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RESUMO 

 

Neurônios no córtex visual primário de gatos (área 17 e área 18) respondem 

seletivamente para certas características de um estímulo. Contraste, contornos de 

uma mesma orientação e direção de movimento são algumas dessas características. 

Além disso, o tipo de frequência espacial (FE) também é um parâmetro de 

seletividade. Diferenças na preferência de FEs nas áreas 17 e 18 são pensadas 

para emergirem de uma distribuição distinta de aferentes X e Y. A zona de transição 

(ZT), entre as duas áreas, tem preferência por FEs intermediárias, além de 

aferências retino-geniculado-corticais, essa região também recebe densas conexões 

visuais do corpo caloso. Sabemos que as conexões inter-hemisféricas são mais 

frequentes entre os neurônios visuais com preferência de orientação análoga e com 

preferência de direção similar, no entanto, dados referentes a seletividade de FEs 

nessas conexões ainda são escassos. O objetivo do presente trabalho é investigar a 

contribuição funcional das conexões visuais inter-hemisféricas nas respostas 

evocadas por diferentes FEs na ZT. Através da estimulação monocular e binocular 

com gratings, investigamos a taxa média de disparo neuronal em gatos 

anestesiados. Observamos que, em geral, durante a desativação térmica reversível 

do córtex visual contralateral a taxa diminuiu, em particular, durante a estimulação 

monocular do olho ipsilateral. Além disso, nessa condição, as respostas para a FE 

mais baixa, de 0.15 ciclos/grau e para neurônios que preferem contornos horizontais 

foram mais afetadas. Em contraste, durante a estimulação contralateral as respostas 

para a FE mais alta, de 0.6 ciclos/grau e para neurônios que preferem contornos 

verticais é que foram mais acometidas. Esses resultados indicam que as conexões 

visuais inter-hemisféricas são seletivas para FEs e que as fibras que conduzem 

informações do olho ipsilateral pelo corpo caloso originam-se predominantemente de 

neurônios dominados por células Y. Já aquelas que medeiam informações do olho 

contralateral originam-se de neurônios que recebem aferências das células X ou de 

uma mistura de células X e Y através da via retino-geniculado-cortical. Os diferentes 

circuitos para FEs baixas e altas podem estar envolvidos num processo de interação 

binocular, onde as respostas do olho ipsilateral e do olho contralateral se 

complementam.  

PALAVRAS-CHAVE: Córtex visual primário. Frequência espacial. Conexões visuais 

inter-hemisféricas. Estimulação monocular. Estimulação binocular.  



ABSTRACT 

 

Neurons in cat primary visual cortex (area 17 and 18) respond selectively to certain 

stimulus parameters. Such parameters are, for example, contrast, contours of the 

same orientation and direction of movement, but also the spatial frequency (SF). 

Differences in SF preference in areas 17 e 18 are thought to emerge from a different 

distribution of X and Y afferents. The transition zone (TZ), between the two areas has 

preferences for intermediate SFs. Apart from retino-geniculo-cortical afferents this 

region also receives dense visual connections through the corpus callosum. It is 

known that visual interhemispheric connections are more frequent between neurons 

with a preference for similar orientation and direction. However, data referring to SF 

selectivity of these connections are still scarce. The objective of the present study is 

to investigate the functional contribution of visual interhemispheric connections to 

responses evoked by different SFs in the TZ. While stimulating either monocularly or 

binocularly with gratings, we investigated the mean rate of neuronal firing in the TZ of 

anesthetized cats. We observed that, in general, during reversible thermal 

deactivation of the contralateral visual cortex mean firing rates decreased, but in 

particular during monocular stimulation of the ipsilateral eye. Moreover, in this 

condition, responses to the low spatial frequency of 0.15 cycles/degree and to 

neurons that prefer horizontal contours were more affected. In contrast, with 

contralateral stimulation, responses to the highest SF of 0.6 cycles/degree and to 

neurons that prefer vertical contours predominantly decreased their rates. These 

results indicate that interhemsipheric connections act SF selective. They also 

suggest that fibers conducting signals driven by the ipsilateral eye through the corpus 

callosum originate mainly from neurons dominated by Y cells. On the other hand, 

fibers mediating information from the contralateral eye seem to originate from 

neurons receiving input from X cells or a mixture of X and Y cells via the retino-

geniculate-cortical pathway. The different circuits for low and high spatial frequencies 

may be involved in a process of binocular interaction, where responses of the 

ipsilateral eye and the contralateral eye complement each other.  

 

KEYWORDS: Primary visual cortex. Spatial frequency. Visual inter-hemispheric 

connections. Monocular stimulation. Binocular stimulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neurônios no córtex visual primário de gatos (área 17 e área 18) não 

respondem seletivamente apenas para estímulos de um olho específico, contornos 

de uma mesma orientação ou direção de movimento, mas também, de uma forma 

particular, para certos tipos de frequências espaciais, ou seja, número de ciclos por 

grau de ângulo visual. Para entender a representação cortical de frequências 

espaciais e como esse tipo de informação chega ao córtex e como é conduzida 

através do corpo caloso é necessário introduzir conhecimentos básicos a respeito do 

sistema visual.   

No sistema visual o processamento da informação sensorial começa na 

retina. Como parte integrante do sistema nervoso central a retina possui uma 

circuitaria complexa, composta por vários tipos de células, (células bipolares, células 

horizontais, células amácrinas, células ganglionares e fotorreceptores, i.e. cones e 

bastonetes). 

 Os fotorreceptores são responsáveis pelo processo de transdução sensorial, 

ou seja, conversão de ondas eletromagnéticas do espectro de luz visível em 

potenciais de ação. O fluxo de informações transmitidas de uma célula 

fotorreceptora para uma célula bipolar e, em seguida, para uma célula ganglionar é a 

via mais direta do caminho percorrido, por essas informações, até o nervo óptico 

(PURVES, 2004). 

Da retina a informação visual segue para o núcleo geniculado lateral (NGL), 

no tálamo, essas aferências estão organizadas de maneira retinotópica 

(SANDERSON, 1971). Isso implica que campos receptores que estão próximos no 

campo visual são representados por neurônios que também estão próximos na 

retina e no NGL. Esse tipo de organização também pode ser encontrado no córtex 

visual primário. 

O NGL possui seis camadas de corpos celulares, cujos campos receptores 

possuem uma organização similar à das células ganglionares da retina, com 

antagonismo centro-periferia e com tamanho e sobreposição similares (HUBEL; 

WIESEL, 1962; 1970). O NGL constitui a principal estrutura subcortical para o 

processamento da informação visual e de retransmissão dessa informação para o 

córtex cerebral (KANDEL; SCHWARTZ; JESSELL, 2003). 
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1.1 CLASSIFICAÇÃO DAS CÉLULAS GANGLIONARES 

 

As células ganglionares, cujos axônios, formam o nervo óptico, são as 

primeiras células na retina a dispararem potenciais de ação. Essas células, possuem 

campos receptores concêntricos, com antagonismo centro-periferia e, por isso, elas 

podem ser classificadas em dois grupos: As células ganglionares centro ON, são 

ativadas quando o seu centro é estimulado por luz e inibidas quando a luz incide 

sobre sua periferia. Para as células ganglionares centro OFF, o oposto é verdadeiro 

(KUFFLER, 1953; BARLOW et al., 1964). Além disso, baseado em evidências 

anatômicas e funcionais, essas células também podem ser classificadas de outra 

forma, essa classificação recebe denominações diferentes dependendo da espécie.  

Em 1966, Enroth-Cugell e Robson descreveram dois tipos principais de 

células ganglionares na retina de gatos, que ficaram conhecidas como células X e 

células Y. As células X possuem pequenos corpos celulares e pequenos campos 

receptores, além disso, apresentam somação espacial linear. Já as células Y 

apresentam corpos celulares e campos receptores maiores e não apresentam 

somação espacial linear (DE VALOIS, ALBRECHT, THORELL, 1982; ENROTH-

CUGELL,  ROBSON, 1966). No caso dos primatas, essas células recebem uma 

denominação diferente, as células X e Y correspondem aos sistemas parvocelular e 

magnocelular, respectivamente.  

Essas células estão heterogeneamente distribuídas ao longa da superfície da 

retina. A densidade de células X, que correspondem ao tipo mais comum de célula 

ganglionar da retina, é máxima nas áreas centrais e diminui com a excentricidade. Já 

a densidade de células Y que correspondem à minoria da população de células 

ganglionares é menor nas áreas centrais e aumenta com a excentricidade (YUTAKA 

FUKUDA; JONATHAN STONE, 1973), (ver figura 1). Com base nisso, é possível 

que existam duas vias distintas que conduzem separadamente informações da retina 

para córtex visual primário. Uma via tem origem nas células X, que transmite 

informações com alta resolução espacial e baixa resolução temporal. A outra via tem 

origem nas células Y, que conduz informações com baixas frequências espaciais e 

altas frequências temporais (DE VALOIS, ALBRECHT, THORELL, 1982; DE 

VALOIS, DE VALOIS, 1988; ZHOU, BAKER, 1996). Como consequência, surgem no 

córtex visual primário, regiões especializadas que respondem especificamente para 

frequências espaciais diferentes, dependendo do tipo de aferências que recebem.  



11 
 

 

 

Figura 1. Frequência relativa de células ganglionares (X, Y e W) na retina em função da 

excentricidade. Valores de single units. Os números (108, 118, 126...) mostram o número de 

unidades em cada grupo de excentricidade. Note que a frequência de células X é maior na área 

central (0°), porém diminui com a excentricidade. O contrário acontece para as células Y. Modificada 

de YUTAKA FUKUDA; JONATHAN STONE, (1973).  

