


taram fortes evidências da geração de novos neurônios 
no sistema nervoso central de ratos adultos. No entan
to, seus resultados encontraram enorme resistência no 
meio acadêmico da época, sendo sumariamente silencia
dos e ignorados pela comunidade científica. Nos anos 
1970 e 1980, novos estudos encontraram mais evidên
cias de neurogênese em uma estrutura cerebral deno
minada hipocampo, em ratos e canários adultos, con
firmando os trabalhos de Altman e Das. Novamente, a 
comunidade científica refutou os achados, e o dogma de 
Ramon y Cajal permaneceu inabalado por quase mais 
uma década. 

Esse cenário começou a mudar na década de 1990, 
quando a psicóloga e neurocientista norte-americana 

Elizabeth Gould, após uma década de estudos, de início 
na Universidade Rockefeller e depois na Universida
de Princeton, ambas nos Estados Unidos, obteve com 
seu grupo evidências incontestáveis de neurogênese 
no giro denteado (uma região do hipocampo) em roedo
res, saguis e macacos adultos. No ano seguinte, o neuro
cientista Fred Gage e colaboradores, do Instituto Salk, 
também nos Estados Unidos, demonstraram, pela pri
meira vez, evidências da neurogênese no hipocampo de 
humanos adultos. 

A partir daí, a neurogênese em adultos passou a ser 
amplamente aceita pela comunidade científica. Hoje, 
é estudada por grupos de pesquisa em universidades 
e institutos de todo o mundo. 



O número de novos neurônios produzidos 
diariamente no giro denteado do hipocampo 
(cerca de 9 m i l em ratos e 3 m i l em camundon
gos) pode parecer pequeno quando comparado ao 
número total de neurônios presentes nessa estrutura 
(cerca de 2 milhões). Entretanto, ao longo da v ida 
do animal, esse número representa uma renovação 
de cerca de 10% a 20% de toda população neuronal 
do giro denteado. Em humanos, estudos sobre neu-
rogênese só foram feitos em pacientes voluntários 
nos estágios terminais de câncer, e por isso não 
existem estimativas de formação de neurônio para 
pessoas saudáveis. 

A geração de novos neurônios pode ser regulada por 
fatores ambientais, comportamentais e fisiológicos. 
Substâncias que agem no sistema nervoso, exercícios 
físicos, exposição a novos ambientes e atividades 
que envolvam aprendizado e memória estimulam a 
neurogênese. Ao contrário, estímulos estressantes 
(físicos ou psicológicos), processos inflamatórios, 
distúrbios do sono, consumo de drogas ou álcool e 
envelhecimento são os principais fatores que in ibem 
o surgimento de novas células neurais. 

Entre as substâncias que têm a propriedade de 
estimular a neurogênese no hipocampo está a sero-
tonina, considerada o pr inc ipal dos 'mensageiros' 
(neurotransmissores) que atuam no sistema nervo
so. Esse neurotransmissor age diretamente no hipo
campo, estimulando a fase de proliferação celular 
da neurogênese. A s s i m , os antidepressivos que au
mentam a quantidade de serotonina no cérebro 
(fluoxetina, por exemplo) promovem a formação de 
novos neurônios. 

Outras substâncias com essa capacidade são as 
neurotrofinas, proteínas da família dos hormônios 
de crescimento, responsáveis pela nutrição dos 
neurônios, garantindo sua sobrevivência. Essas pro
teínas est imulam a neurogênese de duas maneiras: 

aumentando a taxa de sobrevivência das novas cé
lulas nervosas e induzindo a diferenciação de célu
las progenitoras neurais em neurônios. 

