
CAPA

Ao longo da vida, nosso cérebro passa por mais
mudanças do que qualquer outra parte do
corpo. Em linhas gerais, as alterações podem
ser divididas em cinco estágios; em cada um
deles temos demandas, habilidades e recursos
específicos. Descobertas neurocientíficas nos
ajudam a tirar o máximo proveito de cada
momento e criar as melhores condições possíveis
para atingir a próxima fase

-*

CONCEITOS-CHAVE
• O cérebro humano passa por transformações significativas, no
decorrer da vida. Podemos localizar com clareza cinco momentos
nesse trajeto: gestação, infância, adolescência, vida adulta e
terceira idade. Cada um deles tem características específicas e
requer condições adequadas para se desenvolver.

• No estágio inicial de formação, por exemplo, é fundamental
que o novo órgão seja "alimentado" com nutrientes, como o ácido
fólico, crucial para o fechamento do tubo neural. Na infância, o
acolhimento emocional e a diversidade de experiências abrem
caminhos para uma vida neurológica mais saudável no futuro.

• O cérebro dos adolescentes sofre uma poda sináptka que
elimina conexões sem uso. Nessa fase delicada, o sistema nervoso
tem flexibilidade para novos aprendizados, mas falta controle dos
impulsos. Na vida adulta e terceira idade é fundamental assumir as
responsabilidades pelo próprio bem-estar e "cuidar do cérebro",
adotando hábitos saudáveis.
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uando respiramos pela primeira vez o cérebro
já tem mais de 8 meses de idade - pelo menos

na maioria dos casos. Ele começa a se desenvolver
na quarta semana após a concepção, quando uma das
três camadas do embrião se enrola e forma o tubo
neural. Cerca de sete dias depois a parte superior
desse cilindro se dobra e cria as estruturas básicas do
prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo.

Nesse momento, o crescimento e a diferenciação
do cérebro são controlados, principalmente, pelos
genes. Nessas primeiras semanas de desenvolvimen-
to é fundamental ter um ambiente pré-natal o mais
acolhedor possível. O que significa isso? Uma mãe com
o mínimo de stress possível, que se alimente de maneira
saudável e fique longe de cigarros, álcool c de outras
toxinas. Ao final do processo de construção do cérebro,,
quando o feto já consegue ouvir e lembrar, sons e sensa-
ções também passam a moldar o órgão.

Nos dois primeiros tri-
mestres, entretanto, desen-
volvimento significa sim-
plesmente colocar as peças
no lugar: produzir neurônios
e conexões e garantir que
cada seção do cérebro cresça
adequadamente e no lugar
correto. Isso requer energia
e uma variedade de nutrien-
tes, na quantidade adequada
e no momento certo. Se
considerarmos o tamanho
da construção - 100 bilhões
de neurônios e milhares de

células de apoio, em quatro lobos principais e dezenas
de sub-regiões -, inevitavelmente chegaremos à con-
clusão de que se trata de uma verdadeira façanha da
engenharia evolucionária.

Sabemos que um nutriente é necessário nos estágios
iniciais: o ácido fólico, crucial para o fechamento do tubo
neural. Sua falta pode levar a má-formações, como a espinha
bífida, em que parte da coluna vertebral cresce fora do corpo,
e a anencefalia, uma condição letal na qual grande parte do
cérebro não se desenvolve. Existem evidências de que defici-
ências de vitamina Bi 2 podem provocar efeitos similares.

Alguns
compostos
como a
nicotina não
precisam
sequer
atravessar a
placenta para
fazer mal

O papel de outros nutrientes nesses primeiros estágios
é menos conhecido - em parte, porque a deficiência
geralmente ocorre em um quadro de saúde frágil ou sub-
nutrição, confundindo-se com outros fatores decorrentes
de problemas de saúde geral e resultantes de educação
precária. E também porque não é fácil ligar deficiências
precoces com transtornos que podem aparecer meses ou
até vários anos mais tarde.

