


mesmas regiões do cérebro em humanos e 

ratos. De fato, alguns cientistas sugerem que 

o desenvolvimento do comportamento mater-

nal tenha sido um dos principais motores da 

evolução do cérebro dos mamíferos. Quando 

surgiram, a partir de ancestrais reptilianos, sua 

estratégia reprodutiva mudou de "ponha os 

ovos e vá embora" para "defenda o ninho", 

e as vantagens seletivas dessa abordagem 

podem ter favorecido a emergência de mu-

danças hormonais no cérebro e os benefícios 

delas resultantes. 

Há pouco mais de meio século foram 

encontradas as primeiras evidências de que 

os hormônios da gravidez disparam a paixão 

das fêmeas de mamífero por seus filhotes. A 

partir da década de 40, Frank A. Beach, da 

Yale University, mostrou que o estrógeno 

e a progesterona, hormônios reprodutivos 

femininos, regulam reações como agressão e 

sexualidade em hamsters, ratos, gatos e cães. 

Trabalhos seminais posteriores de Daniel S. 

Lehrman e Jay S. Rosenblatt, então no Insti-

tuto de Comportamento Animal da Rutgers 

University, demonstraram que os mesmos hor-

mônios eram necessários para a manifestação 

do comportamento maternal em ratas. Em 

1984, Robert S. Bridges, hoje na Faculdade 

Cummings de Medicina Veterinária, da Tufts 

University, relatou que a produção de estróge-

no e progesterona aumenta em certos momen-

tos durante a gestação e que o aparecimento 

do comportamento maternal depende do jogo 

entre esses hormônios e seu decréscimo. Brid-

ges e seus colegas demonstraram ainda que a 

prolactina, o hormônio indutor da lactação, 

estimula o comportamento maternal nas ratas 

já expostas a progesterona e estrógeno. 

Além dos hormônios, outras substâncias 

que afetam o sistema nervoso parecem influen-

ciar a geração dos impulsos maternos. Em 

1980, Alan R. Gintzler, da State University of 

New York, observou aumento das endorfinas 

- proteínas analgésicas produzidas pela glându-

la pituitária e pela região cerebral conhecida 

como hipotálamo - durante a gestação de 

ratas, especialmente nos momentos que 

antecedem o nascimento. Além de preparar 

a mãe para o desconforto do parto, as endor-

finas podem dar início ao comportamento 

maternal. Juntos, os dados demonstram que 

a regulação desse comportamento requer a 

coordenação de muitos sistemas hormonais e 

neuroquímicos e que o cérebro feminino reage 

de maneira perfeita às mudanças. 

Na identificação das regiões do cérebro 

que governam o comportamento materno, 

Michael Numan e Marilyn Numan, do Bos-

ton College, mostraram que parte do hipo-

tálamo no cérebro feminino, a área preóptica 

medial (mPOA), é parcialmente responsável 

por essa atividade: lesionar a mPOA ou injetar 

morfina nesse local perturba o comporta-

mento característico das mães ratas. Mas 

outras áreas também estão envolvidas (ver 

pág. ao lado), todas repletas de receptores de 

hormônios e outros neuroquímicos. O célebre 

neurocientista Paul McLean, do Instituto Na-

cional de Saúde Mental nos Estados Unidos, 

propôs que as vias neurais que vão do tálamo, 

a central distribuidora do cérebro, até o córtex 

cingulado, que regula as emoções, são parte 

importante do sistema de comportamento 

quando a mãe cuida de seus filhotes. E Ronald 

J. Gandelman, da Rutgers, mostrou que, quan-

do uma mãe camundongo tem a oportunidade 

de receber filhotes adotivos - ao pressionar 

uma alavanca, faz bebês escorregarem por 

uma rampa -, ela aperta a alavanca até encher 

a gaiola com essas coisinhas rosadas. 

Vários pesquisadores teorizaram que, 

quando os filhotes lactentes abocanham os 

mamilos matemos, podem liberar pequenas 

quantidades de endorfinas. Esses analgésicos 

naturais podem agir como um opiáceo, fa-

zendo com que a mãe procure mais contato 

com seus filhotes. A amamentação e o contato 

também liberam o hormônio oxitocina, que 

pode ter um efeito similar. Espécies inferiores 

de mamíferos, como ratos e camundongos, 

que não têm os princípios e motivações dos 

seres humanos, podem tomar conta de seus 

filhotes simplesmente porque isto faz com que 

se sintam bem. 

Mas e as motivações da mãe humana? 

