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Material Suplementar para “Aplicações da teoria da informação à neurociência”

Apêndice A

Codificação por frequência

Um tipo posśıvel de codificação é aquele em que o neurônio codifica os est́ımulos pela frequência dos seus disparos.
Por exemplo, neurônios da retina e neurônios senśıveis ao tato na pele disparam com frequências espećıficas para
valores de intensidade da luz que chega ao olho [15] e de pressão exercida na pele [16], respectivamente.

Uma maneira comum de caracterizar a resposta de um neurônio a um est́ımulo de entrada com intensidade variável
é pela chamada curva F-I. A curva F-I de um neurônio pode ser obtida em um protocolo experimental de injeção
de corrente in vitro: para cada valor de corrente injetada I (mantida constante por um longo tempo), mede-se a
correspondente frequência estacionária de disparos de potenciais de ação f , dada por

f =
1

T

∫
T

xi(t)dt,

onde T é o intervalo de tempo avaliado.
Um exemplo ilustrativo de curva F-I é apresentado na Fig.[ 1S]A onde pode-se observar que a resposta do neurônio

é nula abaixo de um valor de corrente próximo de 1 pA e, após este valor, ela cresce de forma monotônica.
Outro exemplo da codificação por frequência ocorre em neurônios do córtex visual primário que têm sensibilidade a

est́ımulos luminosos na forma de barras com uma dada orientação1 [6]. Neste caso, registra-se uma curva de resposta
do neurônio à orientação do est́ımulo (o ângulo θ feito com um eixo de referência), obtendo-se uma curva F-θ. Um
exemplo ilustrativo é dado na Fig. 1SB; observe que a curva possui um máximo para a orientação preferencial do
neurônio. Isso indica que neurônios desse tipo codificam uma propriedade espećıfica do est́ımulo recebido, neste caso
a orientação.

Codificação pelo padrão temporal dos disparos

Outro tipo posśıvel de codificação é aquele em que o est́ımulo de entrada (ou caracteŕısticas dele) é codificado pelo
padrão temporal dos disparos do neurônio. Neste caso, um neurônio pode dar como resposta trens de disparos de
mesma frequência, mas com padrões temporais distintos. Um exemplo ilustrativo é apresentado na Fig. 2S, onde são
mostradas três trechos de um trem de disparos com a mesma frequência, avaliada por um tempo T , mas com padrões
temporais distintos.

A busca e determinação dos “códigos” utilizados pelos neurônios para representar est́ımulos facilitaria a compreensão
e o estudo do cérebro. Essa busca é dificultada pela constatação experimental de que muitos neurônios não seguem
estritamente um ou outro tipo de código, mas aparentemente alteram sua estratégia de codificação [14]. Um exemplo
de codificação mais complexa é a feita pelos chamados “neurônios de lugar” (place cells em inglês) do hipocampo
[13],[14]. Experimentos com ratos colocados em labirintos mostram que tais neurônios aumentam a sua taxa de
disparos quando o animal se encontra em uma determinada posição do labirinto. Além disso, a relação entre os
instantes de ocorrência dos disparos e a fase das oscilações da atividade coletiva dos neurônios hipocampais – medida,
por exemplo, pelo eletroencefalograma (EEG) pode indicar se o animal está entrando ou saindo de uma determinada
posição [18]. Desse modo, possivelmente classificar um neurônio de lugar como codificador de est́ımulos apenas pela
frequência ou pelo padrão temporal pode não ser adequado [14],[15].

1um v́ıdeo ilustrando este fenômeno pode ser visto em youtube.com/watch?v=OGxVfKJqX5Edo (acessado em 23 de maio de
2018).
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Figura 1S: Exemplos ilustrativos de codificação por frequência. (A) curva t́ıpica da frequência em função da corrente (F-I)
para um neurônio. (B) Curva de resposta por frequência de um neurônio à orientação (θ) de um est́ımulo luminoso em
forma de barra.

Figura 2S: Exemplo ilustrativo de codificação pelo padrão temporal. Na figura é mostrado uma célula piramidal reconstrúıda
morfologicamente [39]. O trem de disparos do neurônio em resposta a um est́ımulo variável no tempo possui três trechos
com a mesma frequência, mas estruturas temporais diferentes. Cada trecho pode codificar três eventos diferentes que
ocorrem no est́ımulo.
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