervoso é organizada em diferen-
tes níveis. Em uma visão macro, há o estudo de compor-
tamentos individuais e sociais. Em uma visão micro, são 
desenvolvidas investigações celulares e moleculares, nas 

Os portões 
iluminados  
da memória
novos marcadores celulares associados a ferramentas 
optogenéticas têm permitido que pesquisadores 
compreendam as funções de tipos específicos de neurônios, 
e, com isso, revelam possíveis mecanismos de processamento 
de informação no cérebro
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MICROSCOPIA DE FLUORESCÊNCIA em um camundongo transgênico do 
tipo Chrna2-cre mostra diversas células OLM que expressam uma proteína 
fluorescente vermelha. Uma célula OLM e um neurônio piramidal também 
aparecem em verde por terem sido injetados com uma proteína fluorescente 
desta cor para melhor visualização dos dendritos. O inset retangular revela 
um corte histológico do hipocampo onde os núcleos de todos os neurônios 
aparecem em azul, e as células OLM e suas projeções, em vermelho

quais são abordados, por exemplo, os processos que impli-
cam modificação de sinapses (estruturas de comunicação 
entre dois neurônios) durante o aprendizado. Em um âmbito 
intermediário, comumente chamado de nível de sistemas, os 
cientistas buscam desvendar como neurônios funcionam 
coletivamente através de redes ou circuitos neurais. O hi-
pocampo revela um nível “anatômico” da memória, numa 
escala acima dos circuitos neurais. 

Embora a descoberta das funções desempenhadas 
por diferentes regiões do cérebro seja um avanço muito 
importante, neurocientistas estão sempre interessados em 
detalhes, cada vez mais minuciosos, que ajudem a entender 
como o cérebro funciona. Uma das questões que intrigam 
especialistas diz respeito ao que ocorre nos circuitos inter-
nos do hipocampo que lhe possibilita exercer suas funções. 

Assim como as demais regiões do cérebro, essa área 
tem diferentes tipos de neurônios, que variam em tama-
nho, forma, padrão de conexões e tipos de sinapse e outras 
características. De forma ideal, os cientistas gostariam de 

estudar o papel dos diferentes tipos de neurônios no circuito 
neural. Contudo, abordagens experimentais tradicionais – 
como o uso de fármacos e a estimulação elétrica – agem 
sobre variadas populações de neurônios simultaneamente. 
Felizmente, técnicas genéticas modernas agora permitem a 
manipulação de subtipos específicos de neurônios, trazendo 
a neurociência a uma era de “dissecação” dos circuitos, 
o que tem gerado insights importantes acerca de como 
o cérebro funciona. E, ainda mais interessante: isso vem 
ocorrendo por meio da luz.

LUZES DA OPTOGENÉTICA
Alguns seres unicelulares movimentam-se em resposta a 
estímulos luminosos, um fenômeno conhecido por foto-
taxia. Na alga verde do tipo Chlamydomonas reinhardtii, a 
fototaxia é mediada por proteínas fotossensíveis presentes 
em sua membrana, denominadas canais de rodopsina 
(channelrhodopsin em inglês). Uma dessas proteínas, co-
nhecida por ChR2 (canal de rodopsina do tipo 2), abre-se ad
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quando estimulada especificamente por luz 
azul e, ao abrir-se, permite a passagem de 
cátions (íons de sódio e potássio) através da 
membrana, deixando a célula mais excitável.

Em 2005, Ed Boyden e Karl Deisseroth de-
monstraram que é possível fazer neurônios de 
mamíferos expressarem ChR2 em suas mem-
branas. Isso foi obtido por meio de técnicas 
modernas de engenharia genética, que envolvem 
a injeção de vírus geneticamente modificados no 
tecido cerebral (veja quadro nas págs. 62 e 63). Os 
vírus inserem seu material genético em células 
hospedeiras e utilizam a maquinaria celular para 
sintetizar proteínas codificadas por seus genes. 
Atualmente, cientistas são capazes de gerar vírus 
modificados em laboratório, nos quais o material 
genético viral pode ser determinado. Boyden e 

Deisseroth mostraram que neurônios transfecta-
dos por vetores virais contendo o gene que codifica 
ChR2 podem ser excitados quando iluminados por 
luz azul, levando à geração de impulsos nervosos. 
Esses cientistas mostraram ainda que a precisão 
temporal inerente aos lasers utilizados na emissão 
de luz permite controle da atividade neuronal por 
meio da ChR2 numa escala de milissegundos, algo 
impossível de obter por meio da farmacologia.