 

1.2 VIAS VISUAIS 

 

As informações visuais saem das retinas através dos nervos ópticos, 

formados pelos axônios das células ganglionares. No quiasma óptico, os axônios 

das metades nasais de cada retina cruzam para o hemisfério contralateral, onde se 

unem as fibras das retinas temporais opostas, para formarem os tratos ópticos.  

Em seguida, essa informação chega ao núcleo geniculado lateral, onde são 

conduzidas pelas radiações ópticas até V1 localizado na parte posterior do encéfalo, 

no lobo occipital. Os axônios visuais também se projetam para outras regiões do 

cérebro, do quiasma óptico para os núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo, para 

os núcleos pré-tectais no mesencéfalo e para o colículo superior, também no 

mesencéfalo (GUYTON; HALL, 2011), (ver figura 2). 
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Figura 2. Vias visuais. Imagem ilustrativa evidenciando as vias visuais vistas parcialmente na base 

do encéfalo. Fonte: Modificada de ROBERTO LENT, (2010).  

 

1.3 CÓRTEX VISUAL  

 

Nos primatas, incluindo humanos, o córtex visual primário corresponde à área 

17 de Brodmann (BRODMANN, 1909). Outros termos, também utilizados, para 

descrever o córtex visual primário, são V1 e córtex estriado. Essa região localiza-se 

principalmente na parte medial do lobo occipital, ao redor do sulco calcarino e 

consiste no primeiro estágio cortical de processamento da informação visual.  

Assim como em outras partes do córtex, V1 possui seis camadas distintas, 

que apresentam duas classes básicas de células: Células estreladas, que são 

interneurônios locais, cujos axônios estão restritos ao córtex visual primário e células 

piramidais que podem enviar aferências para fora do córtex visual e estabelecer 

conexões com outras partes do cérebro (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2008).  

 

1.4 CÓRTEX VISUAL DE GATOS 

 

O córtex visual primário de gatos (ver figura 3) consiste em duas áreas, 

nomeadas como área 17 e área 18, após a classificação de Brodmann (PAYNE, 

1993). Isto porque as duas áreas recebem projeções diretas do núcleo geniculado 

lateral do tálamo (GAREY, POWELL, 1967; HUMPHREY et al., 1985). 
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Figura 3. Córtex cerebral de gatos. Imagem de um córtex de gato, mostrando a localização das 

áreas visuais primárias (17 e 18). Fonte: Modificada de TUSA; PALMER; ROSENQUIST, (1978). 

 

Os neurônios do córtex visual primário possuem uma organização colunar 

vertical, altamente interconectada através das diferentes lâminas (THOMSON; 

BANNISTER, 2003). Lorente de Nó, em 1949, observou que a densa conectividade 

vertical, entre os neurônios, através das seis camadas corticais pode ser maior que a 

conectividade horizontal. Os primeiros estudos referentes a organização colunar de 

células preferindo a mesma orientação foram realizados por Hubel e Wiesel, em 

1962.  

A preferência por orientação muda ao redor de um ponto central, do inglês, 

pinwheel center, centro do cata-vento e pode ser visualizada através da utilização de 

técnicas de imageamento óptico e codificação por cores de respostas para cada 

orientação, (ver figura 4). 

 
                                                      
Figura 4. Mapas de orientação no córtex visual primário de gatos. Imagem mostrando à atividade 

neuronal em resposta a estimulação com gratings de diferentes orientações. A preferência por 

orientação está codificada por cores de acordo com as barras ao lado direito da imagem. Barra de 

escala = 500 µm. Fonte: Cedida por KERSTIN SCHMIDT, (2013).  
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Esse tipo de organização agrupa células com as mesmas propriedades de 

respostas. Neurônios preferindo estímulos com orientações similares, assim como, 

neurônios que recebem aferências predominantemente de um olho estão agrupados 

em colunas de orientação e de dominância ocular, respectivamente.  

 

1.5 CONEXÕES VISUAIS INTER-HEMISFÉRICAS 

 

Do córtex visual primário, a informação visual segue para um processamento 

paralelo em direção as áreas visuais secundárias, localizadas em outras regiões do 

encéfalo. O hemisfério contralateral também recebe sinais de V1, assim torna-se 

necessário, vários tipos de conexões entre células, áreas e hemisférios cerebrais. 

Uma dessas conexões é estabelecida pelo corpo caloso. O corpo caloso é a 

principal via que liga regiões dos dois hemisférios cerebrais. Em gatos é formado por 

aproximadamente 32 milhões de axônios (BERBEL; INNOCENTI, 1988). Nesses 

animais os neurônios que dão origem ao corpo caloso, são principalmente células 

piramidais que conectam classes similares de células no hemisfério oposto 

(Innocenti et al.,1986). A natureza dessas conexões ainda é tema de debate, muitos 

autores defendem a ideia de que elas sejam prioritariamente excitatórias 

(GALABURDA, 1984; GESCHWIND; GALABURDA, 1985; LASSONDE, 1986; 

WATSON et al., 1984; YAZGAN et al., 1995; WUNDERLE et al., 2013). 

Nos gatos, mais da metade dos axônios visuais cruzam no quiasma óptico 

para o lado contralateral. O trato óptico formado a partir desse cruzamento conduz 

ao núcleo geniculado lateral estímulos do hemicampo visual oposto. Isso implica que 

cada hemisfério cerebral recebe e processa a parte contralateral de cada campo 

visual. As conexões inter-hemisféricas integram as respostas nos dois hemisférios, 

(ver figura 5). O meridiano vertical (MV), que corresponde à linha média vertical na 

parte central do campo visual, está representado em ambos os hemisférios (HUBEL; 

WIESEL, 1967; TUSA; PALMER; ROSENQUIST, 1978). As conexões visuais, 

através do corpo caloso, integram e sincronizam as respostas neuronais evocadas 

por estímulos oriundos dessa região (para revisão ver SCHMIDT, 2013). Assim, as 

conexões inter-hemisféricas, mantêm uma continuidade funcional sobre o MV que 

divide o hemicampo visual esquerdo do hemicampo visual direito (KENNEDY; 

MEISSIREL; DEHAY, 1991; HUBEL; WIESEL, 1967; CHOUDHURY; 

WHITTERIDGE; WILSON, 1965).  
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O MV pode ser mapeado na zona de transição entre as áreas 17 e 18. Os 

campos receptivos dos neurônios nessa região foram descritos como bilaterais e 

podem ser ativados tanto pela via retino-geniculado-cortical como pela via visual 

inter-hemisférica (BERLUCCHI; RIZZOLLATTI, 1968; ROCHEFORT et al., 2007). 

Ambas veiculam informações com as mesmas preferências de orientação e direção 

(HOUZEL; MILLERET, 1999; MILLERET et al., 2005).  

 

Figura 5. Lateralização das vias visuais. Esquema ilustrativo mostrando a representação 

contralateral dos hemicampos visuais no córtex. Cada núcleo geniculado lateral recebe projeções do 

hemicampo visual oposto e envia informações para o córtex visual ipsilateral. A comunicação entre os 

dois hemisférios é feita pelas conexões inter-hemisféricas. Fonte: Modificada de CONDE 

OCAZIONEZ, (2014), p. 11. 

 

1.6 SELETIVIDADES PARA FREQUÊNCIAS ESPACIAIS 

 

No sistema visual, em cada novo estágio de processamento da informação 

sensorial, grupos funcionais de células estão agrupados em mapas e estes 

respondem as características mais complexas de um estímulo.  
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Em gatos, os canais X e Y, com origem nas células ganglionares da retina, 

foram propostos para darem origem aos mapas de frequências espaciais (SHOHAM 

et al., 1997). Além disso, acredita-se que a seletividade de frequência espacial, 

também esteja organizada de uma maneira colunar, como acontece com neurônios 

preferindo orientações similares (HUEBENER et al., 1997; EVERSON et al., 1998; 

ISSA, N. P., TREPEL, C., STRYKER, M. P. 2000; RIBOT et al., 2011). 

Como dito anteriormente, o córtex visual primário de gatos, consiste em duas 

áreas, classificadas como área 17 e área 18, estas podem ser distinguidas por suas 

características citoarquitetônicas. Além disso, essas áreas também diferem 

funcionalmente, por exemplo, os neurônios da área 17 possuem campos receptivos 

pequenos e respondem principalmente para estímulos com altas frequências 

espaciais e baixas frequências temporais. Em contraste, a área 18 possui células 

com campos receptivos grandes que preferem frequências espaciais baixas e 

frequências temporais altas (SHERMAN, 1985; STONE ET AL., 1979). Essas 

propriedades provavelmente reflitam diferentes proporções de aferências conduzidas 

pelas células X e Y, através da via retino-geniculado-cortical (HUMPHREY et al., 

1985). 

A zona de transição, entre as duas áreas, que representa o meridiano vertical 

do campo visual e é densamente interconectada com fibras oriundas do corpo 

caloso, responde melhor a uma frequência espacial intermediária, 0.3 ciclos/grau 

(RIBOT et al., 2013). Nesse mesmo estudo os pesquisadores afirmam que a 

distribuição da seletividade de frequência espacial nessa região não é criticamente 

dependente de aferências do corpo caloso e pode ser explicada por um simples 

mecanismo antecipatório, do inglês feedforward (RIBOT et al., 2011). Entretanto, 

devido à ruptura do quiasma óptico, apenas as respostas monoculares para 

estimulação do olho contralateral foram investigadas.  