Estudos com animais, entretanto, mostram que a
subnutrição - e, em particular, a falta de proteína - atrasa
o crescimento de células neurais e de suas conexões, e
que o zinco e o ferro são necessários para a migração
dos neurônios do local de formação para seu ponto
final. Ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa são
determinantes no desenvolvimento de sinapses e para o
funcionamento da membrana.

Mas, enquanto uma boa dieta e a ingestão de vitami-
nas no pré-natal (quando prescritas) são suficientes para
cuidar das necessidades iniciais do cérebro, a insuficiência
de placenta pode atrasar o desenvolvimento. Ela pode ser
afetada por fatores como hipertensão, tabagismo ou stress
materno. Nutrientes demais também podem ser prejudi-
ciais. Há por exemplo, o fato de o diabetes sem controle
causar excesso de glicose, potencialmente tóxico.

Por sorte, o órgão tem uma ampla rede de segurança:
produz duas vezes mais neurônios do que o necessário.
Mesmo assim, alguns danos podem ser irreversíveis. A defi-
ciência fetal de ferro, por exemplo, afeta a função cerebral
até os 3 anos, mesmo que a criança receba suplementos
desde seu nascimento. Quando o assunto são substâncias
tóxicas, a boa noticia é que o feto está bem protegido do
mundo exterior, até mesmo da mãe. A placenta é uma
barreira altamente seletiva, cheia de bombas protéicas que
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ajudam a evitar que substâncias não desejadas da corrente
sangüínea materna cheguem ao bebê.

Entretanto, ela não é uma barreira perfeita, e algumas
substâncias nocivas, como mercúrio, nicotina e álcool,
podem atravessá-la. Os efeitos dependem da dose e do
momento da exposição, mas estudos em animais mostram
que a nicotina afeta o funcionamento de neurotransmis-
sores, enquanto o mercúrio está ligado à perda de células
do cerebelo e de partes do córtex. Já o álcool mata os
neurônios depois da ativação de certos neurotransmissores,
embora a quantidade necessária para causar os defeitos
físicos e cognitivos da síndrome alcoólica fetal ou formas
mais sutis de dano seja pouco clara.

Alguns compostos tóxicos não precisam sequer atra-
vessar a placenta para ter efeito. O cigarro, por exemplo,
restringe a circulação de sangue para a criança, privando-a
de oxigênio e de nutrientes. Não se sabe como isso afeta o
cérebro de fetos humanos, embora existam indicações de
que o corpo caloso, que liga os dois hemisférios, e o córtex
órbito-frontal, envolvido no comportamento social, podem
ser menores em adolescentes expostos ao cigarro no útcro.

Algumas pesquisas indicam que um córtex órbito-frontal
menor possa estar vinculado a sentimentos exacerbados
de carência. Um estudo recente, publicado no International
Journal of Epidemiology, entretanto, mostra que não foram en-
contradas diferenças cognitivas entre adolescentes expostos
ou não ao fumo durante a vida intra-uterina. O tema, porém,
ainda c controverso.

O stress também pode ser tóxico. Em animais, a
exposição aos hormônios maternos desencadeados pela
vivência de situações estressantes leva, em muitos casos,
a comportamentos ansiosos e à hiperatividade na prole.
Um estudo longitudinal recente, com mais de 7.000
mulheres e bebês, no Colégio Imperial de Londres,
concluiu que o stress materno pode ser responsável
por até 15% dos diagnósticos de transtorno do déficit
de atenção e hiperatividade (TDA/H). Entretanto, se
você leu este texto até aqui, os primeiros nove meses de
sua vida foram, provavelmente, tranqüilos, ou qualquer
problema já foi superado por pais suficientemente bons
e educação adequada.

