
ONDAS ESPIRAIS DE DEPRESSÃO ALASTRANTE – MODELO DE MEIOS 
EXCITÁVEIS 

 
A onda de Depressão Alastrante (DA) é caracterizada pela supressão da atividade 

neuronal rápida, que se propaga radialmente com formato de ondas auto-

sustentadas ao longo de meios excitáveis, tais como o córtex cerebral e a retina de 

ave. Alguns pesquisadores sugerem que o fenômeno da DA está intrinsecamente 

associado à epilepsia, portanto, o seu estudo contribui para entender melhor a 

atuação dos mecanismos subcelulares durante as crises epilépticas. O objetivo 

deste trabalho é estudar as ondas auto-sustentadas com formato espiral que se 

propagam nos meios excitáveis, tendo como foco específico a propagação das 

ondas de DA na retina de aves (Gallus gallus), aplicando modelos matemáticos e 

simulações computacionais. Neste trabalho propomos um modelo matemático que 

descreve a ação dos mecanismos celulares envolvidos na geração, propagação e 

recuperação dos meios excitáveis durante a ocorrência de uma onda de excitação 

gerada por um estímulo. Este modelo consiste de uma rede bidimensional com 

compartimentos justapostos que comunicam entre si por eletrodifusão. A função f 

(x, y, t) descreve o nível de despolarização de cada elemento de excitação no 

espaço, coordenadas x e y, ao longo do tempo, coordenada t. O modelo proposto 

permite simular ondas de DA, em formato circular e espiral. Além disso, este 

modelo permite-nos sugerir a hipótese de que o período refratário relativo seja o 

principal modulador do tipo de trajetória descrito pelo vórtice durante a 

propagação das ondas de excitação no formato de espirais. Através deste modelo, 

também é possível compreender melhor a ocorrência do núcleo verificado nos 

meios excitáveis durante a propagação das ondas em espiral. Ajustando os valores 

dos parâmetros da função f(x,y,t), que descreve o nível de polarização de cada 

elemento celular, é possível reproduzir a propagação das ondas de Depressão 

Alastrante ao longo dos compartimentos justapostos que representam as células 

da retina, à velocidade de mm/min, registrada durante as observações 

experimentais em retina de ave. 