Em trabalhos anteriores, obtivemos evidências de que as respostas 

monoculares a estimulação do olho ipsilateral, são mais influenciadas por interações 

de fibras do corpo caloso do que aquelas da estimulação contralateral ou binocular 

(Tese PEIKER, 2014). Além disso, dados preliminares do nosso grupo de pesquisa 

(Schmidt; Patriota, informações pessoais), também sugerem que – dependendo da 

área investigada – respostas de baixa frequência espacial se beneficiam mais de 

aferências do corpo caloso do que as respostas de alta frequência espacial.  
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Assim, é possível que as respostas conduzidas ipsilateralmente e 

binocularmente possam ser especificamente prejudicadas no seu componente de 

baixa frequência espacial. Além disso, (BERARDI; BISTI; MAFFEI, 1987) 

observaram em experimentos com gatos, onde a secção do quiasma óptico foi 

realizada, que as conexões visuais, através do corpo caloso, foram ativadas apenas 

com estímulos apresentados em alto contraste e baixas frequências espaciais. 

Em humanos, estudos com eletroencefalografia (EEG), utilizando potenciais 

visuais evocados, mostraram que o tempo de transferência inter-hemisférica é 

menor para baixas frequências espaciais comparado com altas frequências. No 

mesmo estudo, o tempo de condução na via retino-geniculado-cortical também foi 

menor para estímulos com frequências espaciais menores (KALAYCIOĞLU et al., 

2009). Assim, estímulos com diferentes frequências espaciais, podem ser 

conduzidos por canais diferentes, não somente da retina para o córtex, mas 

também, entre regiões visuais, nos dois hemisférios, pelos axônios do corpo caloso.  

A fim de investigar a contribuição funcional das conexões do corpo caloso na 

seletividade de frequência espacial, na zona de transição, em um sistema intacto, 

pretendemos estudar respostas neurais monoculares e binoculares na zona de 

transição de 17/18 durante a desativação reversível do hemisfério contralateral em 

gatos sob diferentes frequências espaciais.  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Hoje, sabemos que de fato, as influências inter-hemisféricas, são mais 

frequentes entre os neurônios visuais com preferência de orientação análoga 

(MAKAROV et al., 2008; SCHMIDT et al., 2011) e com preferência de direção similar 

(PEIKER et al., 2014). No entanto, poucos dados estão disponíveis sobre a 

influência dessas conexões, nas respostas diante de estímulos apresentados em 

diferentes frequências espaciais. Por isso, torna-se necessário, a realização de mais 

estudos, no intuito de aumentar a compreensão e descobrir a natureza dessas 

respostas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL: 

 

Investigar a contribuição funcional das conexões visuais inter-hemisféricas na 

seletividade de frequência espacial na zona de transição.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

3.2.1 Verificar a taxa média de disparo neuronal para as três condições de estudo: 

baseline, cooling (desativação reversível das conexões visuais que se 

projetam pelo corpo caloso) e recovery. 

3.2.2 Comparar as mudanças na taxa de disparo do baseline, cooling e recovery 

para as respostas evocadas pela estimulação do olho ipsilateral, do olho 

contralateral e estimulação binocular. 

3.2.3 Computar a taxa média de disparo do baseline, cooling e recovery para as 

três frequências espaciais utilizadas: 0.15 ciclos/grau, 0.3 ciclos/grau e 0.6 

ciclos/grau.  

3.2.4 Comparar as mudanças nas taxas de disparo durante o baseline e o cooling 

(modulation index), na zona de transição, em função do olho estimulado e da 

frequência espacial empregada.  

3.2.5 Analisar o ângulo de preferência de orientação do estimulo e a magnitude de 

seletividade (orientation selectivity index). Em sequência, comparar as 

mudanças nas taxas de disparo durante o baseline e o cooling nos diferentes 

indicadores de preferência de orientação (cardinal versus oblíquo, horizontal 

versus vertical) para as três frequências espaciais testadas e para os três 

diferentes tipos de estimulação: monocular ipsilateral, monocular contralateral 

e binocular.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 ANESTESIA E MONITORAMENTO FISIOLÓGICO 

 

Cinco gatos adultos, quatro machos e uma fêmea, com idade variando de seis 

meses a dois anos, passaram pelo procedimento cirúrgico e registro eletrofisiológico. 

Todos os procedimentos descritos abaixo foram aprovados pelo comitê de ética de 

uso animal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Para cirurgia os animais foram inicialmente anestesiados com aplicação 

intramuscular de hidrocloreto de quetamina (10mg/kg) e hidrocloreto de xilazina 

(1mg/kg), suplementados com sulfato de atropina (0.1mg/kg). Anestesia foi mantida 

artificialmente após a traqueostomia por ventilação artificial com uma mistura de 

halotano 0.6/1.1 (para registro e cirurgia respectivamente) e N2O/O2 (70/30%). Após 

o procedimento cirúrgico cada animal foi paralisado com aplicação de brometo de 

pancurônio, seguido por infusão intravenosa contínua (0.15mg/kg/h). 

A estabilidade fisiológica dos animais durante o experimento foi avaliada 

continuamente pelo monitoramento dos batimentos cardíacos, temperatura e níveis 

de CO2 expirado. Durante todo o procedimento objetivamos manter a frequência 

cardíaca entre 100-170 batimentos por minuto BPB e a exalação de CO2 entre 2.5 e 

3.7 mmHg. Como fonte de alimentação a cada seis horas, glicose (5%) era injetada 

por via intravenosa. Entre as sessões de registro, a bexiga do animal era esvaziada 

manualmente e a membrana nictante fechada para evitar ressecamento das 

córneas. Para promover o máximo possível de dilatação pupilar aplicamos colírio de 

atropina e neosinefrina, 2gotas/12h. No fim dos experimentos os animais foram 

sacrificados com uma dose letal de tiopental. 

 

4.2 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

 

Para a cirurgia o animal foi fixado em um aparelho estereotáxico através de 

barras auriculares. O procedimento cirúrgico consistiu de duas craniotomias ovais 

(6mm x 12mm) realizadas uma em cada hemisfério, centradas nas coordenadas de 

Horsley-Clarke AP 0 a -2, ML +2. 
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 Assim, expomos uma porção das áreas 17, 18 e zona de transição, entre as 

duas. Uma ponte de osso acima do seio sagital foi deixada intacta para manter uma 

barreira natural entre os dois hemisférios. 

Após a remoção da dura-máter, uma câmara de registro foi implantada sobre 

o hemisfério esquerdo para imageamento óptico de sinais intrínsecos durante a 

estimulação com barras em diferentes orientações. Essa técnica permite definir 

funcionalmente as áreas 17, 18 e a zona de transição, através da obtenção de 

mapas que foram usados posteriormente como referência para implantação dos 

eletrodos (BONHOEFFER et al., 1995).  

Os sinais intrínsecos estão relacionados com atividade elétrica dos neurônios. 

Estas células quando funcionalmente ativas requerem uma quantidade maior de 

oxigênio e nutrientes que é possibilitada por mudanças metabólicas e vasculares 

(BONHOEFFER; GRINVALD, 1996). Os estímulos foram apresentados em duas 

frequências espaciais diferentes para obtenção de respostas ideias para a área 17, 

(0.5 ciclos/graus em 4 graus/secundo) e 18 (0.15 ciclos/graus em 16 graus/secundo). 

 

4.3 REGISTRO DE ATIVIDADE E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para o registro de atividade a cabeça do animal foi mantida fixa por meio de 

um portador de cabeça, aderido ao crânio, através de resina dentaria. Os registros 

eletrofisiológicos foram realizados por meio da implantação de eletrodos de 

tungstênio, organizados em matrizes 4 x 4, com distâncias mínimas de 250 µm 

(MicroProbes, Gaithersburg, USA), (ver figura 6). Durante as sessões de registros a 

iluminação do ambiente se deu apenas por uma luz de fundo. 

 

 

 

                                                                          

                                                                  

 

 

 

Figura 6. Eletrodos utilizados para registros corticais. Foto e desenho ilustrativo de uma matriz de 

eletrodos de tungstênio com 16 canais. Fonte: Modificada de Wunderle, (2012). 
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Utilizamos um pré-amplificador Plexon (Plexon Inc., Dallas, Texas, USA) que 

amplifica o sinal em 1000x, filtrando baixas frequências (1 a 100 Hz, potencial de 

campo local - local field potential) e altas frequências (0.7 a 6 kHz, atividade de 

potenciais de ação - spikes). O sinal é então digitalizado (placas de aquisição de 

dados M-series, National Instruments, USA) e armazenado por meio de um software 

personalizado (“SPASS” de Sergio Neuenschwander, LabView® Corp., National 

Instruments, Austin, USA). 

 

4.4 IMPLANTAÇÃO DOS ELETRODOS 

 

As matrizes de eletrodos foram implantadas no hemisfério esquerdo, 

objetivando as áreas 17 e 18 o mais próximo possível da zona de transição. Os 

locais de implantação estão fundamentados nas coordenadas de Horsley-Clarke. 

Além disso, a zona de transição foi definida funcionalmente baseada na técnica de 

imageamento óptico de sinais intrínsecos. Esta técnica leva em consideração o fato 

de que a hemoglobina absorve diferentes quantidades de luz dependendo se 

acoplada ou não a moléculas de oxigênio. Áreas corticais quando funcionalmente 

ativas requerem mudanças metabólicas locais, que são possibilitadas por alterações 

no calibre dos capilares sanguíneos dentro do córtex, portanto o estado de 

oxigenação indica o nível de ativação de uma região cerebral. Para mais detalhes 

sobre essa técnica, ver (BONHOEFFER et al., 1995). 