Pode parecer surpreendente, mas o aprendizado, a me-
mória e a linguagem surgem antes mesmo do nascimento.
As experiências durante o fim do período pré-natal são
certamente importantes, e talvez vitais para o desenvol-
vimento cerebral normal. O aprendizado pode ser detec-
tado, experimentalmente, entre a 22a e a 24a semana de
gestação, quando o feto responde a um barulho ou toque,
mas ignora se o estímulo ocorrer de forma repetitiva. Ele
apresenta nessa fase um tipo simples de memória, chamado
habituação. A partir de 32 semanas o feto já apresenta
condicionamento - um tipo mais complexo de memória,
no qual estímulos arbitrários podem ser aprendidos como o
sinal de que algo vai acontecer, como um som que sinalize
algum acontecimento. Já foi mostrado que lembranças
fetais, como trechos de música, o som da voz e o cheiro
matemos, formam-se em torno da 30a semana de gestação
e persistem após o parto.

O aprendizado da língua também começa antes do
nascimento. Um recém-nascido vai sugar com mais vigor
se ouvir sua língua nativa em vez de uma estrangeira,
embora a criança responda a sons de qualquer língua até
os 3 anos. Mesmo assim, falar com um feto no terceiro
trimestre pode ajudá-lo a reconhecer voz do interlocutor,
mas não existem evidências de que a exposição a diversas
línguas influencie os talentos lingüísticos futuros. O fator
mais importante no desenvolvimento da linguagem é o
quanto os pais conversam com criança e o quanto eles
concentram nela sua atenção. - Caroline Williams
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inda volta e meia alguém defenda a "educação pré-
natal", não existem evidências de que tal estratégia

produza resultados. Na verdade, pode haver boas razões
para o ambiente fetal apresentar uma experiência sensorial
limitada. Aestimulação excessiva, que ocorre em alguns caso
de ingestão de certas drogas pela mãe, pode matar novas
células cerebrais. E na infância, quando o cérebro está mais
enérgico e flexível do que nunca, que o órgão continua a
crescer, criando e quebrando conexões em uma velocidade
incrível, enquanto exploramos o mundo à nossa volta.

Nessa fase, o cérebro jovem, capaz de aprender e lembrar,
terá as primeiras oportunidades de realmente usar o incrível
aparato do qual dispõe. Durante o período pré-natal, até
250 mil novas células são criadas a cada minuto, formando
l ,8 milhão de conexões por segundo. A metade delas, porém,
vai definhar e morrer, restando apenas aquelas reforçadas pelo
uso. A partir do nascimento, o bebê passa por mais de uma
década de desenvolvimento e crescimento rápido, na qual cada
experiência contribui para a formação final. Nesse momento, a
participação de pais e educadores pode contribuir muito para
ampliar o potencial neurológico dos pequenos.

Sabe-se que, surpreendentemente, o nascimento altera
muito pouco a função do cérebro. Embora o córtex somato-
sensorial sensível ao toque esteja ativo antes do nascimento,
são necessários de dois a três meses antes que se perceba
qualquer outra atividade no córtex, que por fim controla
coisas como o movimento voluntário, a ponderação e a per-
cepção. Os lobos frontais tornam-se ativos entre os 6 meses
e l ano, desencadeando o desenvolvimento de emoções,
ligações, planejamento, memória de trabalho e atenção. O
senso de si mesmo desenvolve-se quando os circuitos dos
lobos parietais e pré-frontais se tornam mais integrados,
aos 18 meses; a percepção de que outras pessoas possuem
mente própria - e podem sentir ou pensar de forma diferente
- aparece em torno dos 3 ou 4 anos.

Experiências vividas durante esses anos ajudam a formar
nosso bem-estar emocional, e pais negligentes ou exces-
sivamente rígidos podem mudar o cérebro de seus filhos
para sempre. A rejeição materna ou um trauma precoce,
por exemplo, muitas vezes afetam as reações emocionais de
uma pessoa a eventos estressantes no futuro, predispondo-a
a transtornos de ansiedade e depressão.

Então, como tirar o máximo dessa fase delicada e fértil da
vida de um cérebro? A boa notícia para os adultos ciosos do
futuro de suas crianças é que a resposta está na simplicidade,

no cuidado e na brincadeira. Estudos comprovam que um
ambiente carinhoso e seguro, no qual a criança possa partici-
par de atividades lúdicas interativas, como esconde-esconde,
onde possa manipular, por exemplo, blocos de montar e ser
ninada ao som de cantigas é propício para aumentar o seu
quociente de inteligência (Ql) e estimular sua curiosidade e
interesse pelo mundo.