Várias outras proteínas fotossensíveis já 
foram caracterizadas. Diferentemente da ChR2, 
algumas delas são capazes de inibir neurônios. 
Um exemplo é a halo-rodopsina (do inglês ha-
lorhodopsin), proteína produzida pelo micróbio 
Natronomonas pharaonis, também chamada 
de NpHR. Quando estimulada, ela promove a 
entrada do ânion cloreto no neurônio, deixando- 

 O cavalo-marinho das memórias

O hipocampo é encontrado em todos os mamíferos e 
tem o nome devido à sua semelhança com um cavalo- 
marinho. Atualmente são atribuídas a essa área cere-
bral duas funções principais: codificação do espaço 
e formação de memórias. A primeira ganhou suporte 
nos anos 70, quando o neurocientista britânico John 
O’Keefe e colaboradores mostraram que neurônios do 
hipocampo de roedores disparam impulsos nervosos 
sempre que o animal se encontra em determinada 
região do espaço, num processo análogo ao sistema 
de GPS. Há evidências indiretas de que o hipocampo 
também apresente esta função em humanos. Já foi 
provado, por exemplo, que motoristas de táxi tendem 
a ter hipocampo maior do que as outras pessoas. 
Hoje sabemos que o hipocampo recebe informação 
sensorial já processada por outras regiões e a envia a 
diversas áreas corticais. Esse esquema de conexões 

sugere que o hipocampo combina os estímulos que 
coletamos do ambiente para formar novas memórias, 
funcionando como um sistema de armazenamento a 
curto prazo. Posteriormente, para que as memórias 
sejam guardadas a longo prazo, teriam de ser exporta-
das para outras regiões do cérebro.

DESENHO DO HIPOCAMPO por Santiago Ramón y Cajal
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 o menos excitável. A NpHR é sensível à luz 
amarela, ou seja, um comprimento de onda di-
ferente do necessário para estimular ChR2. Essa 
característica traz benefícios importantes, como 
a possibilidade de manipulação de diferentes 
grupos neuronais simultaneamente.

Uma das grandes vantagens das ferramentas 
optogenéticas é a seletividade: incidir luz azul 
em determinada região cerebral (através de uma 
fibra óptica) ativa somente neurônios dotados 
de ChR2 em suas membranas, enquanto que as 
demais células permanecem insensíveis à luz. 
Esta seletividade depende da maneira como o 
material genético a ser inserido no neurônio é 
construído. No jargão científico, esse material 
genético é chamado de construto, e ele tem a 
informação necessária para selecionar que tipo de 
célula neuronal irá “ler” e expressar o gene inserido 
pelo vírus. A seletividade pode ser obtida também 
através de animais transgênicos, principalmente 
camundongos. Muito do avanço científico atual 
nesta área é devido à geração de novos construtos 
e a camundongos transgênicos.

CORRIDA DE LABORATÓRIOS
Quando vírus são injetados no cérebro, seu 
material genético é inserido em todos os tipos 
de células em um raio de ação determinado 
pela difusão das partículas virais. Contudo, para 
que apenas uma determinada população de 
neurônios expresse a proteína fotossensível, o 
construto é desenhado de modo a ser acoplado 
à expressão de outro gene, que por sua vez é 
ativado somente nesse tipo de neurônio. Embora 
o DNA de todas as células de um organismo seja 
o mesmo, os diferentes tipos de célula diferem 
quanto às proteínas sintetizadas a partir do 
DNA. A região do DNA que inicia a transcrição 
de determinado gene é chamada promotor. Es-
ses genes, por sua vez, são ativados por fatores 
de transcrição, que podem diferir entre os tipos 
celulares. Por exemplo, um neurônio que libera o 
neurotransmissor excitatório glutamato em suas 
sinapses e outro que utiliza o neurotransmissor 
inibitório GABA diferem pela presença de uma 
proteína chamada GAD neste último, que é a 
enzima responsável por transformar glutama-
to em GABA. Em neurônios GABAérgicos, o 
promotor da enzima GAD é ativado por fatores 
de transcrição presentes exclusivamente nestas 
células. Portanto, ao colocar o gene da ChR2 sob 