A prática regular de exercícios físicos favorece a 
neurogênese. Ratos e camundongos com acesso i l i 
mitado à roda de corrida, em suas gaiolas, apresen
tam praticamente o dobro de novos neurônios, 
quando comparados a animais sedentários. Outra 
atitude que auxi l ia a neurogênese no hipocampo é 
sempre procurar novidades, como novos lugares, 
novos passatempos ou novas amizades. Tanto ratos 
quanto camundongos tiveram aumento de cerca de 
60% na geração de novos neurônios quando remo
vidos de gaiolas-padrão (de 45 cm x 35 cm, com 
apenas forragem, água e comida) e colocados em 
gaiolas maiores (100 cm x 60 cm), contendo mais 
animais para aumentar a interação social, rodas de 
corrida para exercícios e variados brinquedos troca
dos constantemente. Esses animais ainda apresen
taram melhor desempenho em testes de memória e 
aprendizado, quando comparados a animais que 
permaneceram nas gaiolas-padrão. 

Manter a mente ocupada com tarefas que exigem 
memorização e aprendizado também pode contribuir 
para a neurogênese. A n i m a i s submetidos a modelos 
de treinamento de memória e aprendizado (como 
labirintos, por exemplo) apresentaram significante 
aumento da neurogênese quando comparados a 
animais do grupo-controle, que não vivenciaram 
esses modelos. 



Estudos em roedores demonstraram que tanto es
tresses físicos (imobilização, nado forçado ou cho
ques elétricos) quanto psicológicos (exposição a 
um predador natural, agressão ou medo) resultam 
em significativa redução na neurogênese. Os me
canismos pelos quais o estresse inibe a geração de 
novos neurônios podem estar relacionados com 
o aumento da concentração, no sangue, de corti-
costeroides, hormônios liberados pelas glândulas 
suprarrenais em resposta ao estresse. Outros estu
dos confirmaram significativa inibição da neurogê
nese em ratos que receberam doses elevadas de 
corticosteroides. 

Os processos inflamatórios também são fatores 
importantes na redução da neurogênese. Algumas 
interleucinas, proteínas produzidas por células do 
sistema de defesa do organismo no processa-infla-
matório, podem afetar a neurogênese diretamente 
(inibindo a divisão das células progenitoras hipo-

campais) ou indiretamente (estimulando a secreção 
de corticosteroides pelas glândulas suprarrenais). 
Distúrbios do sono, como a insônia e a apneia, têm 
forte efeito inibitório na neurogênese. Em estudos 
feitos na Universidade de Princeton, o autor deste 
artigo demonstrou que a geração de novos neurônios 
d i m i n u i u de 30% a 4 0 % em ratos submetidos a 
distúrbios do sono. 

O envelhecimento é um dos mais potentes fa
tores de inibição da neurogênese. Ratos de laborató
rio saudáveis, com expectativa de v ida de cerca de 
dois anos, apresentam uma redução de cerca de 80% 
na formação de novos neurônios entre o sétimo e o 
décimo-segundo meses de idade. Os mecanismos 
responsáveis por essa redução ainda não estão to
talmente esclarecidos, mas se sabe que, no enve
lhecimento, muitas atividades fisiológicas - como 
o sono - são prejudicadas. Estudos recentes, em 
ratos e camundongos, demonstraram que a queda na 
neurogênese decorrente do envelhec imento po
de ser revertida por meio de exercícios físicos ou 
exposição a novos ambientes. Esses dados são bem 
animadores e podem contribuir no combate a pro-



blemas de memória e cognição comumente obser
vados em grande parte da população idosa. 

O consumo de drogas, como cocaína, anfetamina 
ou ecstasy, d i m i n u i significativamente a neurogêne-
se em ratos, camundongos e macacos, e provavelmen
te em humanos. Em estudos científicos, o autor 
deste artigo demonstrou que seguidas administrações 
de ecstasy em ratos não só in ib i ram a neurogênese, 
mas ainda tiveram efeitos neurotóxicos extensos e 
permanentes em todo o sistema nervoso dos animais. 
O abuso no consumo de bebidas alcoólicas, além de 
afetar todas as etapas da geração de novos neurônios 
(proliferação, sobrevivência, migração e diferenciação 
celular), ainda provoca degeneração e morte dessas 
células em diferentes áreas do cérebro, entre elas o 
hipocampo. 