Alguns dizem que ouvir música clássica melhora
as habilidades espaciais e o aprendizado. Esse "efeito
Mozart" - que gerou inúmeros programas de aprendizagem
para crianças ainda no útero, nos Estados Unidos - tem
tantos críticos quanto adeptos. Os benefícios de aprender a
tocar um instrumento durante a infância, por outro lado, tem
mais respaldo científico. Há várias pesquisas que mostram
seus efeitos duradouros no cérebro: melhora de capacidades
matemáticas, de localização espacial e ponderação.

Aos 6 anos, o cérebro atinge 95% do peso que terá quando
a pessoa estiver adulta e o ápice de consumo energético. Por
volta dessa idade, a criança começa a aplicar a lógica e entender
seus próprios processos de pensamentó.'O cérebro continua a
crescer, fazendo e quebrando conexões com as experiências,
até que, depois um pico de produção de massa cinzenta, aos
11 em meninas e aos 14 em meninos, a puberdade chegará
- e mudará tudo novamente. - Heien Phillips
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Não raro, adolescentes são definidos como egoístas, irres-
ponsáveis,, irracionais e facilmente irritáveis. Médicos

e psicólogos costumam explicar as características particu-
larmente desagradáveis como o produto de hormônios em
ebulição, uma vez que crianças atingem o volume cerebral
quase adulto antes da puberdade. Entretanto, recentemente,
estudos de imagem mostraram uma gama de alterações
estruturais durante a adolescência que pode explicar esses
anos tumultuados: o crescimento de seu cérebro pode
estar completo, mas as conexões certamente ainda estão
em progresso.

O pesquisador Jay Giedd, do Instituto Nacional de
Saúde Mental, em Bethesda, Maryland, e seus colegas
acompanharam o progresso de quase 400 crianças, esca-
neando seu cérebro a cada dois anos. Eles descobriram
que a adolescência traz ondas de cortes de massa cinzenta.
O adolescente perde cerca de 1 % desse material todo
ano até os 20 e poucos. A equipe publicou artigo sobre o
tema no periódico científico Natwe Neurosciotee. Essa poda
cerebral elimina conexões sem uso, produzidas em excesso
durante o crescimento, começando com áreas motoras
e sensoriais mais básicas, que amadurecem primeiro. Em
seguida são eliminadas regiões envolvidas na linguagem
e orientação espacial e, por último, as ligadas ao alto
processamento e funções executivas.

Entre as últimas regiões a amadurecer está a do córtex
pré-frontal dorso-lateral, na parte anterior do lobo frontal.
Essa área está envolvida no controle de impulsos, julgamento
e tomada de decisões, o que pode explicar algumas das esco-
lhas pouco brilhantes feitas pelos adolescentes. Ela também
está envolvida no controle e processamento de informações
emocionais enviadas pela amígdala - o centro de comando
das reações emocionais -, o que pode responder pelo tem-
peramento inconstante dos adolescentes.

Enquanto a massa cinza é perdida, o cérebro ganha massa
branca (ver quadro ao lado). Esse tecido gorduroso envolve os
neurônios, conduzindo impulsos elétricos mais rapidamente
e estabilizando as conexões neurais que sobreviveram ao pro-
cesso de poda. Essas alterações trazem benefícios e prejuízos.
Nesse estágio da vida, o sistema nervoso ainda tem a flexibili-
dade da infância, o que é sinal de existem "esponjas" para ab-
sorver novos aprendizados. De outro lado, a falta de controle
de impulsos pode levar a comportamentos de risco, como
abuso de drogas ou álcool, tabagismo e sexo sem proteção.