o controle do promotor de GAD, dentre todos 
os neurônios infectados por vírus contendo 
este construto, apenas os GABAérgicos serão 
sensíveis à luz azul.

Uma segunda estratégia para obter seletivida-
de requer o uso de animais transgênicos. Nesse 
caso, o construto contendo o gene da ChR2 tem 
também um pedaço de código genético que 
impede a transcrição desse gene. Esta parte do 
construto é reconhecida e removida do código 
genético pela cre recombinase, uma enzima bac-
teriana, o que então permite a síntese de ChR2. 
Esta enzima não está naturalmente presente nas 
células de mamíferos, mas os animais podem 
expressá-la por meio de técnicas de transgênese. 
Usualmente, animais transgênicos são elaborados 
para ter o gene da cre recombinase sob o controle 
de determinado promotor – o que confere a dese-
jada especificidade celular. Em um camundongo 
transgênico do tipo GAD-cre, por exemplo, a cre 
recombinase é expressa somente em neurônios 
GABAérgicos. Portanto, quando animais GAD-cre 
são injetados com vetores virais contendo um 
construto como o descrito acima, os neurônios 
GABAérgicos serão os únicos a cortar a parte do 
código genético que impede a síntese de ChR2 e 
ficarão sensíveis à luz azul.

Estas novas ferramentas optogenéticas estão 
permitindo que neurocientistas manipulem dife-
rentes grupos neuronais de forma seletiva pela 
primeira vez, algo almejado há muitos anos mas 
até então impossível. No entanto, o avanço do 
conhecimento nesta área requer a identificação de 
marcadores moleculares cada vez mais específi-
cos. Como já mencionado, GAD é um marcador 
molecular de neurônios GABAérgicos, também 
chamados de interneurônios por inibirem outros 
neurônios localmente e não terem conexões de 
longo alcance (veja quadro na pág. 66). Assim, a ex-
pressão de proteínas fotossensíveis sob o controle 
do promotor de GAD permite o estudo do papel 
da inibição sináptica nos circuitos neurais; trata-se 
de uma ferramenta experimental nova e importan-
tíssima para a neurociência. Contudo, há mais de 
dez tipos morfológicos de interneurônios descritos 
somente no hipocampo, e todos eles expressam 
GAD. Portanto, embora GAD “marque” neurônios 
inibitórios, este marcador não tem especificidade 
por nenhum subtipo de interneurônio.

Curiosamente, evidências obtidas na última 
década vêm sugerindo que interneurônios são 
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células fundamentais na modulação do fluxo de 
informação no cérebro e também na geração 
das ondas cerebrais. Muitos pesquisadores 
acreditam que são importantes para execução 
de funções cognitivas. Com base nisso, estamos 
vivenciando uma corrida por parte de diferentes 
laboratórios atrás de novos marcadores mo-
leculares que possam levar à construção das 
ferramentas genéticas específicas para subtipos 
de interneurônios.

