


acreditavam havia muito tempo que esse talen-
to para a neurogênese envolvia apenas mentes 
jovens e em desenvolvimento e desaparecia 
com a idade. Mas, na primeira metade da déca-
da, Elizabeth Gould, à época na Rockefeller 
University, mostrou que novas células nascem 
no cérebro adulto - especificamente em uma 
região chamada hipocampo, envolvida em 
aprendizado e memória. Relatos semelhantes 
logo surgiram em outras espécies como ratos e 
sagüis, e em 1998, neurocientistas nos Estados 
Unidos e na Suécia mostraram que a neurogê-
nese também ocorre em humanos. 

Estudos de neurogênese em roedores, nor-
malmente, envolvem a injeção de uma droga 
chamada bromodeoxiuridine (BrdU), que 
marca as células formadas recentemente, per-
mitindo que se destaquem quando observadas 
ao microscópio. Esses estudos mostram que, 
no hipocampo de ratos, nascem entre 5 mil a 
10 mil novos neurônios todos os dias. (Embo-

ra o hipocampo humano também receba 
novos neurônios, não sabemos quantos.) 

As células não são geradas com regularidade; 
ao contrário, sua produção sofre influência de 
diferentes fatores ambientais. Por exemplo, 
sabe-se que o consumo de álcool retarda a 
geração de novas células cerebrais. E a taxa de 
nascimento pode aumentar com exercícios. 
Ratos e camundongos que correm todos os 
dias em uma roda giratória podem desenvolver 
duas vezes mais células que camundongos 
sedentários. Até mesmo comer amoras parece 
estimular a geração de novos neurônios no 
hipocampo de ratos. 

Use-o ou Perca-o 
Exercícios e outras ações podem ajudar a 
produzir células cerebrais adicionais. Mas 
essas novas células não sobrevivem, necessa-
riamente. Muitas delas, se não a maioria, 
desaparecem poucas semanas depois. Natu-
ralmente, a maioria das células do corpo não 
sobrevive indefinidamente. Portanto, o fato 
de essas células morrerem não é nada extra-
ordinário, embora seu fim rápido possa ser 
um pouco confuso. Por que o cérebro produ-
ziria novas células para simplesmente vê-las 
desaparecer rapidamente? 

A partir do trabalho que fizemos com 
ratos, a resposta parece ser: elas são geradas 

"por precaução". Se os animais são desafia-
dos cognitivamente, as células sobrevivem. 

Caso contrário, elas desaparecem. Essa des-
coberta foi feita, em 1999, por mim e Gould, 
hoje na Princeton University, quando realizá-
vamos uma série de experimentos para des-
cobrir os efeitos da aprendizagem na sobre-
vivência de neurônios recém-nascidos no 
hipocampo do cérebro de ratos. 

A tarefa de aprendizado que usamos, cha-
mada condicionamento palpebral (ver quadro 

na pág. 66), é parecida, em alguns aspectos, 
com os experimentos em que os cães de Pavlov 
começavam a salivar quando ouviam um som, 
associado à chegada de alimentos. No condi-
cionamento palpebral, o animal ouve um som, 
e depois de certo tempo - geralmente meio 
segundo - é atingido por uma rajada branda de 
ar, um estímulo na pálpebra que o faz piscar. 

Após um número suficiente de repetições -
quase sempre centenas - o animal faz uma 
conexão mental entre o som e o estímulo ocu-
lar: ele consegue prever quando o estímulo 
acontecerá e pisca exatamente antes que acon-
teça. Essa resposta condicionada indica que o 
animal aprendeu a associar dois eventos tem-
porais. A façanha dos ratos pode parecer trivial, 
mas o sistema apresenta uma boa forma de 
medir o "aprendizado antecipatório" - a capa-
cidade de prever o futuro baseado no que acon-
teceu no passado - em animais. 