A questão das drogas é particularmente preocupante,
como sugerem estudos de neuroimagem: circuitos de mo-
tivação e controle do cérebro de adolescentes são quase
Afeitos" para a dependência. Adicione-se a falta de controle
de impulsos, os julgamentos fracos e a dolorosa baixa
auto-estima, criada pelas conseqüências em longo prazo,
e teremos um adolescente em apuros. E drogas de abuso e
eventos estressantes - até mesmo um coração partido - têm
sido ligados a transtornos de humor na vida adulta. Nessa
fase é bom evitar os dois. E contar com um ambiente calo-
roso e continente em casa é fundamental. O lado positivo é
que, enquanto os adolescentes correm para a vida adulta e a
independência, carregam com eles um potencial cru para es-
culpir o aprendizado. Por isso nessa fase, experiências como
leitura, música, artes plásticas, teatro, esportes e viagens são
decisivas. - Arma Gosline
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os 20 o cérebro finalmente atingiu a idade adulta. O
feliz proprietário desse fabuloso equipamento deve

aproveitar bem seu potencial. Até porque pesquisas indicam
que seu pico de funcionamento se dá em torno dos 11 anos
e dura meia década. A partir daí, é ladeira abaixo. Felizmente
o declínio que começa aos 27 anos - e continua por toda a
vida adulta - acontece de íorma bastante vagarosa. E, com
alguns cuidados, esse processo pode ser ainda mais lento.
Embora cada habilidade cerebral diminua em um ritmo
diferente, aquelas envolvidas em tarefas executivas, como
planejamento e coordenação de tarefas - curiosamente, as
que decaem primeiro -, são as que aparecem por último, na
adolescência. Essas capacidades, associadas com os córtices
pré-frontal e temporal, ainda estão em maturação no começo
da segunda década de vida.

A memória episódica, ligada à lembrança de eventos,
também piora, enquanto a velocidade de processamen-
to do cérebro diminui e a memória de trabalho passa a
guardar menos informação. Mas qual é a velocidade desse
declínio? De acordo com vários pesquisadores, entre os
quais o psicólogo Art Kramer, da Universidade de Illinois,
em Urbana-Champaign, dos 25 anos em diante perdemos
um ponto por ano em um teste chamado exame de estado
mental mínimo (ver o quadro abaixo). O instrumento, usado,
em geral, para avaliar a velocidade do declínio mental ou
da instalação de demência apresenta um total de 30 pontos
de aritmética, linguagem e habilidades motoras básicas. Um
declínio de 3 ou 4 pontos é considerado significativo. Em

outras palavras, o que acontece com alguém dos 25 aos 65
anos tem conseqüências práticas para sua vida.

Isso tudo pode soar um pouco deprimente, mas há
um lado positivo. As habilidades que diminuem na vida
adulta referem-se à inteligência fluida (que nos torna aptos
a lidar com problemas imediatos) e estão relacionadas à
velocidade de processamento cerebral. Mas há também a
chamada "inteligência cristalizada", que eqüivale a sabe-
doria - e corre na direção contrária. Então, enquanto sua
inteligência fluida despenca, junto com o rosto e bumbum,
a inteligência cristalina cresce, assim como a barriga. E essas
duas vertentes parecem cancelar uma à outra, pelo menos
até os 60 ou 70 anos.

Existe outro motivo para se alegrar. Continuar ativo
mental e fisicamente, ter uma dieta saudável, evitar o tabagis-
mo, bebidas alcoólicas e outras drogas que alteram o estado
mental parece diminuir o declínio inevitável. Mas se parece
tarde demais para viver assim, não entre em pânico. Você
ainda tem chance de virar o jogo. - Graham Lawton
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ao existem dúvidas: quando uma pessoa profissional-
mente ativa se aposenta, algo em seu cérebro muda. Por

volta dos 65 anos, a maioria das pessoas começa a perceber
alguns sinais: esquece ou troca nomes de conhecidos e a
chaleira, ocasionalmente, termina na geladeira. Existe uma
boa razão para que nossa memória comece a nos desapontar.
Nesse estágio da vida, estamos constantemente perdendo
células em áreas críticas do cérebro, como o hipocampo
- onde são processadas as memórias. A princípio, isso não é
um grande problema, e até mesmo um cérebro idoso é flexível
o suficiente para compensar. Em algum ponto, entretanto, as
perdas começam a ser significativas. Mas nem todo mundo
envelhece da mesma maneira, nem com a mesma rapidez. En-
tão, qual é a diferença entre uma velhinha alegre e inteligente
e uma vovó irritável e desmemoriada? E é possível aumentar
as possibilidades de terminar como a primeira?

