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Na puberdade o amadurecimento do córtex pré-frontal e de
outras regiões do cérebro aprimora a memória de trabalho,
o raciocínio abstrato, a capacidade de atenção e favorece o
gerenciamento das emoções
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adolescência é a etapa mais
aitiva da vida e o período ao

final do qual nossas habilida-
des físicas e cognitivas alcançam o
ponto máximo do desenvolvimento.
É também urna fase marcada por
alterações comportamentais e senti-
mentais provocadas, primariamente,
pela ausência de controle emocional
em razão da falta de sincronismo entre
um corpo quase adulto e uma mente
ainda infantil.

A característica predominante da
adolescência é a tomada de decisões
impensadas e altamente influenciadas
pela pressão emocional dos pares/ de-
cisões muitas vezes incompreensíveis
para a maioria dos adultos.

Crescimento acelerado, amadu-
recimento sexual e mudanças na ex-
pectativa do entorno social e familiar
que requerem o desenvolvimento de
habilidades sofisticadas de comu-
nicação interpessoal, julgamento e
abstração, bem como de autocontrole
e inibição emocional são alguns dos
desafios pelos quais o adolescente

deve transitar. E cada uma dessas mu-
danças é acompanhada de profundas
modificações neurológicas.

CAPACIDADE REFINADA
Técnicas que permitem medir o con-
sumo energético e as mudanças no
metabolismo cerebral indicam que
durante o desenvolvimento cortícal
ocorrem alterações profundas na dinâ-
mica metabólíca do córtex, as quais se
estendem até quase o final da adoles-
cência. Recentemente, esses estudos
têm sido complementados e estendidos
mediante a utilização de técnicas de
imageamento e análise cognitiva, que
permitem a delimitação anatômica e
temporal precisa das mudanças que
acontecem em regiões específicas do
cérebro em decorrência de experiências
comportamentais bem definidas.

Uma região cerebral que tem
recebido atenção especial é o córtex
pré-frontal. Sabe-se que ele é o encar-
regado de gerenciar algumas das capa-
cidades cognitivas que nos diferenciam
dos outros primatas, entre elas nossa

refinada capacidade de planejamento
racional e emocional. O córtex pré-
frontal amadurece após outras regiões
corticats, e seu desenvolvimento está
ligado ao surgimento e aprotundamen-
to do raciocínio abstrato, do refina-
mento das capacidades da memória de
trabalho e atenção, bem como da habi-
lidade de inibir respostas emocionais.

Estudos neuropsicológicos de-
monstram que a velocidade de pro-
cessamento da informação aumenta
de forma notável no final da infância
e início da adolescência. Já a análise
das imagens obtidas por ressonância
magnética sugere que esse aumento
está intimamente relacionado ao
desenvolvimento de distintas capa-
cidades emocionais (como melhoras
na modulação afetiva, na avaliação
da recompensa e na discriminação
de situações com alto conteúdo emo-
cional), determinadas pela profunda
reorganização estrutural e funcional
ocorrida no córtex pré-frontal.

Durante a adolescência, o córtex
cerebral apresenta clara alteração na

68 MENTE&CEREBRO



relação entre substância cinzenta e
substância branca. Pesquisas recentes
demonstraram que, enquanto a subs-
tância cinzenta aumenta durante a
pré-adolescência e diminui nas fases
tardias dessa etapa, a substância branca
aumenta de forma linear durante todo
o desenvolvimento pós-natal. O fato
de que essas mudanças aconteçam
principalmente no córtex pré-frontal
e reflitam, majoritariamente, aumento
nos níveis de mielinização (formação
da bainha lipídica que recobre o
axônio dos neurônios, isolando-os
eletricamente e melhorando, assim,
a eficácia da transmissão do impulso
nervoso) indica que o aumento de
volume nessa região durante a adoles-
cência está intimamente associado à
melhora no processamento cognitivo
e ao refinamento no controle do com-
portamento impulsivo e na dinâmica
comunicacional, que ocorrem por
volta dos 12 aos 18 anos.

AVALIAÇÃO DE RISCO
Estudos de imageamento funcional
realizados recentemente nas universi-
dades de Nottíngham e da Califórnia
demonstraram diferenças notáveis na
atividade cerebral de adolescentes com
distintas sensibilidades ao julgamento
de seus pares. Os resultados sugerem
que, ainda que as estruturas cerebrais
envolvidas na avaliação de risco sejam
as mesmas nos adultos e nos adolescen-
tes, estes são mais sensíveis à percep-
ção de informações negativas.

Sendo assim, quando confrontados
com movimentos intimidantes ou com
expressões faciais ameaçadoras, os
adolescentes resistentes à opinião dos
colegas apresentaram altíssima ativida-
de em regiões do cérebro envolvidas
na percepção de ações e na tomada
de decisões, incluindo o córtex pré-



frontal. Já quando submetidos a tarefas
que requeriam a avaliação de risco,
tiveram maior ativação dos córtices
orbitofrontal e cingulado anterior do
que os adultos.

As alterações no processamento
cognitivo e nos padrões de ativida-
de cortical que ocorrem durante a
passagem pela adolescência estão
seguramente associadas a modifica-
ções na arborização dendritica dos
neurônios piramidais do córtex pré-
frontal, em particular relacionadas
ao desenvolvimento dos dendritos
e do soma (corpo neuronal) dos
neurônios piramidais da camada IIIc
(principal fonte de conexões corti-
cais entre os hemisférios cerebrais),
bem como à extensa remodelação da
conectividade excitatória aferente
dessa camada, que produz uma mar-
cada redução no número de sinapses
glutamatérgicas func iona lmen te
imaturas e modifica a modulação do-
paminérgica e gabaérgica mediada
por receptores D2 e GABAA.
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Os adolescentes têm de conviver
com paixões e emoções intensas que
lhes causam abruptas mudanças no hu-
mor, dificultam a atenção e desregulam
o sono. Além disso, devem tentar con-
trolá-las. Para piorar, tudo isso ocorre
de modo concomitante à passagem do
ensino fundamental para o médio,, mais
tarde ao stress do vestibular e, tempos
depois, às exigências acadêmicas e
sociais da vida universitária.