Para analisar a conexão entre aprendi-
zado e neurogênese, todos os animais rece-
beram injeções de BrdU no início dos expe-



rimentos. Uma semana depois, metade dos 
ratos foi submetida ao programa de treina-
mento palpebral; os outros permaneceram 
nas gaiolas. Depois de quatro ou cinco dias 
de treinamento, descobrimos que os ratos 
que aprenderam a determinar corretamen-
te o momento da piscada retiveram no 
hipocampo mais neurônios marcados pelo 
BrdU que os animais nas gaiolas. Concluí-
mos que o aprendizado dessa tarefa resga-
tou células que normalmente teriam morri-
do. Nos animais que não receberam treina-
mento, uma quantidade muito pequena de 
células marcadas com BrdU no início do 
experimento pode ser detectada no final. E 
quanto melhor o aprendizado, mais neurô-
nios o animal retém. Resultados semelhan-
tes foram obtidos com animais que apren-
deram a percorrer um labirinto. 

Quando começamos os estudos palpe-
brais, no final da década de 90, examinamos 
os efeitos do treinamento em animais que 
tiveram um bom aprendizado: em outras 
palavras, ratos que aprenderam a piscar, diga-
mos, dentro de 50 milissegundos após o estí-
mulo da pálpebra - e o fizeram em mais de 
60% das tentativas. Mais recentemente, ten-
tamos verificar se animais que não consegui-
ram aprender - ou que tiveram um aprendi-
zado fraco - também retinham novos neurô-
nios depois do treinamento. O resultado foi 
negativo. Em estudos publicados em 2007, 

As tarefas 
que resgatam a 

maioria dos 
neurônios são 

as mais difíceis 
de aprender 

ratos submetidos a cerca de 800 tentativas, 
mas que nunca aprenderam a prever o estí-
mulo palpebral, tinham uma quantidade de 
neurônios tão pequena quanto a de animais 
que nunca saíram das gaiolas. 

Também realizamos experimentos palpe-
brais com limitação de oportunidade de apren-
dizado dos animais. Nessas condições, os ratos 
tiveram somente um dia - cerca de 200 tenta-
tivas - para aprender a prever o estímulo. 
Alguns animais aprenderam a antecipar o estí-
mulo, mas não todos. Mais uma vez, os ratos 
que aprenderam retiveram uma quantidade de 
novos neurônios maior que os animais que não 
aprenderam, ainda que todos tenham passado 
pelo mesmo treinamento. Esses resultados 
indicam que é o processo de aprendizado - e 
não apenas o treinamento ou a exposição a 
uma gaiola ou a uma rotina diferentes - que 
resgata novos neurônios da morte. 

Esforço Recompensado 
Embora o aprendizado deva ocorrer quando 
neurônios recém-nascidos do hipocampo 
sobrevivem, nem todos os tipos de aprendiza-
do funcionam. Por exemplo, treinar um animal 
para nadar até uma plataforma visível numa 
piscina não aumenta a sobrevivência das célu-
las. Também não resolve treinar um animal 
para que reconheça que dois estímulos, como 
um som e um estímulo palpebral, ocorrem 
quase simultaneamente. 

Em síntese, o motivo pelo qual essas tarefas 
não conseguem resgatar novas células da mor-
te está no fato de não exigirem muito esforço 
do pensamento. Nadar até uma plataforma 
visível é algo que os ratos fazem prontamente. 
Afinal, não querem se afogar. E se o estímulo 
palpebral foi simultâneo ao sonoro, os animais 
não precisam estabelecer uma relação de 
memória de um evento que aconteceu no pas-
sado - o som ouvido - para ajudá-los a predi-
zer quando o estímulo palpebral ocorrerá. Eles 
simplesmente respondem ao ouvir o som. 

Acreditamos que as tarefas que resgatam 
uma quantidade maior de neurônios são as 
mais difíceis de aprender, exigindo um esfor-
ço mental maior. Para testar essa hipótese, 
transformamos uma tarefa relativamente 
óbvia em outra um pouco mais desafiadora. 
Começamos com o teste fácil da pálpebra, 
em que um som precede o estímulo palpe-
bral, mas ainda se sobrepõe temporalmente 
ao estímulo. Aprender essa conexão, como 
foi indicado, normalmente não resgata 
novos neurônios. Então, tornamos essa tare-
fa mais complexa estendendo a duração do 
som de modo que o estímulo chegasse no 
final de um som bem longo. 