Exercícios físicos certamente podem ajudar. Inúmeros es-
tudos mostram que praticar atividades três vezes por semana
ajuda a melhorar a concentração e o raciocínio abstrato em
idosos, estimulando o crescimento de novas células cerebrais.
Mexer o corpo também ajuda a manter o nível adequado de
glicose sangüínea. Ao envelhecermos, é comum que ocorra
um aumento de açúcar no sangue. Isso pode afetar o giro
dentado, uma área no hipocampo envolvida na formação
de memórias. Como atividades físicas favorecem a regulação
da glicose, caminhar ou praticar esportes periodicamente
melhora a memória.

Treinar a coordenação também pode ser benéfico: Cui-
dar do controle motor e do equilíbrio pode melhora a Rincão
cognitiva entre os 60 e os 80 anos. Umas poucas sessões no
videogame podem trazer benefícios. Os resultados de um
estudo publicado, em abril, no Journal of the American Geriatrics
Sotiety, revela que exercícios computadorizados favorecem a
memória e a atenção em pessoas com mais de 65 anos. E o
mais importante, essas mudanças foram grandes o suficiente
para que os participantes relatassem melhoras significativas
no dia-a-dia, como lembrar nomes e conseguir acompanhar
conversas em restaurantes barulhentos.

Evitar a irritação é mais fácil ainda. Quando receptores
de dopamína - responsáveis por sentirmos emoções consi-
deradas positivas - estão em declínio, o risco de a pessoa
sofrer uma depressão aumenta, mas é possível prevenir essa
situação ingerindo doses regulares de dopamina, presente
em iogurtes, amêndoas e chocolates.

Na verdade, o cére-
bro humano tem tudo
que precisa para desfrutar
uma aposentadoria feliz.
Apesar das eventuais per-
das, ele tende a "aprender" silenciosamente a se concentrar
nas coisas boas da vida. "Certamente, quando você tiver 65
anos, estará muito mais apto a valorizar emoções positivas",
diz o neurobiólogo Florin Dolcos, da Universidade de Al-
berta, no Canadá. Em seus experimentos, ele descobriu que,
diferentemente dos mais jovens, pessoas com idade acima de
60 anos tendem a lembrar menos de cenas emocionalmente
negativas, em comparação com passagens positivas ou neu-
tras. Talvez esse seja um mecanismo cerebral de sabedoria,
que nos faz dar menos importância ao que causa sofrimento
e focar naquilo que realmente nos pode trazer benefícios.

Exames de ressonância magnética mostram o motivo
desse funcionamento. Em pessoas com mais de 60 anos, a
amígdala (região do cérebro que processa emoções) costuma
interagir menos com o hipocampo (envolvido no armaze-
namento de lembranças) e mais com o córtex frontal dorso
lateral (atuante no controle de emoções). Dolcos sugere que
isso pode ser o resultado de mais experiência em situações
nas quais é necessária a resposta emocional para manter o
controle. Grande parte das pessoas idosas saudáveis tende a
ver o mundo mais cor-de-rosa do que via quando jovem.

Estudos indicam que pessoas mais relaxadas têm menos
chances de desenvolver demência do que os mais tensos.
Uma pesquisa recentemente publicada no periódico
científico Neuroíoí/y mostra que altos níveis de cortisol,
induzido por situações estressantes, costumam causar o en-
colhimento do córtex cingulado, uma área particularmente
sujeita ao Alzheímer e ligada à depressão em pessoas mais
velhas. Então, mesmo que nossos cérebros não ganhem
rugas, como nossa pele, ele merece o mesmo carinho e
a atenção. Caminhar, fazer palavras-cruzadas e rir mais
podem ser atitudes fundamentais para viver- e envelhecer
- melhor. — Helen Thomson
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