Recentemente, dois novos animais transgêni-
cos permitiram pela primeira vez a manipulação 
de subpopulações de interneurônios por opto-
genética. Estes camundongos são conhecidos 
por PV-cre e SOM-cre, onde cre recombinase é 
expressa sob o controle da proteína parvalbu-
mina (PV) e do peptídeo somatostatina (SOM), 
respectivamente. PV é um marcador molecular 
de interneurônios que tipicamente geram uma 
alta taxa de impulsos nervosos, enquanto SOM 
marca interneurônios que disparam mais len-
tamente. Estas duas linhagens transgênicas 
têm sido responsáveis por uma série de novas 
descobertas importantes nos últimos anos. Por 
exemplo, em 2009, Christopher Moore e seus 
colaboradores mostraram por meio de manipu-
lações optogenéticas que as oscilações corticais 
do tipo gama podem ser geradas pela atividade 
de interneurônios de disparo rápido. As ondas 
gama têm frequência de cerca de 40 Hz, e muitos 
acreditam estarem envolvidas em funções cog-
nitivas como percepção e atenção. O resultado 
obtido por Moore foi previsto por simulações 
computacionais uma década antes, mas não 
havia sido demonstrado experimentalmente por 
impossibilidade técnica até então.

Apesar desses avanços consideráveis, cabe 
citar que PV e SOM não são específicos para 
nenhum tipo de interneurônio em particular. Por 
exemplo, pelo menos quatro subtipos de inter-
neurônios expressam PV no hipocampo, e estes 
diferem na maneira como inervam os neurônios 
excitatórios e têm muito provavelmente funções 
distintas. O estudo do papel desempenhado 
pelos diferentes tipos morfológicos de interneu-
rônios permanecia impossível até pouco tempo 
atrás. Em outubro de 2012, no entanto, um tra-
balho nosso realizado junto com pesquisadores 
suecos relatou o primeiro marcador molecular 
específico a um único tipo de interneurônio no 
hipocampo: as células OLM.

CÉLULAS DISSECADAS 
No fim do século 19, o ilustre neurocientista 
espanhol Santiago Ramón y Cajal revelou ao 
mundo a impressionante diversidade morfoló-
gica dos neurônios; Ramón y Cajal (veja quadro 
na pág. 65) catalogou uma verdadeira “flora 
neuronal” com desenhos extremamente ricos 
em detalhes. Algumas dessas ilustrações já 
documentavam a existência de diversos tipos 
de interneurônios no hipocampo. Entre eles, 
Ramón y Cajal desenhou uma célula peculiar, 
que se localizava numa camada superficial 
do hipocampo, denominada estrato oriens, e 
mandava projeções para uma camada hipo-
campal mais profunda, denominada estrato 
lacunoso-molecular (veja figura na pág. 64). Esses 
interneurônios são hoje chamados de células 
oriens-lacunoso molecular, ou OLM. Quis o 
destino que as células OLM fossem os primeiros 
interneurônios a terem um marcador molecular 

 Controlando o  
 cérebro com luz

Optogenética é um termo comumente 
empregado para denotar um conjunto de 
ferramentas que envolvem técnicas ópticas e 
de engenharia genética para controlar a ativi-
dade de neurônios. Em última instância, esta 
metodologia faz com que neurônios passem 
a expressar em suas membranas proteínas 
sensíveis à luz em um comprimento de onda 
(cor) específico. Uma vez iluminadas com a 
cor certa, as proteínas fotossensíveis mudam 
a atividade dos neurônios, podendo aumentar 
ou diminuir a taxa de disparo de impulsos 
nervosos. Uma grande vantagem da optoge-
nética é a possibilidade de manipular um tipo 
específico de neurônio (dotado da proteína 
fotossensível) imerso numa população de 
diversos outros tipos de neurônios que não 
são sensíveis à luz, o que é impossível através 
de técnicas de estimulação elétrica. Alguns 
cientistas também utilizam o termo optoge-
nética para se referir a métodos modernos de 
imageamento nos quais neurônios expres-
sam proteínas fluorescentes.
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específico identificado e, assim, as primeiras cé-
lulas inibitórias a se tornarem passíveis de serem 
“dissecadas” da microcircuitaria hipocampal via 
técnicas optogenéticas.