Jeffrey P. Lorberbaum, da Medical University 

of South Carolina, usou fMRI para examinar 

o cérebro delas quando ouviam seus bebês 

chorando. Os padrões de atividade foram 

semelhantes aos das mães roedoras - , a 

região mPOA do hipotálamo e os cortices 

pré-frontal e orbitofrontal acenderam. Além 

disso, Andreas Bartels e Semir Zeki, da Uni-

versity College de Londres, descobriram que 

as áreas cerebrais que regulam a recompensa 

são ativadas até mesmo quando as mães 

humanas simplesmente olham para os filhos. 

A semelhança entre as reações de pessoas e 

roedores sugere a existência de um circuito 

maternal no cérebro dos mamíferos. 

Para entender o funcionamento desse cir-

cuito, estudou-se como o cérebro feminino se 

modifica em diferentes estágios reprodutivos. 

Na década de 70, Marian C. Diamond, da 

University of California em Berkeley, encon-

trou algumas das primeiras evidências ao 

estudar o córtex de ratas prenhes. Na camada 

mais externa do cérebro, o animal recebe e 

processa informação sensorial e com controle 

dos movimentos voluntários. Ratos criados 

em ambientes sensoriais mais ricos, cercados 

de rodas, túneis e brinquedos, geralmente 

desenvolvem cortices enrugados de forma 

mais complexa que ratos criados em gaiolas 

vazias. Diamond, no entanto, descobriu que 

o córtex de ratas prenhes de ambientes pobres 

é tão complexo quanto o das companheiras 

de ambientes ricos. 

maternal. Danos ao córtex cingulado de mães 

ratas também o eliminam. 

E interessante observar que, quando os 

hormônios reprodutivos dão início à reação 

maternal, a dependência que o cérebro tem 

deles parece diminuir, e a prole por si só pro-

duz o estímulo. Embora um mamífero recém-

nascido seja uma criaturinha muito exigente 

e pouco atraente em muitos aspectos - cheira 

mal, é dependente demais e só dorme de forma 

intermitente -, a devoção da mãe é a mais 

motivada entre todos os animais, mais até que 

o sexo ou a alimentação. Joan I. Morrell, da 

Rutgers University, sugeriu que a própria prole 

possa ser a recompensa: quando pode escolher 

entre cocaína e ratinhos recém-nascidos, uma 

mãe rata escolhe os ratinhos. 

Craig Ferris, da Faculdade de Medicina da 

Massachusetts University, estudou o cérebro 

de mães ratas lactantes com imageamento 

por ressonância magnética funcional (fMRI). 

Descobriu que a atividade no nucleus accum-

bens, região que integra o sistema de estímulo 

e recompensa, aumenta significativamente 
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Duas décadas mais tarde, depois que es-

tudos demonstraram a importância da mPOA 

no comportamento maternal, começou-se a 

procurar mudanças naquela região específica 

do cérebro. Em meados da década de 90, 

Lori Keyser, do laboratório de Kinsley na 

University of Richmond, demonstrou que os 

corpos celulares dos neurônios da mPO A em 

ratas prenhes aumentam de volume. Mais: 

a extensão e o número de dendritos nos 

neurônios da mPOA crescem à medida que 

a gestação progride. O mesmo foi observado 

nos neurônios mPOA em meio de cultura 

tratados com progesterona e estradiol, o 

mais poderoso dos estrógenos naturais. Essas 

alterações neuronais em geral acompanham 

um aumento na síntese e atividade das 

proteínas. Em essência, os hormônios da 

gravidez "turbinam" os neurônios mPOA em 

antecipação ao parto e às demandas da mater-

nidade. Depois do nascimento, os neurônios 

da mPOA dirigem a atenção da mãe para a 

prole, capacitando-a a cuidar dos filhotes, 

alimentá-los e protegê-los, fazendo uso do 

conjunto de ações conhecidos coletivamente 

como comportamento maternal. 

Mas, como esse comportamento abrange 

várias facetas além do cuidado direto dos 

pequenos, ocorreu-nos que outras regiões do 

cérebro também podem passar por mudanças. 

Uma mãe rata, por exemplo, precisa correr 

riscos para manter o ninho e os filhos. Com 

freqüência, é necessário sair para procurar 

comida, tornando-se; ela mesma e seus fi-

lhotes, mais vulneráveis a predadores. Pode-

mos prever duas mudanças cognitivas que 

melhorariam a relação custo-benefício para 

elas. Primeiro, um aumento na capacidade 

de procurar comida - por exemplo, em sua 

habilidade espacial - minimizaria o tempo 

fora do ninho. Segundo, uma redução do 

medo e da ansiedade tornaria o ato de sair 

mais fácil, permitindo que a mãe procurasse 

comida mais rápido e "se fortalecesse para 

possíveis confrontos. 