RISCO DO STRESS
A demanda cognitiva e de atenção
que isso requer é enorme e representa
uma circunstância única da vida nesse
momento em que o cérebro atravessa
uma reorganização extensa. Estudos
recentes indicam que, em razão dessa
reorganização cortical, crianças, ado-
lescentes e adultos utilizam distintas
estratégias cognitivas para resolver
problemas comportamentais seme-
lhantes e são suscetíveis, de forma
diversa, à ação de diferentes agentes
farmacológicos e ambientais no pro-
cessamento mnemônico e nos meca-
nismos neuroadaptativos que regulam
os efeitos perniciosos do stress.

Pesquisadores têm sugerido que
a ocorrência de stress recorrente
durante a adolescência afeta o de-
senvolvimento normal de distintas
estruturas cerebrais e que essas

modificações poderiam serás causas
do aparecimento de psicopatologias
como depressão, ansiedade social
e dependência de drogas na vida
adulta. De fato, experimentos com
ratos adolescentes submetidos ao
stress provocado pela intromissão
de um congênere desconhecido
em sua gaiola do biotério demons-
tram que os mencionados animais
apresentam um déficit notável na
interação social e sexual e uma
marcada inibição à sensibilização
comportamental pelas anfetaminas,
quando adultos.

Além disso, os animais adoles-
centes são muito mais sensíveis que
os adultos à dependência induzida
pela auto-administração de nicotina, a
qual produz modificações plásticas no
sistema de receptores glutamatérgicos
do tipo AMPA, localizados no hipo-
campo e no estriado, que, acredita-se,
estão facilitadas pela existência de
uma janela de sensibilidade própria e
característica da adolescência.

Um dos tipos de memória cujo
processamento comprovadamente se
altera durante a adolescência é a me-
mória de trabalho. Ela é encarregada
de manter a informação recentemente
adquirida ou evocada em um estado
ativo disponível para sua subseqüente
monitoração e manipulação, e resulta
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Ingestão de álcool nessa fase da vida induz
modificações eletrofisiológicas duradouras
que não são observadas em adultos

fundamental para o normal funciona-
mento cognitivo.

A capacidade da memória de tra-
balho aumenta ao longo da infância
e da adolescência, e essa modificação
se correlaciona com o incremento
na atividade do córtex parietal e do
sulco frontal, assim como no número
e densidade das conexões entre essas
áreas e o córtex pré-frontal, ocorrido
entre 10 e 16 anos.

Experimentos neurofarmacológi-
cos realizados com animais sugerem
que os adolescentes podem ser mais
sensíveis aos efeitos adversos produ-
zidos pelo consumo de álcool e de
maconha na consolidação de memó-
rias de longa duração dependentes
do hipocampo. Em contraste, são
muito menos suscetíveis aos efeitos
motores e sedantes do etanol e dos
canabinóides, o que estimula seu
consumo, aumentando ainda mais o
prejuízo cognitivo.

Esses desajustes parecem estar
associados a uma predisposição
aumentada para a ocorrência de
modificações plásticas dependentes
da atividade no hipocampo e em

áreas relacionadas, provavelmente
em virtude de modificações na quan-
tidade, composição em subunidades e
localização subcelular dos receptores
glutarnatérgicos do tipo NMDA, bem
como de uma diferença na sensibili-
dade da neurotransmissão gabaérgica
hipocampal à modulação pelo sistema
endocanabínóide.

Estudos realizados com fatias do
hipocampo de ratos adolescentes e
adultos parecem confirmar essa hipóte-
se. Assim, a indução de potenciação de
longa duração, um fenômeno plástico
que se expressa na forma de aumento
persistente na eficácia da transmissão
sináptíca e medeia a formação de novas
memórias no hipocampo, é bloqueada
no tecido de animais adolescentes por
concentrações de etanol muito mais
baixas que aquelas que afetam esse
processo em animais adultos.

Ainda mais, a exposição ao etanol
durante a puberdade induz modifica-
ções eletrofisiológicas duradouras que
não são observadas após a ingestão
de álcool nos animais adultos, o que,
seguramente, é conseqüência direta
da suscetibilidade diferencial produ-
zida pelas diferenças neuroquímicas
mencionadas anteriormente.

Sabe-se, por exemplo, que a
exposição de ratos adolescentes aos
vapores de etanol durante cinco dias

MAIOR CONCENTRAÇÃO: aumento da
atividade cerebral

aumenta o ritmo delta (característico
do sono não-REM) no córtex parietal
e o ritmo beta (geralmente associado
ao aparecimento de estados de ansie-
dade) no hipocampo, ao mesmo tem-
po que diminui as amplitudes das on-
das N2 e P2 nessa estrutura cerebral.
Tais ondas são observadas durante o
registro de potenciais relacionados a
eventos ou potenciais evocados e têm
sido associadas ao reconhecimento
consciente de estímulos.

O fato de que essas modificações
eletroencefalográftcas perdurem
durante a vida adulta e estejam rela-
cionadas a alterações persistentes na
atividade locomotora e exploratória
ressalta a necessidade imperiosa que
temos de compreender a inter-relação
entre neuroquímíca, neurofisiologia e
comportamento durante a fase da vida
na qual se determina grande parte de
nossa personalidade. mgc
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