Em uma colaboração com o laboratório de 
Klas Kullander, na Universidade de Uppsala, 
mostramos que as células OLM são as únicas do 
hipocampo a expressarem uma proteína chama-
da Chrna2. Este resultado foi alcançado através 
da elaboração de novos camundongos transgê-
nicos do tipo Chrna2-cre que, além do gene de 
cre recombinase, têm o gene de uma proteína 
fluorescente vermelha, também sob o controle do 
promotor de Chrna2. (A descoberta de que uma 
célula pode ser geneticamente modificada para 
expressar proteínas fluorescentes, facilitando as-
sim sua visualização, rendeu ao japonês Osamu 
Shimomura e aos americanos Martin Chalfie e 
Roger Y. Tsien o Nobel de Química em 2008.) 
Utilizando microscopia de fluorescência, fomos 
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então capazes de visualizar todas as células do 
cérebro que expressam  Chrna2. No hipocampo, 
tivemos a grata surpresa de descobrir que apenas 
um único tipo de neurônio tinha essa proteína. 
Constatamos nestes neurônios um padrão 
característico de localização no estrato oriens e 
inervação maciça do estrato lacunoso-molecular 
(veja imagem na pág. 59), revelando que se tratava 
das mesmas células OLM visua lizadas pelas 
lentes de Ramon y Cajal há mais de um século.

O hipocampo pode ser dividido em sub-
regiões, e cada região tem múltiplas camadas. 
Nas regiões CA3 e CA1 do hipocampo, os proe-
minentes neurônios excitatórios são chamados 
de células piramidais devido à sua forma trian-
gular. As células piramidais são maiores e quatro 
vezes mais numerosas do que os interneurônios; 
são também relativamente homogêneas e se 
localizam em uma única camada, denominada 
estrato piramidal, em contraste com a grande 

Construto 

Promotor da 
expressão

Gene que codifica a 
opsina (canal iônico 
sensível à luz)

Inserir construto 
no vírus

Injetar vírus no cérebro do animal; 
opsina é expressa nos neurônios-alvo

Inserir cabo de fibra óptica com eletrodo Luz com comprimento de onda específico 
abre canal iônico nos neurônios

Registrar resultados eletrofisiológicos 
e comportamentais
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diversidade morfológica de interneurônios que 
podem ser encontrados em todas as camadas 
de CA3 e CA1. 

A região CA3 é caracterizada por células 
piramidais que apresentam muitas conexões 
entre si. Os neurocientistas acreditam que 
estas sinapses recorrentes conferem à CA3 a 
capacidade de armazenar e evocar memórias. 
As células piramidais de CA3 enviam conexões 
a neurônios em CA1, que é uma região de saída 
do hipocampo. As células piramidais de CA1 
mandam informação processada pelo hipocam-
po a outras regiões cerebrais. Estas sinapses de 
longo alcance são necessárias, por exemplo, para 
o armazenamento de memórias no neocórtex. 
Por sua vez, tanto em CA3 como em CA1, os 
interneurônios fazem contatos sinápticos locais 
e não têm conexões de longo alcance. Isto sugere 
que os interneurônios têm a função de modular 
a atividade das células piramidais, controlando 
o fluxo de entrada, o processamento e a saída 
de informação do hipocampo. Através de mani-
pulações optogenéticas em animais Chrna2- cre, 
fomos capazes de demonstrar que o controle do 

fluxo de informação é de fato uma função das 
células OLM em CA1.