Para definir funcionalmente a zona de transição, estimulamos com diferentes 

frequências espaciais, os neurônios dessas regiões. Os mapas da área 17, 

adquiridos a partir da estimulação com frequências espaciais altas foram divididos 

dos mapas da área 18 obtidos através da estimulação com frequências espaciais 

baixas. O resultado mostra zonas escuras que correspondem à área 17 e zonas 

claras que compreendem a área 18, (ver figura 7). De acordo com esses mapas, as 

matrizes de eletrodos foram categorizadas como pertencentes às áreas 17, 18 ou 

zona de transição, entre as duas. Além disso, levamos em consideração o padrão 

dos vasos sanguíneos das áreas visuais primárias. As áreas 17 e 18 possuem vasos 

sanguíneos mais calibrosos, enquanto que, à medida que se aproximam da zona de 

transição o calibre vai diminuindo, (ver figura 7). As linhas tracejadas em A e B, 

correspondem à borda entre as áreas 17 e 18. A zona de transição foi definida como 

uma faixa em volta dessa linha entrando 600 μm em ambas as áreas. 
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Figura 7. Posicionamento dos eletrodos nas áreas visuais primárias. (A): imagem composta pela 

somação de quatro imagens, mostrando a absorção de luz capturada por um filtro de 605 nm. Os 

pixels brancos representam baixa atividade intrínseca (proporção de absorção de luz refletida do 

sangue oxigenado versos sangue desoxigenado). Note a diferença de atividade entre as áreas 17 e 

18. (B): Foto ilustrativa tirada pela lente do microscópio mostrando a superfície cortical, evidenciando 

o padrão dos vasos sanguíneos. Duas matrizes de eletrodos (*) foram inseridas em uma porção das 

áreas 17, 18 e zona de transição. Note que à medida que se aproximam da zona de transição o 

calibre dos vasos sanguíneos vai diminuindo. (A - anterior, L - lateral). A linha tracejada (- - -), nas 

duas imagens, representa à borda entre as áreas 17 e 18. Barra de escala = 1mm.         

 

4.5 ESTÍMULOS VISUAIS 

 

Para estimulação visual, os olhos foram equipados com lentes de contato e 

alinhados com um prisma. Esse procedimento foi realizado manualmente, o som dos 

potenciais de ação, evocados pela estimulação com barras de luz e a realização do 

mapeamento dos campos receptores foram utilizados para encontrar as bordas dos 

campos de cada unidade. Isso foi feito para que os dois olhos pudessem estar fixos 

em um único ponto na tela do monitor. Utilizamos um protocolo de estimulação 

monocular e binocular, através de um dispositivo controlado eletronicamente que 

obtura os olhos de forma aleatória, (eye shutter). Os estímulos consistiram de 

gratings, apresentados em quatro orientações e oito direções diferentes, em um 

monitor de 21’’ posicionado a 57 cm em frente aos olhos dos gatos, de modo que, 

cada 1° de ângulo visual correspondesse a 1cm na tela do monitor, (ver figura 8). 

Três diferentes frequências espaciais foram utilizadas, (0.15; 0.3 e 0.6 ciclos/grau), 

para cada frequência espacial uma velocidade diferente na apresentação do 

estímulo foi usada (13.3; 6.6 e 3.3 graus/segundo) respectivamente, isso para que a 

frequência temporal fosse a mesma, ou seja, 2Hz. Os estímulos foram apresentados 

nas direções (0º/180º; 45º/225º; 90º/270º e 135º/315º).  
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Figura 8. Estímulos visuais. Visão geral das três frequências espaciais (esquerda), das quatro 

orientações e oito direções (direita), apresentadas na tela do monitor durante cada experimento.  

 

Num total de 360 repetições, os estímulos foram apresentados de forma 

aleatória por 3.000 ms, com pausas de 2.100 ms, entre eles. Dos 3.000 ms, 500 ms 

foram para registro de atividade espontânea, com o monitor em estado isoluminate, 

500 ms com os estímulos estáticos e 2.000 ms com os estímulos se movendo em 

duas direções, (ver figura 9). 

 

Figura 9. Esquema de estimulação visual. Primeiros 500 ms sem a presença de gratings com o 

monitor em estado isoluminante. Em seguida, estímulos iniciais estacionários apresentados por 500 

ms. Logo depois, estímulos movendo-se em duas direções, 500 ms para cada direção, repetido por 

duas vezes.                                                              

 

O protocolo consistiu de 36 condições, destas, 12 foram com estimulação 

binocular, 12 com estimulação do olho esquerdo (ipsilateral) e 12 com estimulação 

do olho direito (contralateral), (ver tabela 1). Levando em consideração que cada 

orientação possui duas direções, o protocolo passou a conter 72 condições.  
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Tabela 1. Protocolo de estimulação 

 

CONDIÇÕES 
FREQUÊNCA       

ESPACIAL 

 

 VELOCIDADE 

 

 DIREÇÃO 

 

 OLHO 

1 0.15 cpg 13.3 gps 0º/180° Direito e esquerdo abertos 

2 0.15 cpg 13.3 gps 45º/225º Direito e esquerdo abertos 

3 0.15 cpg 13.3 gps 90º/270º Direito e esquerdo abertos 

4 0.15 cpg 13.3 gps 135º/315º Direito e esquerdo abertos 

5 0.3 cpg 6.6 gps 0º/180° Direito e esquerdo abertos 

6 0.3 cpg 6.6 gps 45º/225º Direito e esquerdo abertos 

7 0.3 cpg 6.6 gps 90º/270º Direito e esquerdo abertos 

8 0.3 cpg 6.6 gps 135º/315º Direito e esquerdo abertos 

9 0.6 cpg 3.3 gps 0º/180° Direito e esquerdo abertos 

10 0.6 cpg 3.3 gps 45º/225º Direito e esquerdo abertos 

11 0.6 cpg 3.3 gps 90º/270º Direito e esquerdo abertos 

12 0.6 cpg 3.3 gps 135º/315º Direito e esquerdo abertos 

13 0.15 cpg 13.3 gps 0º/180° Esquerdo aberto 

14 0.15 cpg 13.3 gps 45º/225º Esquerdo aberto 

15 0.15 cpg 13.3 gps 90º/270º Esquerdo aberto 

16 0.15 cpg 13.3 gps 135º/315º Esquerdo aberto 

17 0.3 cpg 6.6 gps 0º/180° Esquerdo aberto 

18 0.3 cpg 6.6 gps 45º/225º Esquerdo aberto 

19 0.3 cpg 6.6 gps 90º/270º Esquerdo aberto 

20 0.3 cpg 6.6 gps 135º/315º Esquerdo aberto 

21 0.6 cpg 3.3 gps 0º/180° Esquerdo aberto 

22 0.6 cpg 3.3 gps 45º/225º Esquerdo aberto 

23 0.6 cpg 3.3 gps 90º/270º Esquerdo aberto 

24 0.6 cpg 3.3 gps 135º/315º Esquerdo aberto 

25 0.15 cpg 13.3 gps 0º/180° Direito aberto 

26 0.15 cpg 13.3 gps 45º/225º Direito aberto 

27 0.15 cpg 13.3 gps 90º/270º Direito aberto 

28 0.15 cpg 13.3 gps 135º/315º Direito aberto 

29 0.3 cpg 6.6 gps 0º/180° Direito aberto 

30 0.3 cpg 6.6 gps 45º/225º Direito aberto 

31 0.3 cpg 6.6 gps 90º/270º Direito aberto 

32 0.3 cpg 6.6 gps 135º/315º Direito aberto 

33 0.6 cpg 3.3 gps 0º/180° Direito aberto 

34 0.6 cpg 3.3 gps 45º/225º Direito aberto 

35 0.6 cpg 3.3 gps 90º/270º Direito aberto 

36 0.6 cpg 3.3 gps 135º/315º Direito aberto 
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4.6 PROCEDIMENTO DE RESFRIAMENTO (COOLING) 

 

No hemisfério contralateral, um dispositivo de resfriamento, (cryoloop), foi 

colocado e coberto com agarose tipo XI, (Sigma, Alemanha). As sondas de 

refrigeração, (cooling probes), são produzidas a partir de tubos de aço inoxidável 

hipodérmico, esses tubos estão conectados a um tubo de teflon que bombeia 

metanol refrigerado por gelo seco a uma temperatura de -65ºC, (ver figura 10). As 

dimensões do loop são de aproximadamente 7 x 3.4mm. A temperatura do loop é 

controlada pela velocidade da bomba, durante as sessões de registro a temperatura 

do metanol e da superfície cortical foram continuamente monitoradas por um 

termómetro colocado dentro do recipiente com metanol e gelo seco e outro 

termómetro que é acoplado a um fio de cobre ligado a união do loop, 

respectivamente. Assim, conseguimos manter a superfície cortical a uma 

temperatura de aproximadamente 1ºC e 3ºC. Essa temperatura foi testada, e é ideal 

para cessar a atividade neural em todas as seis camadas e em torno de uma área 

de 10 x 5mm² em volta do loop (LOMBER et al., 1999; VOLGUSHEV et al., 2000). 