Em 1999, encontramos evidências da pri-

meira previsão ao mostrar que a experiência 

reprodutiva aprimorou o aprendizado 

espacial e a memória em ratos. Fêmeas jo-

vens que tinham passado por uma ou duas 

gestações eram muito melhores que virgens 

da mesma idade em localizar comida em 

dois tipos diferentes de labirinto: um radial 

de oito braços (ver pág. 52) e uma versão de 

terra firme do labirinto de Morris, grande 

cercado circular com nove buracos com iscas. 

Maior habilidade para procurar alimento foi 

observada tanto em fêmeas lactantes quanto 

em mães cujos filhotes haviam desmamado 

havia duas semanas. Além disso, virgens 

que receberam filhotes adotivos tiveram 

desempenho semelhante ao de lactantes. 

Esse resultado sugere que a simples presença 

de crias pode melhorar a memória espacial, 

talvez ao estimular atividades cerebrais que 

alteram as estruturas neuronais ou provocar 

secreção de oxitocina. 

Trabalho recente das alunas de gradu-

ação Naomi Hester; Natalie Karp e Angela 

Orthmeyer, no laboratório de Kinsley, mos-

trou que as mães ratas são mais rápidas que 

as virgens na captura de presas. Mães e virgens 

com fome foram colocadas em um cercado de 

cerca de 0,5 m2, onde um grilo foi escondido. 

As virgens levaram em média 270 segundos 

para achar o inseto e comê-lo, comparado 

a pouco mais de 50 segundos no caso das 

lactantes. Mesmo quando as virgens estavam 

mais famintas, ou quando o som do grilo era 

mascarado, as mães ratas obtiveram sua presa 

com mais facilidade. 



Em relação à segunda previsão, Inga 

Neumann, da Universidade de Regensburg, 

na Alemanha, documentou várias vezes que 

ratas prenhes e lactantes têm menos medo 

e ansiedade (medidos pelo nível de hormô-

nios de estresse no sangue) que as outras 

quando confrontadas com desafios como 

natação forçada. Jennifer Wartella, então 

no laboratório de Kinsley, ampliou esses 

resultados ao examinar o comportamento 

dos animais no cercado de 0,5 m2: mães têm 

tendência maior a explorar o espaço e menor 

a ficar paralisadas, duas marcas registradas 

da coragem. Além disso, descobrimos uma 

redução da atividade neuronal na região 

CA3 do hipocampo e da amígdala basola-

teral, que regulam o estresse e a emoção. A 

mitigação resultante das reações de medo e 

estresse, aliada ao aumento da capacidade 

espacial, assegura que a mãe rata consiga 

deixar a segurança do ninho, buscar comida 

com eficiência e voltar para casa com rapidez 

para tomar conta de seus indefesos filhotes. 

Alterações no hipocampo, que regula 

a memória e o aprendizado, bem como as 

emoções, parecem desempenhar papel fun-

damental nesse processo. Trabalho fascinante 

de. Catherine Woolley e Bruce McEwen, da 

Rockefeller University, mostrou variações de 

fluxo e refluxo na região CA1 do hipocampo 

durante o cio de uma fêmea de camundongo 

(o equivalente em humanos ao ciclo mens-

trual). A densidade dos espinhos dendríticos 

- pequenas projeções que fornecem mais área 

para a recepção de sinais nervosos - aumen-

tava nessa região à medida que os níveis de 

estrógeno subiam. Se as flutuações hormonais 

relativamente breves do estro produziram 

mudanças estruturais tão notáveis, nos per-

guntamos o que aconteceria com o hipocam-

po durante a gravidez, quando os níveis de 

estrógeno e progesterona permanecem altos 

por longo período. 

Graciela Stafisso-Sandoz, Regina Trainer e 

Princy Quadros, pesquisadoras do laboratório 

de Kinsley, examinaram o cérebro de ratas nos 

estágios mais avançados da gestação, e de fê-

meas tratadas com hormônios, e descobriram 

que a concentração de espinhos dendríticos na 

área CA1 era maior que o normal. Uma vez 

que essas projeções dirigem os impulsos para 

os neurônios a elas associados, o aumento 

em sua densidade pode contribuir para a 

maior habilidade das mães em se orientar 

em labirintos e capturar presas. A oxitocina, 

hormônio que dispara as contrações do parto 

e a lactação, também parece ter efeitos no 

hipocampo. Kazuhito Tomizawa e colegas da 

Universidade de Okayama, Japão, relataram 

que a oxitocina promove o estabelecimento 

de conexões de longa duração entre os neu-

rônios no hipocampo. Injeções de oxitocina 

no cérebro de camundongos fêmeas virgens 

aprimoraram sua memória de longo prazo, 

presumivelmente por meio do aumento da 

atividade enzimática que fortalece as cone-

xões neurais. Pela mesma lógica, injeção de 

inibidores de oxitocina no cérebro de mães 

ratas prejudicou o desempenho em tarefas 

que exigem memória. 