As células piramidais de CA1 recebem duas 
entradas sinápticas excitatórias principais de 
neurônios de outras regiões. Uma delas vem 
do neocórtex, e acredita-se que traz informações 
sensoriais sobre a realidade externa, digamos, 
sobre o ambiente onde nos encontramos. A 
outra entrada vem de CA3 e traz informação 
sobre memórias armazenadas em sua rede 
recorrente, também chamadas de representa-
ções internas (do que vem do mundo externo). 
Por receber estes dois inputs, os neurocientis-
tas acreditam que uma das funções de CA1 é 
comparar a “realidade atual” com memórias 
previamente armazenadas. Por exemplo, em 
um teste cognitivo no qual devemos dizer se 
determinada imagem estava presente entre um 
conjunto de imagens mostradas previamente, 
precisamos comparar o estímulo sensório atual 
(a imagem) com o que temos armazenado na 
memória. Como o cérebro faz para processar 
o estímulo atual junto com representações 
internas prévias? O que os nossos resultados 
mostraram é que as células OLM, quando 
ativadas por luz, favorecem as sinapses entre 
CA3 e CA1, ou seja, favoreceriam a evocação 
de memórias. Quando inativas, observamos 
que as células OLM permitem a passagem de 
estímulos sensórios vindos diretamente do neo-
córtex. Nossos resultados então mostraram que 
as células OLM funcionam como um switch do 
fluxo de informação no hipocampo, uma espécie 
de comutador entre representações do passado 
e do presente, modificando seu funcionamento 
entre momentos de “lembrar” e “aprender”.

DA QUÍMICA À REDE
Estudos farmacológicos envolvendo testes com-
portamentais haviam previamente demonstrado 
que a nicotina atua no hipocampo de maneira a 
facilitar a formação de novas memórias. Curiosa-
mente, observamos que a célula OLM aumenta 
a taxa de disparos de impulsos nervosos quando 
exposta à nicotina.

Sabe-se que a nicotina aumenta a força das 
conexões entre as células piramidais de CA3 e 
CA1, e muitos acreditam que seu efeito cogni-
tivo seja devido a este fortalecimento sináptico. 
Nossos resultados mostraram que as células 
OLM, quando ativadas optogeneticamente, 

RECONSTRUÇÃO 
HISTOLÓGICA mostra 
um neurônio piramidal em 
verde e uma célula OLM 
em vermelho (soma e 
dendritos) e preto (axônio)

ad
ap

ta
çã

o 
de

 m
ac

ca
ff

er
i e

 c
ol

ab
or

ad
or

es
, j

ou
rn

al
 o

f 
ph

ys
io

lo
gy

ESTRATO ORIENS

 ESTRATO PIRAMIDAL

ESTRATO RADIADO

ESTRATO LACUNOSO-MOLECULAR



65

exercem o mesmo efeito que a nicotina, isto é, 
elas também aumentam a eficiência das sinapses 
entre CA3 e CA1. Esta semelhança nos sugeriu 
que a nicotina poderia agir por intermédio destes 
interneurônios. Consistente com esta hipótese, 
descobrimos que a nicotina deixa de ter efeito so-
bre o fortalecimento sináptico ao empregarmos 
uma manipulação experimental na qual “retira-
mos” as sinapses das células OLM do circuito 
hipocampal. Ou seja, a ação da nicotina sobre a 
efetividade das conexões entre CA3 e CA1 é de 
fato mediada pelo aumento da taxa de disparos 
das células OLM induzido por esta droga. Este 
tipo de achado constitui um exemplo de como 
as ferramentas optogenéticas podem conectar 
resultados farmacológicos ao nível de redes neu-
rais, ajudando a entender o mecanismo pelo qual 
os fármacos exercem seus efeitos no cérebro.

Santiago Ramón y Cajal,  
o pai da doutrina do neurônio
Os trabalhos do neurocientista espanhol 
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) sobre a 
histologia do sistema nervoso foram pioneiros 
e fundamentais para o estabelecimento da 
neurociência moderna, para a qual o neurônio 
constitui a unidade básica do sistema nervoso. 
Ramón y Cajal tinha uma habilidade ímpar para 
desenhar o que via através de seu microscópio, 
e deixou um legado de inúmeros desenhos 
mostrando o arranjo celular dos microcircuitos 

das principais regiões ce-
rebrais de várias espécies; 
muitos desses desenhos 
(abaixo) são utilizados até 
hoje. Em 1906, o pesquisador, 
junto com o italiano Camillo Golgi 
(1843-1926; inventor da principal técnica de 
visualização de neurônios por microscopia 
utilizada por Ramón y Cajal), ganharam o 
Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina.