 

Figura 10. Configurações do cooling. Ilustração do sistema que bombeia metanol refrigerado 

responsável pela inativação das áreas visuais no córtex. Fonte: Modificada de LOMBER et al., (1999). 
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Para realização de um novo registro após o cooling, chamado de recuperação, 

um período de 30 minutos entre as sessões, foi deixado para o reaquecimento e 

estabilização das respostas. As vantagens do cooling, é que além de promover uma 

inibição das conexões inter-hemisféricas entre as áreas de interesse, é um 

procedimento reversível, que não promove lesões no tecido encefálico que poderiam 

comprometer o restante do experimento. Um esquema ilustrando as vias visuais que 

são ativadas durante a estimulação binocular, monocular ipsilateral e monocular 

contralateral no baseline e no cooling são mostrados nas figuras 11, 12 e 13, 

respectivamente.  

 

4.7 DELINEAMENTO ESTATÍSTICO 

 

O estudo seguiu um delineamento experimental, com amostras dependentes 

e independentes, realizado em quatro gatos. Para análise de dados foi utilizado o 

software IBM® SPSS® (Statistical Package for Social Science), versão 20, além do 

Matlab (Mathworks Inc., Natick, Massachusetts).  

A normalidade dos dados foi mensurada por meio do teste de Shapiro-Wilk, 

que evidenciou uma distribuição não normal, (p < 0,05). Por isso, para verificar a 

diferença global, na taxa de disparo dos neurônios, na zona de transição, entre as 

três condições de estudo (baseline, cooling e recovery), utilizamos a ANOVA de 

Friedman, teste não paramétrico para amostras relacionadas. Para testes post hoc 

aplicamos o Teste de Postos com Sinais de Wilcoxon.  

Já para analisar as diferenças globais no índice de modulação, com valores 

obtidos para as três frequências espaciais, durante o baseline e o cooling, também 

na zona de transição, levando em consideração o olho que estava sendo 

estimulado, utilizamos o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para amostras 

independentes. Para análise post hoc utilizamos o teste de Mann-Whitney. 

Adotamos o nível de significância de 5% (p < 0,05), as barras de erro mostradas nas 

figuras representam o erro padrão. 
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Estimulação Binocular 

 

Figura 11. Vias visuais ativadas durante o baseline e o cooling pela estimulação binocular. 

Esquema ilustrativo evidenciando o trajeto percorrido pela informação visual da retina ao córtex visual 

primário. As fibras da retina temporal não cruzam no quiasma óptico e, portanto, permanecem 

ipsilateralmente, já as fibras da retina nasal, cruzam no quiasma óptico para o lado contralateral. (A): 

No baseline todas as vias permanecem intactas quando ativadas pela estimulação visual. Em azul, 

temos as vias que conduzem a informação visual para o hemisfério esquerdo (ipsilateral), de registro 

eletrofisiológico. Essas vias se originam de células ganglionares da retina temporal do olho esquerdo 

e da retina nasal do olho direito. O núcleo geniculado lateral (NGL) esquerdo, do tálamo, recebe 

essas informações e retransmite para as áreas visuais primárias no córtex. Em vermelho temos as 

vias que conduzem informações para o hemisfério direito (contralateral). Essas vias, por sua vez, se 

originam de células da retina temporal do olho direito e da retina nasal do olho esquerdo. O NGL 

direito recebe essas informações e envia projeções para o córtex visual primário. A comunicação 

entre os dois hemisférios é feita pelas conexões visuais calosais (CVC). (B): No cooling, registramos 

a atividade de células estimuladas apenas pelas vias que conduzem a informação para o hemisfério 

ipsilateral, já que as células que recebem aferências das vias que se projetam para o hemisfério 

contralateral (vias vermelhas tracejadas com um sombreamento azul) estão temporariamente 

desativadas. Nesse caso, não temos a influência das CVC. 

A B 
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Estimulação Ipsilateral 

 

Figura 12. Vias visuais ativadas durante o baseline e o cooling pela estimulação ipsilateral. 

Esquema ilustrativo evidenciando o trajeto percorrido pela informação visual da retina ao córtex visual 

primário, quando apenas o olho ipsilateral (esquerdo) é estimulado. As fibras da retina temporal não 

cruzam no quiasma óptico e, portanto, permanecem ipsilateralmente, já as fibras da retina nasal, 

cruzam no quiasma óptico para o lado contralateral. (A): No baseline todas as vias permanecem 

intactas quando ativadas pela estimulação visual. Em azul, temos a via que conduz  informação visual 

para o hemisfério esquerdo (ipsilateral), de registro eletrofisiológico. Essa via se origina de células 

ganglionares da retina temporal do olho esquerdo. O núcleo geniculado lateral (NGL) esquerdo, do 

tálamo, recebe essas informações e retransmite para as áreas visuais primárias no córtex. Em 

vermelho temos a via que conduz informações para o hemisfério direito (contralateral). Essa via, por 

sua vez, se origina de células da retina nasal do olho esquerdo. O NGL direito recebe essas 

informações e envia projeções para o córtex visual primário. A comunicação entre os dois hemisférios 

é feita pelas conexões visuais calosais (CVC). (B): No cooling, registramos a atividade de células 

estimuladas apenas pela via que conduz informações para o hemisfério ipsilateral, já que as células 

que recebem aferências da via que se projeta para o hemisfério contralateral (vias vermelhas 

tracejadas com um sombreamento azul) está temporariamente desativada. Nesse caso, não temos a 

influência das CVC. As vias em cinza, correspondem as originadas no olho direito que foi ocluído.  

A B 
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Estimulação Contralateral 

 

Figura 13. Vias visuais ativadas durante o baseline e o cooling pela estimulação contralateral. 

Esquema ilustrativo evidenciando o trajeto percorrido pela informação visual da retina ao córtex visual 

primário, quando apenas o olho contralateral (direito) é estimulado. As fibras da retina temporal não 

cruzam no quiasma óptico e, portanto, permanecem ipsilateralmente, já as fibras da retina nasal, 

cruzam no quiasma óptico para o lado contralateral. (A): No baseline todas as vias permanecem 

intactas quando ativadas pela estimulação visual. Em azul, temos a via que conduz  informação visual 

para o hemisfério esquerdo (ipsilateral), de registro eletrofisiológico. Essa via se origina de células 

ganglionares da retina nasal do olho direito. O núcleo geniculado lateral (NGL) esquerdo, do tálamo, 

recebe essas informações e retransmite para as áreas visuais primárias no córtex. Em vermelho 

temos a via que conduz informações para o hemisfério direito (contralateral). Essa via, por sua vez, 

se origina de células da retina temporal do olho direito. O NGL direito recebe essas informações e 

envia projeções para o córtex visual primário. A comunicação entre os dois hemisférios é feita pelas 

conexões visuais calosais (CVC). (B): No cooling, registramos a atividade de células estimuladas 

apenas pela via que conduz informações para o hemisfério ipsilateral, já que as células que recebem 

aferências da via que se projeta para o hemisfério contralateral (vias vermelhas tracejadas com um 

sombreamento azul) estão temporariamente desativadas. Nesse caso, não temos a influência das 

CVC. As vias em cinza correspondem às originadas no olho esquerdo que foi ocluído.    

B A 
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4.8 ÍNDICE DE VARIAÇÃO DE RESPOSTA 

 

 O efeito da desativação foi mensurado pelo índice de modulação IM, expresso 

pela seguinte fórmula: 

Taxa de DisparoCooling - Taxa de DisparoBaseline 

           Taxa de DisparoBaseline + Taxa de DisparoCooling 

 

O índice varia entre -1 e 1. Um índice de modulação negativo significa que a 

taxa de disparo diminuiu durante a ausência da influência das conexões visuais 

inter-hemisféricas, indicando uma influência excitatória dessas conexões. O oposto é 

verdadeiro, ou seja, no caso de modulações inibitórias, teríamos um IM positivo. Um 

IM não significativamente diferente de zero, indica que a desativação das conexões 

visuais através do corpo caloso não tem influência sobre a variável mensurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IM = 
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5. RESULTADOS 

 

Os resultados estão fundamentados no registro eletrofisiológico do hemisfério 

esquerdo de cinco animais. Durante as sessões de registro, obtivemos sinais da 

atividade de células únicas, do inglês, single unit activity (SUA) (n = 100), obtidos a 

partir de um método desenvolvido por Quiroga e colaboradores. Esse método 

propõe que potenciais de ação com uma forma de onda similar, derivam de um único 

neurônio, para mais detalhes, ver (QUIROGA, 2004).  

                        

5.2 A DESATIVAÇÃO TÉRMICA DA ZONA DE TRANSIÇÃO CONTRALATERAL 

DIMINUI A TAXA DE DISPARO NEURONAL 

 

De início, comparamos a taxa média de disparo neuronal, spikes/s, para as 

três condições de estudo (baseline, cooling e recovery). Não levamos em 

consideração a frequência espacial, nem o tipo de estimulação, ou seja, binocular e 

monocular (ipsilateral e contralateral) e nem a orientação e direção dos estímulos 

apresentados. Podemos observar que durante o cooling a taxa de disparo diminuiu 

na média do grupo das células analisadas, em seguida, no recovery, já sem a 

influência da técnica de desativação, a taxa volta a aumentar. Para analisar a 

diferença global entre as três condições utilizamos o teste ANOVA de Friedman. 

Para testes post hoc utilizamos o Teste de Postos com Sinais de Wilcoxon. 