Outros pesquisadores estudam os efeitos 

da maternidade nas células gliais, que formam 

o tecido conjuntivo do sistema nervoso central. 

Gordon W. Gifford HI e alunos do laboratório 

Será que esses benefícios cognitivos se 

estendem além do período de gestação? Jes-

sica D. Gatewood, trabalhando com outros 

estudantes no laboratório de Kinsley, relatou 

que mães ratas de até 2 anos de idade - o 

equivalente a mulheres de mais de 60 anos -

aprendem tarefas espaciais mais rapidamente 

que as virgens e exibem declínio de memória 

menos acentuado. Em várias idades (6,12,18 

e 24 meses), elas se saíram melhor na tarefa de 

lembrar a localização do alimento em labirin-

tos. E, quando examinamos seu cérebro ao 

final do teste, descobrimos menos depósitos 

de proteínas precursoras da amiloide - que 

parecem ter papel na degeneração do siste-

ma nervoso durante o envelhecimento - em 

duas partes do hipocampo, a região CAI e 

o giro dentado. 

Trabalhos recentes de Gennifer Love, lian 

M. McNamara e Melissa Morgan, no labora-

tório de Kinsley, empregando uma linhagem 

diferente de ratos e condições experimentais 

distintas, confirmaram que o aprendizado 

espacial de longo prazo é fortalecido em ratas 

mães mais velhas. Além disso, foi avaliada sua 

coragem com um labirinto em formato de 

cruz, com dois braços abertos que os roedores 

normalmente evitam por serem elevados e ex-

postos, sem nenhum esconderijo (ver pág. S3). 

Na maioria das idades, durante os 22 meses 

em que foram testadas, as mães passaram 

mais tempo nos assustadores braços abertos 

do labirinto do que as virgens. Quando seu 

cérebro foi examinado, foram encontradas 

menos células em degeneração nos cortices 

cingulado, frontal e parietal, regiões que 

recebem considerável carga de informação 

sensorial. E possível que a inundação reiterada 

do cérebro feminino por hormônios de gra-

videz, associada ao ambiente sensorialmente 

enriquecedor do ninho, mitigue alguns dos 

efeitos do envelhecimento na cognição. 

Conexão Humana 
As mulheres podem ter benefício cognitivo 

similar com a gravidez e a maternidade? 

Estudos recentes indicam que o cérebro 

humano pode sofrer alterações nos sistemas 

de regulação sensorial que se equiparam às 

observadas em outros animais. Alison Fleming, 

da University of Toronto em Mississauga, 

mostrou que mães humanas são capazes de 

reconhecer muitos dos odores e sons de seus 

bebês, possivelmente devido a um aumento 

da capacidade sensorial. Com colegas, notou 

de Kinsley examinaram os astrócitos, células 

gliais em forma de estrela que fornecem 

nutrientes e suporte estrutural aos neurônios. 

Descobriram que, na mPO A e no hipocampo 

de ratas lactantes no final da gestação e trata-

das com hormônios, eram significativamente 

mais complexos que em ratas virgens. Mais 

uma vez, parece que flutuações hormonais 

turbinam a atividade neural, modificando 

neurônios e células gliais em áreas críticas 

do cérebro para aumentar o aprendizado e 

a memória espacial. 



que mães com níveis pós-parto altos do hor-

mônio Cortisol são mais atraídas e motivadas 

pelo cheiro de seus filhos e mais capazes de 

reconhecer seu choro. O Cortisol, que em geral 

aumenta com o estresse e pode ter impacto 

negativo na saúde, também pode ter efeito 

positivo sobre novas mães. Ao aumentar o 

nível de Cortisol, o estresse da maternidade 

ampliaria sua atenção, vigilância e sensibili-

dade, fortalecendo o vínculo mãe-bebê. 

Há indícios de um possível efeito de longo 

prazo. Thomas Perls, da Boston University, 

constatou que mulheres que ficaram grávidas 

aos 40 anos de idade ou mais tinham chance 

quatro vezes maior de chegar aos 100 anos 

que aquelas que engravidaram mais cedo. 