Aprender quando piscar; nesse caso, é mais 
difícil que no teste fácil, porque piscar logo 
depois que o som começa, como corredores 
que partem depois de ouvir o tiro de largada, 
não é a resposta correta. A tarefa também é 
mais difícil que o teste padrão de 0,5 segundo, 
porque o animal não pode usar o final do som 
como sinal de "prepare-se". Em vez disso, o 
rato deve estar atento ao momento exato em 
que o som começou e avaliar quando o estímu-
lo palpebral acontecerá - um verdadeiro desa-
fio para todos os animais, incluindo seres 
humanos. Descobrimos que esse desafio resga-
ta tanto neurônios novos quanto a tarefa de 
condicionamento clássico, e às vezes até mais. 

Curiosamente, entre os animais que apren-
deram em nossas tarefas de condicionamento, 



aqueles que eram um pouco lentos - no senti-
do de demandar mais tentativas para executar 
uma tarefa - acabavam com mais neurônios 
que os animais que aprendiam rápido. Assim, 
parece que os novos neurônios no hipocampo 
respondem melhor ao aprendizado que exige 
concentração de esforços. 

A Importância do Tempo 
Não está claro por que o aprendizado com 
esforço deveria ser crítico. Uma hipótese é que 
tarefas que exigem mais raciocínio - ou que 
demoram mais para ser aprendidas - ativam 
de modo mais vigoroso as redes das células ner-
vosas do hipocampo que incluem esses neurô-
nios recém-nascidos, e que essa ativação é fun-
damental. Estou inclinada a defender essa 
hipótese por uma série de motivos. 

Primeiro: diversos pesquisadores mostra-
ram que tarefas que envolvem o aprendizado, 
como o teste clássico de condicionamento pal-
pebral, geralmente aumentam a excitabilidade 
dos neurônios no hipocampo, tornando-os 
muito mais ativos. Além disso, essa grande ati-
vidade do hipocampo caminha junto com o 
aprendizado: animais com maior ativação 
aprenderam melhor a tarefa. 

[TESTES DE APRENDIZAGEM ] 

Depois, parece haver uma janela crítica de 
tempo em que o aprendizado pode salvar 
novos neurônios em roedores - entre uma e 
duas semanas depois do aparecimento das 
células. Um estudo com ratos relatou, por 
exemplo, que o aprendizado pode resgatar 
células entre sete e dez dias de vida. O treina-
mento depois desse período acaba sendo mui-
to tardio: os neurônios já estão morrendo. E o 
treinamento antes desse período é precoce 
demais para surtir algum efeito. Essa janela de 
treinamento corresponde ao período em que 
as novas células, que iniciam a vida de forma 
não diferenciada, começam a se separar em 
neurônios - espalhando dendritos (que rece-
bem impulsos de outras partes do cérebro e 
detectam sinais) e axônios (que transportam 
mensagens para uma região vizinha do hipo-
campo chamada CA3). Nesse mesmo momen-
to, elas começam a responder apropriadamen-
te a certos neurotransmissores - substâncias 
químicas responsáveis pela comunica-
ção entre células nervosas. 

Essas observações sugerem 
que as novas células, antes de 
responderem ao aprendizado, 
precisam estar maduras e 

conectadas em rede com outros neurônios no 
cérebro. Quando o aprendizado é difícil, os 
neurônios de todo o hipocampo - incluindo os 
novos recrutas - se envolvem completamente. 
E os novatos sobrevivem. Mas se o animal não 
é desafiado, os novos neurônios não obtêm o 
estímulo necessário para que sobrevivam e, 
dessa forma, simplesmente desaparecem. 

O que Elas Fazem? 
Dessa, forma, milhares de novas células surgem 
no hipocampo todos os dias, e, se um animal é 
desafiado a aprender, elas se mantêm ativas. 
Mas qual a função dessas células? Elas não 
podem, obviamente, ajudar no aprendizado, 
em tempo real, enquanto-surgem. Grande par-
te do aprendizado se dá instantaneamente (no 
decorrer de segundos, ou menos). Diante de 
uma nova tarefa, o cérebro não pode esperar 



COMO O APRENDIZADO AJUDA A SALVAR NOVOS NEURÔNIOS 

cerca de uma semana para que novos neurô-

nios nasçam, amadureçam e se conectem a 

redes funcionais, antes que um animal inicie o 

aprendizado. Eu e meus colegas suspeitamos 

que as células em estoque influenciam alguns 

aspectos posteriores do aprendizado. 