Encontramos diferenças significativas entre as três condições (x2= 134,310, p<0,001, 

Friedman). O teste de postos com sinais de Wilcoxon revelou que a diferença global 

se deu por uma redução da taxa de disparo no cooling em relação ao baseline      

(z= -6,967, p<0,001) e por um aumento da taxa de disparo no recovery em relação 

ao cooling (z= -12,018, p<0,001) e baseline (z= -7,082, p<0,001), (ver figura 14).    

 

5.3 A TAXA DE DISPARO NEURONAL DIMINUI MAIS PARA AS RESPOSTAS 

EVOCADAS PELO OLHO IPSILATERAL 

 

Levando em consideração o olho estimulado observamos que durante a 

estimulação binocular a taxa média de disparo foi maior do que durante a 

estimulação monocular ipsilateral e monocular contralateral. 
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Durante o cooling as taxas diminuíram na média 11,4% para a estimulação 

binocular e 13,8% para a estimulação ipsilateral. Durante a estimulação contralateral 

ocorreu o inverso, a taxa aumentou na média 4,8%. Para a estimulação binocular 

houve diferença global significativa (x2= 43,708, p<0,001, Friedman) e pareada, 

entre todas as condições, baseline e cooling (z= -4,438, p<0,001, Wilcoxon), cooling 

e recovery (z= -7,156, p<0,001, Wilcoxon) e baseline e recovery (z= -3,569, p<0,001, 

Wilcoxon).  

Para a estimulação ipsilateral, também encontramos diferença global 

significativa (x2= 70,366, p<0,001, Friedman) e pareada, baseline e cooling            

(z= -5,751, p<0,001, Wilcoxon), cooling e recovery (z= -7,777, p<0,001, Wilcoxon) e 

baseline e recovery (z= -5,036, p<0,001, Wilcoxon).  

Já para a estimulação contralateral, embora tenhamos encontrado diferença 

global significativa (x2= 26,765, p<0,001, Friedman) e pareada entre o cooling e 

recovery (z= -5,743, p<0,001, Wilcoxon), entre o baseline e recovery (z= -3,683, 

p<0,001, Wilcoxon), não encontramos diferenças significativas entre baseline e 

cooling, (ver figura 15). 

 

Figura 14. A desativação das conexões visuais inter-hemisféricas diminui a taxa de disparo 

neuronal. Os dados representam à média e o erro padrão das taxas de disparo spikes/s do baseline 

(N= 100), do cooling (N= 100) e do recovery (N= 100). Diferenças significativas p < 0,05 *.  
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Figura 15. A taxa de disparo não diminui para a estimulação contralateral. Os dados 

representam à média e o erro padrão das taxas de disparo durante os três tipos de estimulação: 

monocular ipsilateral, monocular contralateral  e binocular. Diferenças significativas p < 0,05 *.  

 

Quando analisamos separadamente as frequências espaciais observamos 

que durante o cooling a taxa de disparo diminuiu na média 12,3% para a frequência 

espacial mais baixa (0.15 ciclos/grau) e que a taxa de disparo para essa condição foi 

maior do que a da frequência espacial intermediária (0.3 ciclos/grau) e da frequência 

espacial alta (0.6 ciclos/grau). Além disso, encontramos também, para a frequência 

espacial baixa, diferença global significativa (x2=107,253, p<0,001, Friedman) e 

pareada, entre todas as condições, baseline e cooling (z= -4,809, p<0,001, 

Wilcoxon), cooling e recovery (z= -9,632, p<0,001, Wilcoxon) e baseline e recovery 

(z= -6,647, p<0,001, Wilcoxon).  

 

5.4 AS RESPOSTAS IPSILATERAIS E CONTRALATERAIS PARA DIFERENTES 

FREQUENCIAS ESPACIAIS SÃO INVERSAMENTE AFETADAS 

 

Histogramas de atividade neuronal, em função do tempo, do olho estimulado 

e da frequência espacial empregada, são mostrados na figura 16. As respostas para 

as frequências espaciais mais baixas foram mais afetadas pela desativação das 

conexões visuais inter-hemisféricas do que as frequências mais altas, quando o olho 

ipsilateral foi estimulado.  
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Note que os valores do índice de modulação mudam para zero à medida que 

a frequência espacial aumenta. Durante a estimulação contralateral a relação entre 

frequência espacial e variação do índice de modulação se inverte, com as 

frequências espaciais mais altas sendo mais afetadas, (ver figura 16).  

 

Figura 16. Histogramas de atividade neuronal durante a estimulação monocular. (A): Exemplo 

de um histograma mostrando a atividade de uma unidade durante a estimulação ipsilateral para as 

duas condições: baseline (preto) e cooling (azul). O índice de modulação (IM) é mostrado para cada 

exemplo. IM próximo de zero representa pouca taxa de variação entre baseline e cooling. Note que as 

respostas para a frequência espacial baixa (0.15 ciclos/grau) foram mais afetadas para essa 

condição. (B): Exemplo de atividade registrada de outra unidade durante a estimulação contralateral. 

Note que para essa condição as respostas para a frequência espacial mais alta (0.6 ciclos/grau) 

foram mais acometidas. As sombras nas linhas pretas e azuis representam o erro padrão.  

 

Assim como no PSTH, mostrado anteriormente, podemos ver na figura 17, 

que durante a estimulação ipsilateral as respostas para as frequências espaciais 

baixas (índice de modulação mais negativo, grupo sobre o lado esquerdo na 

imagem), foram mais afetadas. Além disso, para essa condição, houve diferença 

significativa entre a frequência espacial mais baixa (0.15 ciclos/grau) e a frequência 

espacial mais alta (0.6 ciclos/grau), (Z= -2,114, p<0,05, Mann-Whitney).  
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Enquanto que, durante a estimulação contralateral as respostas para as 

frequências espaciais altas foram as mais afetadas (grupo sobre o lado direito), e 

que, nesse caso, também encontramos, diferença significativa, entre a frequência 

espacial mais baixa e a frequência espacial mais alta (Z= -2,037, p<0,05, Mann-

Whitney). Note que durante a estimulação binocular estes efeitos parecem 

compensar um ao outro (grupo central). 

 

Figura 17. As respostas ipsilaterais e contralaterais para diferentes frequências espaciais são 

inversamente afetadas pelo cooling. Os dados mostrados na figura representam à média e o erro 

padrão dos valores obtidos pelo índice de modulação (IM) do baseline e do cooling.  Note que 

durante a estimulação do olho ipsilateral as respostas para a frequência espacial baixa (0.15 

ciclos/grau) foram mais afetadas (IM mais negativo). Já durante a estimulação do olho contralateral, 

as respostas para a frequência espacial alta (0.6 ciclos/grau) é que foram mais acometidas. 

Diferenças significativas p < 0,05 *. 

 

As diferentes médias do IM, mostradas na figura 17, calculadas em função da 

desativação do hemisfério contralateral durante a estimulação ipsilateral, binocular e 

contralateral dependendo da frequência espacial empregada podem estar 

relacionadas com diferentes balanços de excitação e inibição através das conexões 

visuais inter-hemisféricas. Na figura 18, podemos ver que a porcentagem do número 

de respostas excitatórias que diminuem é maior para a estimulação ipsilateral e 

binocular com frequências espaciais baixas. Ao contrário, quando a estimulação é 

contralateral a porcentagem é maior para a frequência espacial mais alta.  
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Figura 18. Distribuição dos efeitos excitatórios e inibitórios mediados pelas conexões visuais 

inter-hemisféricas. As barras mostradas na figura correspondem aos valores obtidos pelo índice de 

modulação (IM) do baseline e do cooling. As barras azuis correspondem aos valores de excitação 

(quando a taxa de disparo diminui durante o cooling). Já as setas vermelhas representam os valores 

de inibição (quando a taxa de disparo aumenta durante o cooling). Note que a porcentagem do 

número de respostas excitatórias que diminuem é maior para a frequência espacial baixa (0.15 

ciclos/grau) durante a estimulação ipsilateral e binocular. Já durante a estimulação contralateral essa 

porcentagem é maior para a frequência espacial alta (0.6 ciclos/grau).  

 

5.5 NEURÔNIOS PREFERINDO CONTORNOS HORIZONTAIS, VERTICAIS E 

OBLÍQUOS RECEBEM PROJEÇÕES INTER-HEMISFÉRICAS DIFERENTES 

 

Quando analisamos separadamente a orientação dos estímulos 

apresentados, podemos observar que neurônios preferindo contornos cardinais 

(horizontais e verticais) e oblíquos recebem projeções inter-hemisféricas diferentes. 

Na (figura 19), podemos notar que neurônios preferindo contornos horizontais 

diminuem sua taxa de disparo, em particular, durante a estimulação ipsilateral e com 

frequências espaciais baixas. Já neurônios que preferem contornos verticais são 

mais afetados durante a estimulação monocular contralateral e com frequências 

espaciais altas. Além disso, neurônios que preferem contornos oblíquos aparecem 

menos afetados. Nesse contexto, considerando a orientação dos estímulos 

apresentados, encontramos diferenças significativas durante a estimulação com 

frequência espacial baixa (0.15 ciclos/grau) e com frequência espacial intermediária 

(0.3 ciclos/grau).  
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Quando analisamos a estimulação ipsilateral, encontramos diferenças 

significativas entre os neurônios que preferem contornos horizontais e verticais     

(Z= -2,194, p<0,05, Mann-Whitney) e entre aqueles que preferem contornos 

horizontais e oblíquos (Z= -2,480, p<0,05, Mann-Whitney).  