As implicações funcionais - na cognição e no com
portamento emocional - das alterações decorrentes 
da formação de novos neurônios no cérebro adulto 
ainda não estão completamente esclarecidas. Novas 
pesquisas são necessárias para que essas implicações 
sejam mais bem compreendidas. Hoje, porém, m u i 
tos estudos sugerem que a inibição da neurogênese 
pode estar relacionada a problemas cognitivos, como 
o déficit de memória ou dificuldades no aprendiza
do, e à precipitação de distúrbios comportamentais, 
como a depressão e a ansiedade. 

A s s i m , muitos problemas cognitivos e compor
tamentais observados em indivíduos submetidos a 
estresse crônico ou a distúrbios do sono, em idosos 
e em usuários de drogas ou álcool podem estar em 
parte relacionados com a diminuição na geração de 
novos neurônios no hipocampo. Exames de ressonân
cia magnética reforçam essa teoria ao evidenciar que 
pacientes com depressão apresentam atrofia no hipo
campo, quando comparados a pacientes saudáveis. 

Por outro lado, o aumento da neurogênese pode
ria ser um componente essencial para a melhora de 
quadros de depressão e ansiedade. Estudos em ca
mundongos demonstraram que o aumento da forma
ção de neurônios no hipocampo é fundamental para 
a observação dos efeitos clínicos do tratamento com 
antidepressivos. Recentemente, pesquisadores da 
Universidade de Toronto, no Canadá, demonstraram 
que os novos neurônios se integram funcionalmen
te nos circuitos neurais existentes no hipocampo e 
podem participar efetivamente na formação de novas 
memórias, melhorando o desempenho dos animais 
em testes de memória e aprendizado. 

Considerando todos os problemas cognitivos e com
portamentais possivelmente causados pela inibição 
da geração de novos neurônios no cérebro adulto, o 
pr inc ipal desafio é encontrar meios para restaurar 
esse processo no hipocampo ou até aumentar as ta
xas básicas de formação neuronal. 

A relação entre neurogênese e depressão despertou 
o interesse de diversas empresas privadas, como a 
norte-americana Brain Cells, fundada em 2004 com 
o objetivo de procurar ou desenvolver novos fármacos 
com potencial ação antidepressiva que estimulem a 
proliferação neuronal. Após analisar os efeitos de mais 
de 500 substâncias diferentes, a empresa descobriu o 
composto denominado BCI540, que i n d u z i u , em 
testes laboratoriais em animais, significativo aumen
to da neurogênese e comprovada ação antidepressiva. 
Segundo a página da empresa na internet, esse novo 
fármaco já está na fase de testes clínicos em seres 
humanos, para que seja avaliada a sua segurança e 
confirmadas as suas propriedades antidepressivas. 

C o m os avanços da biologia molecular, talvez em 
um futuro não distante seja possível mapear e con
trolar toda a cascata de eventos responsável pela 
neurogênese em outras áreas encefálicas, além do 
hipocampo e do bulbo olfatório. A indução da neu
rogênese em outras áreas do sistema nervoso central 
pode ser u m a importante ferramenta para a recupe
ração de pacientes com doenças neurodegenerati-
vas, como as de Parkinson ou de Alzheimer, ou que 
sofreram danos neurológicos decorrentes de derra
me ou traumas cerebrais. 

Embora muitos aspectos da neurogênese ainda 
precisem ser mais bem compreendidos, pode-se 
afirmar que um padrão de v id a saudável - praticar 
regularmente exercícios físicos e mentais, melhorar 
a qualidade do sono, d i m i n u i r o estresse diário e 
evitar o uso de drogas ou o consumo em excesso de 
álcool - pode, além de manter seu organismo em 
bom estado, aumentar as taxas de geração de novos 
neurônios em seu cérebro, levando a um melhor 
desempenho da memória, do raciocínio e de outras 
capacidades mentais e prevenindo problemas de 
comportamento. 
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