Para testar essa idéia, decidimos nos livrar 

de células cerebrais recém-nascidas. Concluí-

mos que, se essas células se tornarem impor-

tantes para o aprendizado, os animais que 

não as apresentam serão "estudantes" de 

menor sucesso. Obviamente, extirpar cada 

nova célula do cérebro de um animal seria 

tecnicamente impossível. Em vez disso, evi-

tamos que as células fossem geradas, em pri-

meiro lugar, tratando ratos por diversas 

semanas com uma droga chamada MAM, 

que detém a divisão celular. Depois, os ani-

mais eram levados para a sala de aula. 

Descobrimos que os ratos tratados com 

MAM tiveram um aprendizado pobre no que 

se refere ao teste padrão de condicionamento 

palpebral de 500 milissegundos. Foi difícil para 

eles aprender a antecipar o estímulo. No entan-

to, os animais tratados executaram bem mui-

tas outras tarefas que dependiam do hipocam-

po, como o labirinto aquático de Morris. Nes-

sa tarefa, os ratos são colocados em uma 

piscina com líquido opaco, pelo qual devem 

nadar até encontrar uma plataforma submer-

sa. As paredes da piscina são marcadas com 

pistas espaciais que ajudam os animais a nave-

gar. Ratos destituídos de neurônios recentes 

compreenderam a situação de forma tão rápi-

da quanto seus companheiros que não passa-

ram pelo tratamento. 

Em nossos experimentos, animais tratados 

com MAM também aprenderam a lembrar o 

lugar onde aconteceu uma experiência emocio-

nal. Por exemplo, ratos submetidos a um estí-

mulo levemente desagradável nos pés, quando 

colocados em uma gaiola específica, paralisa-



vam no momento em que eram postos de volta 
na gaiola. Esse tipo de aprendizado emocional, 
conhecido como condicionamento de medo ao 
contexto, também depende do hipocampo, 
mas não provoca nenhum problema nos ani-
mais tratados. 

No cômputo geral, as habilidades de apren-
dizado dos ratos com poucos neurônios novos 
estavam relativamente intactas. Os animais 
parecem realmente ter problemas com o apren-
dizado de associações difíceis, como a desco-
berta de que um som sempre precede um estí-
mulo na pálpebra em meio segundo. Concluí-
mos, portanto, que, se os novos neurônios 
forem de fato necessários para o aprendizado, 
só entrarão em jogo em um grupo seleto de 
situações, aparentemente aquelas que envol-
vem determinado esforço cognitivo. 

Biológicamente falando, esse tipo de espe-
cialização faz sentido: um animal não recorre-
ria à produção e ao desenvolvimento de um 
conjunto de novos neurônios para responder a 
situações que afetariam sua sobrevivência ime-
diata. Presumivelmente, portanto, as células 
agregadas, depois de maduras, são usadas para 
ajustar ou incrementar técnicas de solução de 
problema já existentes. No jargão da psicolo-
gia, essa melhoria nas habilidades é chamada 
de "aprender a aprender". 

E Quanto ao meu Cérebro? 
Todos os estudos apresentados até o momento 
foram realizados em animais de laboratório -
ratos ou camundongos. O que aconteceria 
com seres humanos que não produzissem 
novos neurônios no hipocampo? Infelizmente, 
a medicina moderna nos proporciona uma 
população de sujeitos já prontos: pessoas que 
passam por um tratamento sistêmico (quimio-

terapia) contra o câncer. Assim como o trata-
mento com MAM, a quimioterapia impede a 
divisão celular necessária para a geração de 
novas células. Por essa razão, talvez não seja 
coincidência que as pessoas sob esse tipo de tra-
tamento costumem reclamar de dificuldades de 
aprender e lembrar as coisas, síndrome colo-
quialmente chamada de "químio-cérebro". 