Além disso, encontramos diferença significativa quando analisamos a 

estimulação ipsilateral e comparamos com a estimulação binocular, essa diferença 

foi observada apenas entre os neurônios que preferem contornos horizontais        

(Z= -2,164, p<0,05, Mann-Whitney). Já quando analisamos a estimulação 

contralateral e comparamos com a estimulação binocular também encontramos 

diferenças significativas apenas entre os neurônios que preferem contornos 

horizontais (Z= -2,964, p<0,01, Mann-Whitney). Comparando a estimulação 

ipsilateral e contralateral, encontramos diferença significativa entre os neurônios que 

preferem contornos horizontais (Z= -3,821, p<0,001, Mann-Whitney) e aqueles que 

preferem contornos oblíquos (Z= -2,182, p<0,05, Mann-Whitney). Na estimulação 

com frequência espacial intermediária encontramos diferenças significativas entre os 

neurônios que preferem contornos horizontais (Z= -2,964, p<0,01).  

 

Figura 19. Preferência de orientação. A figura mostra a média e o erro padrão dos valores obtidos 

pelo índice de modulação (IM) do baseline e do cooling.  Note que os neurônios preferindo contornos 

horizontais são mais afetados (IM mais negativo) pela estimulação ipsilateral com frequência espacial 

baixa (0.15 ciclos/grau). Já os neurônios que preferem contornos verticais são mais acometidos pela 

estimulação do olho contralateral com frequência espacial alta (0.6 ciclos/grau). Diferenças 

significativas p < 0,05 *. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Investigamos neste trabalho, a contribuição funcional das conexões visuais 

inter-hemisféricas, na zona de transição, diante de estímulos monoculares e 

binoculares, apresentados em diferentes frequências espaciais, levando em 

consideração a importância das células X e Y, no transporte dessas informações até 

os neurônios que se projetam pelo corpo caloso.  

 

6.1 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Como mencionado anteriormente, hoje sabemos que de fato, as influências 

inter-hemisféricas, são mais frequentes entre os neurônios visuais com preferência 

de orientação análoga (MAKAROV et al., 2008; SCHMIDT et al., 2011) e com 

preferência de direção similar (PEIKER et al., 2013), porém, ainda são escassos, 

dados referentes a esse tipo de influência para estímulos apresentados em 

diferentes frequências espaciais.  

Para verificar aspectos referentes a essa questão, de início, desenvolvemos 

um protocolo de estimulação, composto por barras (gratings), com diferentes 

frequências espaciais. Desde as descobertas revolucionárias de Hubel e Wiesel, que 

os gratings começaram a ser empregados como estímulos para ativar neurônios no 

córtex visual primário de gatos. As vantagens da utilização desse tipo de protocolo é 

que ele nos permite definir aspectos importantes que facilitam a caracterização de 

respostas neuronais, como o tipo de frequência espacial e temporal empregadas, 

contraste, contornos de orientação e direção de movimento. Além disso, os gratings 

que ocupam toda a tela do monitor nos permite estimular e manipular 

simultaneamente todas as unidades encontradas pelas matrizes de registro 

eletrofisiológico. Escolhemos a zona de transição, como região de estudo, por ser a 

região que representa o meridiano vertical do campo visual e por ser o local em que 

a maior parte das conexões visuais inter-hemisféricas estão presentes. O trabalho 

de (HOUZEL et al., 1994), mostrou que 78% dos botões terminais dessas conexões 

aparecem na zona de transição, 21% aparecem na área 18 e apenas 1% na área 

17. Além disso, trata-se também de uma zona de transição para a seletividade de 

respostas a frequências espaciais.  
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Com a área 18 adjacente recebendo apenas aferências das células Y e 

respondendo mais para frequências espaciais baixas e a área 17 recebendo 

aferências de uma mistura de células X e Y e respondendo principalmente para 

frequências espaciais altas (HUMPHREY et al., 1985). 

Um dos pontos cruciais dos nossos experimentos foi à realização da técnica 

de desativação das conexões visuais inter-hemisféricas. A principal vantagem desse 

método deve-se ao fato de ser um procedimento reversível, que não promove lesões 

no tecido nervoso, sendo assim, vários protocolos de desativação podem ser 

realizados durante o mesmo experimento. Porém, esse procedimento, também 

possui algumas desvantagens, como por exemplo, o tamanho do cryoloop e o seu 

exato posicionamento na superfície cortical, além disso, é possível que os efeitos do 

cooling se estendam para regiões mais afastadas, já que a redução da temperatura 

induz vasoconstricção dos capilares sanguíneos e uma consequente mudança 

metabólica local. Entretanto, para assegurar o funcionamento ótimo da técnica, 

comparamos a taxa de disparo do cooling com as outras duas condições de estudo, 

como mostra a figura 14. Tendo em vista, que muitos autores defendem a ideia de 

que as conexões visuais, através do corpo caloso, são prioritariamente excitatórias 

(GALABURDA, 1984; GESCHWIND; GALABURDA, 1985; LASSONDE, 1986; 

WATSON et al., 1984; YAZGAN et al., 1995; WUNDERLE et al., 2013), nossos 

dados tornam-se consistentes, já que durante o cooling, a taxa média de disparo 

diminuiu.  

 

6.2 O CORPO CALOSO É SELETIVO PARA FREQUÊNCIAS ESPACIAIS  

 

(BERARDI; BISTI; MAFFEI, 1987) registraram diretamente conexões visuais 

inter-hemisféricas, diante de estímulos apresentados com diferentes contrastes, 

frequências espaciais e temporais. Nesse estudo os pesquisadores concluíram que 

essas fibras só poderiam ser ativadas por estímulos apresentados em alto contraste 

e baixas frequências espaciais. Em trabalho mais recente (RIBOT et al., 2013), 

dentre outras coisas, também avaliaram o comportamento dessas conexões 

utilizando um protocolo similar, composto por frequências espaciais distintas. A partir 

daí, puderam observar que a via inter-hemisférica estabelece o mesmo gradiente de 

respostas para diferentes frequências espaciais que a via retino-geniculado-cortical, 

na zona de transição.  



41 
 

Um fato comum nesses dois estudos foi a realização da secção do quiasma 

óptico, usada para investigar o papel específico do corpo caloso na percepção de 

frequências espaciais. Em experimentos, onde a secção do quiasma óptico é 

realizada, o registro de atividade neuronal, como consequência de ativação por 

fibras do corpo caloso, só poderá ser feito pela estimulação monocular do olho 

contralateral ao de registro eletrofisiológico. Em gatos, como citado anteriormente, 

mais da metade dos axônios das células ganglionares que deixam a retina cruzam 

no quiasma óptico para o lado contralateral, sua remoção implica numa perca muito 

grande de informações que deveriam chegar ao córtex desses animais para serem 

processadas. Até que ponto esse procedimento pôde interferir nos achados desses 

pesquisadores ainda permanece como uma incógnita. No nosso trabalho, 

preservamos o quiasma óptico, assim como, todas as estruturas do sistema visual, 

da retina ao córtex. Talvez por isso, nossos resultados não corroboram com os 

achados dos pesquisadores citados acima. Vimos que as conexões visuais, através 

do corpo caloso, podem ser ativadas, não somente por frequências espaciais baixas 

(0.15 ciclos/grau), mas também, por frequências intermediárias (0.3 ciclos/grau) e 

altas (0.6 ciclos/grau). E que, além desse parâmetro, outras condições devem ser 

levadas em consideração, durante a desativação dessas fibras, como o olho 

estimulado, já que para a estimulação ipsilateral, as frequências espaciais baixas 

foram mais afetadas. Ao contrário da estimulação contralateral, onde a frequência 

espacial alta é que foi mais acometida.  

Além disso, o contorno de orientação do estímulo apresentado, também 

influencia o tipo de resposta observada. Como observado anteriormente por 

(SCHMIDT et al., 2010) e (PEIKER et al., 2013), neurônios que preferem contornos 

cardinais, principalmente horizontais, diminuem mais sua taxa de disparo. 

Observamos nos nossos resultados que o efeito nos neurônios que preferem 

contornos horizontais é mais pronunciado durante a estimulação ipsilateral e com 

frequências espaciais baixas. Já os neurônios que preferem contornos verticais são 

mais afetados durante a estimulação contralateral e com frequência espacial alta. 

Em geral, neurônios que preferem contornos oblíquos aparecem menos afetados. 

Esses diferentes mecanismos de respostas podem estar envolvidos num processo 

de interação binocular, onde as respostas do olho ipsilateral e do olho contralateral 

se complementam, e assim, constroem juntas, uma imagem complexa, rica em 

detalhes, de uma cena visual. 
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6.3 O OLHO ESTIMULADO INFLUENCIA O TIPO DE RESPOSTA OBSERVADA 

 

Em estudos anteriores, nosso grupo de pesquisa, já havia investigado 

aspectos concernentes a essa questão. Nesses trabalhos, o olho estimulado, 

também foi considerado. Nossos resultados mostram-se consistentes com esses 

estudos, já que neles também foi possível observar que as respostas monoculares a 

estimulação do olho ipsilateral são mais influenciadas por interações de fibras 

visuais do corpo caloso do que aquelas da estimulação contralateral ou binocular 

(Tese PEIKER, 2014). Esse resultado pode ser explicado pela distribuição das fibras 

retinianas que cruzam no quiasma óptico e as que permanecem ipsilateralmente. 