O estudo do sistema nervoso está passando 
por uma revolução profunda, com descobertas 
importantes sendo geradas de forma exponen-
cial. Ferramentas inimagináveis há alguns anos 
hoje em dia tornaram possível o estudo da 
dinâmica dos circuitos neurais. É importante 
salientar que a identificação de marcadores 
celulares específicos é essencial, mas constitui 
apenas um passo inicial da pesquisa. Há muito 
trabalho a ser realizado após a elaboração das 
ferramentas científicas apropriadas; na verdade, 
é somente após esta primeira etapa (muito 
laboriosa por si só) que começam as pesquisas 
propriamente ditas.

Pelo fato de serem as únicas dotadas de um 
marcador seletivo identificado até o momento, 
as células OLM provavelmente estarão entre 
os primeiros interneurônios do hipocampo a 
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      neurociência

O termo interneurônio é usado para denotar 
neurônios que se conectam a outros em cir-
cuitos locais e não enviam projeções de longo 
alcance. Os interneurônios são tipicamente 
inibitórios, ou seja, eles diminuem ou mesmo 
suprimem a atividade das células-alvo. Embora 
constituam somente cerca de 15% do total de 
neurônios no cérebro, hoje é consenso que 
este número reduzido não se traduz na extre-
ma importância que os interneurônios têm 
para execução das funções 
cerebrais. A presença 
desses elementos 
nos diversos mi-
crocircuitos do 
cérebro aumen-
ta massivamen-
te o poder com-
putacional. Os 
interneurônios 
são muito mais 
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terem sua função minuciosamente caracterizada. 
Cabe citar que nosso trabalho mostrou apenas 
algumas propriedades dessa célula em fatias de 
cérebro, e que esta é uma abordagem de primeira 
aproximação ao que realmente ocorre no cérebro 
de um animal vivo, comportando-se livremente. 
Muito ainda precisa ser feito para caracterizar 
outras propriedades das células OLM in vitro, 
bem como para entender como elas influenciam 
o comportamento, a aquisição e lembrança de 
memórias, e a geração de ondas cerebrais in vivo. 
Em se tratando de optogenética, pode-se dizer 
que um futuro brilhante aguarda as células OLM. 

Embora este pequeno avanço deva ser cele-
brado, é sempre bom manter os pés no chão. 
Afinal, as células OLM são apenas um tipo de 
interneurônio dentre mais de dez tipos descritos 
somente no hipocampo. E o hipocampo é ape-
nas uma região do cérebro dentre muitas outras 
também envolvidas em funções cognitivas. Há, 
portanto, um longuíssimo caminho até sermos 
capazes de entender como o cérebro funciona, 
assumindo que isso seja possível. No lado 
romântico, gostaríamos de saber o que ocorre 
no cérebro que nos faz ser quem somos; afinal, 

o que gera, por exemplo, nossa personalidade, 
nossas memórias e nossas emoções? Apesar 
dos avanços tecnológicos, é difícil dizer se essas 
perguntas tão fundamentais quanto difíceis serão 
respondidas um dia. Mas dado o progresso do 
último século, somado a perspectivas de resul-
tados vindouros, o estudo dos circuitos neurais 
passa por um período “dourado”, que certamen-
te marcará a história da neurociência.

 

 Conectores cerebrais
diversos do que os neurônios excitatórios. Di-
ferentes tipos de interneurônios se conectam a 
diferentes regiões das células-alvo (como corpo 
celular, axônio, dendrito), e assim são distintas 
suas funções sobre o controle da entrada e saí-
da de informação. A diversidade dessas células 
é tão grande que um grupo dos principais neu-
rocientistas da atualidade se reuniu em 2008 
na cidade espanhola de Petilla de Aragón, ci-
dade natal de Ramon y Cajal, para decidir uma 

forma de classificar essas células, o que 
ficou conhecido como “nomencla-

tura de Petilla”.

DESENHO ESQUEMÁTICO 
ilustra seis tipos de 
interneurônios no hipocampo. 
Cores escuras representam 
soma e dendritos e cores claras, 
projeções axonais. Nesta 
figura a célula OLM aparece 
representada em azul
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