De certa maneira, a observação correspon-
de aos dados que obtivemos com os animais. 
Assim como os roedores que apresentam defi-
ciência cognitiva suave ou limitada, depois do 
tratamento com MAM, pessoas que passam 
pela quimioterapia funcionam muito bem na 
maioria das circunstâncias. Elas se vestem, vão 
para o trabalho, preparam refeições, sociali-
zam com os amigos e a família e continuam 
vivendo sua vida. O que faz sentido. Dadas as 

descobertas com os animais de laboratório, 
não esperaríamos deficiências profundas ou 
generalizadas nas funções cognitivas básicas. 
Em vez disso, esperaríamos deficiências seleti-
vas nos mais diferentes tipos de processos de 
aprendizagem - o tipo de coisa que qualquer 
um acha desafiador, como uma multitarefa 
que requer a manipulação de múltiplos proje-
tos para tentar processar novas informações. 

Para comprovar que a neurogênese tem um 
papel no aprendizado humano, os pesquisado-
res precisam desenvolver métodos não invasi-
vos de detectar novos neurônios no cérebro 
vivo e encontrar formas reversíveis de prevenir 
a maturação das células durante o processo de 
aprendizagem. Os primeiros métodos já estão 
sendo desenvolvidos, mas é provável que os 
últimos demorem muito mais. 

Suponha, por enquanto, que ter um supri-
mento disponível de novos neurônios em 
estoque ajude a manter o cérebro humano 
intelectualmente maleável. Dessa forma, a 
neurogênese poderia ser usada de alguma 
forma para prevenir ou tratar desordens que 
causam declínio cognitivo? 

Considere o caso da doença de Alzheimer 
em que a degeneração dos neurônios hipocam-
pais leva a uma perda progressiva de memória 
e da capacidade de aprender. As pessoas com 
Alzheimer na verdade, continuam produzindo 
novos neurônios, mas parece que muitas das 
células não sobrevivem até se tornarem com-
pletamente maduras. Talvez o processo de neu-
rogênese e amadurecimento neuronal seja 



debilitado nesses casos. Ou talvez as novas 

células não sobrevivam porque a doença impe-

de a capacidade de aprender. 

No entanto, algumas descobertas nos dão 

esperança, pelo menos para as pessoas nos pri-

meiros estágios da doença. Como mencionado 

anteriormente, estudos com pessoas e animais 

saudáveis sugerem que ações simples, como 

exercícios aeróbicos, podem aumentar a pro-

dução de novos neurônios. Além disso, desco-

briu-se que antidepressivos são fortes modela-

dores da neurogênese. E um estudo de 2007 

mostrou que o tratamento crônico com anti-

depressivos aumenta a vida diária e o funcio-

namento global em pacientes com Alzheimer -

uma pista, pelo menos, de que esse tipo de tera-

pia pode favorecer a produção e a sobrevivência 

de novos neurônios nos pacientes. 

Relatos informais sugerem que o aprendi-

zado com esforço também pode ajudar alguns 

pacientes. Recentemente, apresentei os dados 

de nossos animais em um encontro sobre 

Alzheimer e outras formas de demência. Os 

médicos na platéia ficaram intrigados com 

nossas descobertas de que esforços para apren-

der algo difícil ajudam a preservar células ner-

A neurogênese pode, 
de alguma forma, ser 
usada para prevenir 
ou tratar desordens 

que levam ao 
declínio cognitivo? 

vosas que acabaram de nascer. Eles relataram 

ter visto benefícios nesses esforços em seus 

pacientes. E ressaltaram que pacientes que con-

seguem se envolver por completo em ativida-

des cognitivamente exigentes podem conseguir 

atrasar a progressão dessa doença que se apro-

pria da mente. 

Dito isso, seria tolice pensar que o envolvi-

mento cognitivo aliado a antidepressivos ou à 

atividade física pudesse reverter completamen-

te os danos causados por uma doença como 

Alzheimer, que mata muito mais células cere-

brais que apenas as novas. Portanto, pode ser 

que essas atividades possam baixar a taxa de 

declínio cognitivo - em pessoas lutando com 

doenças degenerativas e, talvez, em nosso cére-

bro à medida que ficamos mais velhos. 

Dizem que é impossível ensinar novos tru-

ques a um velho cão, e com certeza, como adul-

tos, muitos de nós consideram doloroso apren-

der algo completamente novo. Mas, se quiser-

mos manter nosso cérebro em forma, talvez 

não machuque nada aprender uma nova lín-

gua, ter aulas de sapateado ou exercitar-se com 

um jogo de alta velocidade. 

Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, n. 40, p. 62-69, 2010.