Sabe-se que a quantidade de fibras que cruzam é maior do que a quantidade de 

fibras que permanecem do mesmo lado. Por isso, observa-se uma dominância 

contralateral nas respostas no córtex visual primário. Isso significa que a quantidade 

de informações recebidas pelo hemisfério contralateral é maior quando o olho 

ipsilateral é estimulado do que quando a estimulação é do olho contralateral. Como 

esse hemisfério está sendo inibido pelo cooling a influência transmitida pelo corpo 

caloso se torna maior para o olho ipsilateral.  

Além disso, observamos uma interação com o tipo de frequência espacial 

empregada. Em geral, a influência inter-hemisférica é maior para as frequências 

espaciais baixas do que para as frequências espaciais altas. Uma explicação para 

isso pode ser o fato de que as fibras visuais que se projetam pelo corpo caloso 

originam-se de neurônios que recebem aferências predominantemente de células Y 

através da via retino-geniculado-cortical. Assim, pelo fato numérico, o cooling teria 

mais impacto nas respostas para as frequências espaciais baixas. Esse fato é 

apoiado pela observação de que a área 18, além de receber exclusivamente 

aferências de células Y, contribui relativamente com uma porcentagem maior de 

fibras visuais calosais do que a área 17 (HOUZEL et al., 1994). Mesmo escolhendo 

células da zona de transição observamos que as respostas para a frequência 

espacial mais baixa (0.15 ciclos/grau) dominaram em amplitude essa região.  

Observamos também uma interação entre o olho estimulado e a frequência 

espacial empregada, para a estimulação ipsilateral as respostas para as frequências 

espaciais baixas foram mais afetadas. Já durante a estimulação contralateral a 

frequência espacial alta é a que foi mais acometida.  



43 
 

Isso sugere um mecanismo diferente de interação dos dois hemicampos 

visuais (nasal e temporal), representados no mesmo olho. Onde o hemicampo 

monocular nasal é relativamente menor e representa proporcionalmente mais campo 

visual central que o hemicampo temporal.  

 Associado a isso, esses diferentes mecanismos de respostas também podem 

estar relacionados com a heterogeneidade das células X e Y ao longo da superfície 

da retina. A densidade de células Y é baixa na área central e aumenta com a 

excentricidade, o contrário acontece para as células X, (FUKUDA; STONE, 1973). 

Estímulos oriundos da parte central do campo visual (ponto de fixação dos dois 

olhos) incidem na parte central da retina (fóvea), onde uma quantidade maior de 

células X são ativadas, já que sua densidade é maior nessa região. Sabemos que as 

células X respondem mais para frequências espaciais altas. Além disso, o número 

absoluto de fotorreceptores é mais alto na retina central, isso facilita o 

processamento de frequências espaciais altas. 

Quanto mais distante do ponto de fixação, mais os estímulos incidem na 

periferia da retina e consequentemente mais células Y são recrutadas. Sabemos que 

as células Y respondem mais para a estimulação com frequências espaciais baixas. 

Além disso, o número absoluto de fotorreceptores diminui na periferia, isso também 

limita a resolução espacial da imagem e muda gradualmente o espectro das 

frequências espaciais que estão sendo processadas. A retina nasal captura 

informações de regiões mais periféricas do campo visual, já que essa área recebe e 

processa estímulos do campo visual temporal. Como sabemos, só as fibras da retina 

nasal cruzam no quiasma óptico para o lado contralateral e, portanto, durante a 

estimulação ipsilateral as informações oriundas do campo visual temporal que 

incidem na retina nasal só podem chegar no hemisfério esquerdo indiretamente 

pelas fibras dos neurônios visuais que se projetam pelo corpo caloso. Na 

estimulação ipsilateral, durante o cooling, essa via com origem na retina nasal é 

indiretamente inibida, uma vez que, as células no córtex visual primário contralateral 

que receberiam informações dela, estão momentaneamente desativadas pelo 

cooling, (ver figura 20). Essas particularidades anatômicas podem explicar porque 

durante a estimulação ipsilateral o cooling afeta principalmente as respostas 

evocadas por frequências espaciais baixas. Além disso, podem explicar também 

porque durante a estimulação contralateral o cooling afeta principalmente as 

respostas evocadas por frequências espaciais altas. 
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 Nessa condição, o cooling inibe indiretamente a via com origem na retina 

temporal, já que ela permanece ipsilateralmente e as células no córtex visual 

primário que receberiam informações dela estão momentaneamente desativadas. 

(ver figura 21). A retina temporal captura informações da parte nasal e relativamente 

menos informações da periferia do campo visual. Sendo assim, estímulos 

apresentados na parte nasal do campo visual recrutam uma fração maior de células 

X e uma fração menor de células Y. Além de uma densidade maior de 

fotorreceptores. 

 

6.4 CONDUÇÃO DE FREQUÊNCIAS ESPACIAIS E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Os mapas de frequências espaciais nos gatos foram propostos, como tendo 

sua origem, nas células X e Y da retina (SHOHAM et al., 1997). Essas células 

possuem diferenças anatômicas e funcionais, sendo assim, podem ser identificadas 

de diferentes formas. Uma delas é o tipo de frequência espacial ao qual podem ser 

estimuladas. As células X preferem frequências espaciais altas enquanto que as 

células Y frequências espaciais baixas. Outra forma seria a latência de resposta, 

tendo em vista que possuem diferenças estruturais que influenciam a condução de 

informação. As células Y possuem uma velocidade maior, já que apresentam 

axônios mais calibrosos, comparado ao das células X. Dessa forma, além de termos 

utilizado diferentes frequências espaciais, poderíamos também ter utilizado, como 

critério de distinção entre essas células e suas respectivas vias de condução, a 

latência de resposta. Assim como mostraram (KALAYCIOĞLU et al., 2009), quando 

em estudo com humanos verificaram que o tempo de transferência inter-hemisférica 

é menor para baixas frequências espaciais comparado com altas frequências, do 

mesmo modo que, o tempo de condução na via retino-geniculado-cortical também foi 

menor para estímulos com frequências espaciais menores.  

Além disso, apesar de considerarmos satisfatório o tamanho de nossa 

amostra, ideal para obtermos dados seguros e confiáveis, esse número poderia ter 

sido maior, no intuito de registrarmos mais animais e assim obtermos dados mais 

fidedignos. Sendo assim, propomos a realização de mais estudos alusivos a essas 

questões com o intuito de um esclarecimento mais amplo da participação das células 

X e Y na condução de frequências espaciais e como esse tipo de informação chega 

aos neurônios que se projetam pelo do corpo caloso.  
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Figura 20. A densidade de células Y é maior na periferia da retina. Esquema ilustrativo 

(estimulação ipsilateral) evidenciando a densidade de células X e Y ao longo da superfície da retina. 

Os estímulos da parte central do campo visual incidem na fóvea, nessa região, a densidade de 

células X é alta, porém a medida que aumenta a excentricidade vai diminuindo, o contrário acontece 

para as células Y. Quanto mais distante do ponto de fixação, mais os estímulos incidem na periferia 

da retina nasal, e consequentemente mais células Y são ativadas. As fibras da retina nasal cruzam no 

quiasma óptico para o lado contralateral, já as fibras da retina temporal permanecem ipsilateralmente. 
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Figura 21. A densidade de células X é maior na parte central da retina. Esquema ilustrativo 

(estimulação contralateral) evidenciando a densidade de células X e Y ao longo da superfície da 

retina. Os estímulos da parte central do campo visual incidem na fóvea, nessa região, a densidade de 

células X é alta, porém a medida que aumenta a excentricidade vai diminuindo, o contrário acontece 

para as células Y. Quanto mais próximo do ponto de fixação mais os estímulos incidem na parte 

central da retina e assim, mais fotorreceptores e células X são ativadas. As fibras da retina temporal 

permanecem ipsilateralmente, já as da retina nasal cruzam no quiasma óptico.  
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7. RESUMO E CONCLUSÕES 

 

Estímulos com diferentes frequências espaciais, contornos de orientação e 

direção de movimento, foram utilizados para avaliar a taxa média de disparo dos 

neurônios, no córtex visual primário de gatos (áreas 17 e 18), durante a desativação 

reversível das conexões visuais inter-hemisféricas.  

Como observado anteriormente, a remoção das conexões visuais, através do 

corpo caloso, diminuiu a taxa de disparo da maioria dos neurônios, isso 

provavelmente reflita numa maior quantidade de fibras excitatórias presentes nessas 

conexões. Quando analisamos separadamente as diferentes frequências espaciais, 

verificamos que as aferências excitatórias para o olho ipsilateral são mais 

prejudicadas, em particular, durante a estimulação com frequência espacial baixa 

(0.15 ciclos/grau) e para neurônios que preferem contornos horizontais. Para a 

estimulação contralateral o impacto das respostas foi menor, nessa condição, as 

aferências excitatórias foram mais prejudicadas durante a estimulação com 

frequência espacial alta (0.6 ciclos/grau) e para neurônios preferindo contornos 

verticais.  

Em virtude dos fatos mencionados, podemos concluir que as conexões 

visuais inter-hemisféricas são seletivas para frequências espaciais, tendo em vista, 

que o cooling influenciou de forma diferente as respostas evocadas por diferentes 

condições. Além disso, o padrão exato de excitação e inibição varia, dependendo 

tanto do olho estimulado como da preferência de orientação dos neurônios. Por fim, 

propomos que as fibras que conduzem informações do olho ipsilateral, através do 

corpo caloso, originam-se predominantemente de neurônios dominados por células 

Y. Já aquelas que medeiam informações do olho contralateral originam-se de 

neurônios que recebem aferências das células x ou de uma mistura de células X e Y, 

através da via retino-geniculado-cortical.  
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