Perls interpretou os dados como uma suges-

tão de que as mulheres que engravidavam aos 

40 provavelmente envelhecem mais devagar. 

Nós acrescentaríamos que a gravidez e a 

experiência maternal subsequente podem ter 

melhorado o cérebro dessas mulheres durante 

um período crucial, justo quando o declínio 

nos hormônios reprodutivos induzido pela 

menopausa estava começando. Os benefí-

no entanto, foi restrita (19 voluntárias) e não 

revelou mudança significativa na inteligência 

em geral. No livro The mommy brain (O 

cérebro da mamãe), a jornalista Katherine 

Ellison documenta muitos casos nos quais 

as habilidades adquiridas pela maternidade 

também podem ajudar as mulheres no local 

de trabalho. Liderança bem-sucedida, por 

exemplo, requer sensibilidade às necessidades 

dos empregados e vigilância constante por 

causa de desafios e ameaças iminentes. 

Os pesquisadores focaram também uma 

habilidade tradicionalmente associada à 

maternidade: a capacidade de executar várias 

tarefas ao mesmo tempo. As mudanças no cé-

rebro permitem às mães equilibrar demandas 

concorrentes - cuidar das crianças, trabalho, 

obrigações sociais e assim por diante - melhor 

que mulheres sem filhos? Ainda não se sabe, 

mas estudos indicam que o cérebro humano 

é notavelmente plástico: sua estrutura e ativi-

dade mudam quando a pessoa precisa encarar 

um desafio. Arne May e colegas da Universi-

dade de Regensburg, Alemanha, encontraram 

mudanças estruturais no cérebro de mulheres e 



homens jovens que haviam aprendido a fazer 

malabarismo com bolas: as regiões destinadas 

à percepção e à previsão dos movimentos se 

expandiam, mas se contraíam com a suspen-

ção dessa prática. Da mesma forma, talvez as 

alterações tornem a mãe capaz de equilibrar 

com sucesso as demandas da maternidade. 

Ratos são particularmente bons em de-

sempenhar várias tarefas ao mesmo tempo. 

Experimentos no laboratório de Lambert 

demonstraram que mães ratas quase sempre 

ganham das virgens em competições que envol-

vem monitorar simultaneamente visões, sons, 

odores e outros animais. Numa corrida para-

encontrar um alimento altamente apreciado, 

em 60% das vezes ratas que tinham passado 

por duas ou mais gestações foram as primeiras 

a achar a guloseima. Aquelas com uma única 

gestação, comparadas às virgens (7%), apenas 

uma vez ganharam o prêmio 33% das vezes. 

Por fim, o que acontece com o cérebro 

paterno? Os pais que cuidam de seus filhotes 

também são beneficiados? Estudos com o 

sagui podem dar pistas. Os saguis são mo-

nogâmicos, e ambos os pais participam da 

criação dos filhotes. Em colaboração com Sian 

Evans e V. Jessica Capri, da Monkey Jungle, de 

Miami, Florida, Ann Garrett, do laboratorio 

de Lambert, fez um teste no qual os sagüis 

precisavam descobrir quais caixas continham 

a maior quantidade de alimento. Aqueles com 

filhotes - tanto as mães quanto os pais - se 

saíram melhor do que os animais sem filhotes. 

Esse resultado apoia estudos anteriores feitos 

com uma espécie de camundongo (Peromy-

sous califomicus) em que o macho contribui 

de forma significativa com o cuidado pa-

rental. No laboratório de Lambert, Erica 

Glasper e outros estudantes descobriram 

que camundongos pais, como as mães, são 

superiores no labirinto seco; Ashley Everette 

e Kelly Tu mostraram que os pais investiga-

vam mais depressa novos estímulos, como 

blocos de Lego, do que seus colegas solteiros. 

Em resumo, a experiência reprodutiva pa-

rece promover mudanças no cérebro dos 

mamíferos que alteram habilidades e com-

portamento, particularmente entre as fêmeas. 

Para elas, o maior desafio, do ponto de vista 

evolutivo, é assegurar que seu investimento 

genético prospere. Comportamentos mater-

nais evoluíram para aumentar a chance de 

sucesso das fêmeas. Isso não quer dizer que 

as mães sejam melhores do que as virgens em 

todas as tarefas; muito provavelmente, só são 

aprimorados comportamentos que afetam 

a sobrevivência dos filhotes. Ainda assim, 

muitos benefícios parecem emergir com a 

maternidade à medida que o cérebro da mãe 

enfrenta o desafio da reprodução. 

Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, n. 40, p. 46-53, 2010.




