




CONTAR NEURÔNIOS 
NÃO É FÁCIL 
Não é mesmo. O cérebro - particularmente o humano 
- é um tecido biológico com arquitetura celular mui-
to heterogênea (figura 1). Em certas áreas, neurônios 
e células gliais estão densamente aglomerados, de tal 
modo que mal podem ser separados visualmente uns 
dos outros em imagens de microscópio. Outras regiões 
mostram uma concentração de células mais rarefeita, 
dominadas por prolongamentos dos neurônios e das cé-
lulas gliais, aparecendo mais claras nessas imagens. 

Os métodos existentes no final dos anos 1990 para 
quantificar o número de células cerebrais baseavam-se 
na contagem destas em pequenos setores (amostras), 
obtendo-se uma média que era então multiplicada pelo 
volume do cérebro para chegar ao número total. No 
entanto, por causa das grandes variações de densida-
de que existem no tecido cerebral, o número de amos-
tras teria que ser enorme para que o erro cometido não 
fosse também enorme. 

A alternativa era inventar um método novo. Após 
várias conversas, Suzana propôs uma solução muito 
criativa para o problema: destruir para construir (fi-
gura 2). A ideia era 'socar' delicadamente o tecido 
cerebral em um pilão, de maneira suficiente para 
romper a membrana externa das células, mas sem 
atingir a membrana dos núcleos. Isso parecia possível, 
porque a membrana nuclear é mais resistente do que 
aquela que contorna as células. Esse fracionamento 
produz uma pasta contendo os núcleos intactos, que 
depois é lavada e misturada a um líquido de volume 

Figura 1. A densidade 
de células, no cérebro 
humano, é alta em 
algumas áreas e baixa 
ou intermediária em 
outras. Ao lado, pequena 
área de um cérebro 
humano, em corte fino 
corado e fotografado 
ao microscópio óptico. 
Cada pontinho escuro 
representa uma célula, 
o que torna evidentes 
as diferenças na 
densidade de células, 
mesmo em uma pequena 
parte do sistema nervoso 



conhecido. Esse volume, portanto, contém todos os 
núcleos do cérebro, e eles podem ser misturados até 
atingir um grau apreciável de homogeneidade. Des-
sa mistura homogênea, então, podem ser retiradas 
amostras altamente representativas do conjunto. 
Como cada célula do cérebro tem apenas um núcleo, 
a contagem dos núcleos de uma amostra revela o 
número de células. Tendo esses dados (o número de 
células da amostra, o volume desta e o volume total 
inicial), uma simples 'regra de três' permite obter o 
total de células no frasco. 

Usamos um corante fluorescente azul para marcar 
especificamente o DNA e destacá-lo ao microscópio 
(o que permite contar todos os núcleos) e um anti-
corpo que reage apenas com os núcleos de neurônios, 
gerando fluorescência vermelha (o que possibilita 
distinguir estes de núcleos de células gliais) (figura 
3). O novo método foi validado em ratos de labora-
tório e devidamente publicado em uma revista es-
pecializada. 

ALGUNS DOGMAS 
QUESTIONADOS 
O método que desenvolvemos possibilitaria avaliar 
não só o número 'mágico' dos neurônios humanos, 
mas também outros dogmas incorporados à neuro-
ciência sem maiores questionamentos. O primeiro 
deles defende que o córtex cerebral (região mais ex-
terna do cérebro dos vertebrados) seria o pináculo 
da evolução - a estrutura mais sofisticada 'fixada' ao 

longo das eras. Usualmente, o argumento dos biólogos 
para confirmar esse dogma é o tamanho do cérebro, 
que pode ser expresso por seu peso ou seu volume. 
Quanto mais sofisticada uma região cerebral, maior 
seria seu tamanho (em relação ao tamanho total do 
cérebro) ao longo da evolução. 

Nessa perspectiva, o córtex cerebral seria de fato 
a área mais complexa do sistema nervoso, já que os 
estudos revelam sempre que essa região torna-se, 
proporcionalmente, cada vez maior na escala evolu-
tiva. Nessa mesma escala, o cerebelo, região do cé-
rebro envolvida com a motricidade, a memória e 
algumas funções cognitivas, permanece relativamen-
te constante. Verdadeiro ou falso? 

A questão foi avaliada por Suzana e um de nós 
(Lent), com Bruno Mota, que na época era aluno de 
doutorado do Centro Brasileiro de Pesquisas Físi-
cas. Utilizamos a ordem dos roedores, do diminuto 
camundongo às corpulentas capivaras. Mais tarde, 
Suzana associou-se a um grupo de pesquisa dos 
Estados Unidos e fez o mesmo para os primatas e 
outras ordens de animais. O que encontramos nos 
roedores foi o oposto do dogma do tamanho: consi-
derando o número de neurônios, a região que crescia, 
proporcionalmente ao tamanho de todo o cérebro, 

Figura 3. Ao microscópio óptico, todos os núcleos de células 
cerebrais podiam ser contados por apresentar fluorescência azul 
(A e B, a primeira imagem em menor aumento), mas apenas os núcleos 
de neurônios eram identificados pela fluorescência vermelha (C e D) 
- as imagens A e C são da mesma área, assim como as imagens B e D. 
A ausência de fluorescência vermelha nos núcleos apontados 
pelas setas indica que estes são de células gliais, e não neuronais 



era o cerebelo, e não o córtex (figura 4). Em outras 
palavras: a aposta da evolução foi a de investir no 
aumento do número de neurônios do cerebelo, e 
não do córtex! 

Colocando em gráficos os números de células 
cerebrais obtidas para cada ordem animal analisada, 
inclusive os humanos, certas regularidades na evo-
lução puderam ser prontamente identificadas e estas 
foram modeladas matematicamente em expressões 
denominadas 'equações de escala'. Assim, dispondo 
da equação de escala dos primatas, pode-se estimar 
o número de neurônios do ser humano, que, como 
todos sabem, é um grande primata. Fizemos isso, e 
obtivemos um valor em torno de 90 bilhões de neu-
rônios, 10% abaixo do 'número mágico'. 

No entanto, era necessário comprovar esse núme-
ro teórico de forma direta. Foi o que fez um de nós 
(Azevedo), em tese de mestrado no Programa de 
Ciências Morfológicas do Instituto de Ciências Bio-
médicas. Os cérebros usados no experimento foram 
fornecidos pelo Banco de Cérebros da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo e fraciona-
dos no Rio de Janeiro. Um trabalho extenuante, dias 
e dias passando fragmentos de cérebros no pilão... 

Ao final do processo, encontramos, para quatro 
encéfalos de homens entre 50 e 70 anos de idade, 
um número médio de 86 bilhões de neurônios, qua-
se 15% abaixo do 'número mágico'. Como esse nú-
mero era bem próximo do que havia sido estimado 
pela equação de escala, concluímos que o cérebro 
humano comporta-se, em sua composição celular, 
exatamente como seria o esperado para um primata 
com dimensões avantajadas. Não somos especiais, 
como alguns pensam, somos apenas primatas que 
tiveram a 'sorte' de ter um grande cérebro. 

Outro resultado, ainda mais surpreendente, surgiu 
no microscópio: a contagem do número de células 
gliais no cérebro humano revelou um número equi-
valente ao de neurônios: uma média de 84 bilhões. 
Isso significa que o cérebro humano não tem 10 
vezes mais células gliais, como dizem os livros. A 
proporção é de um neurônio para uma célula glial. 



Figura 4. O cérebro cresce como um todo na ordem 
dos roedores, à medida que aumenta o tamanho 
corporal da espécie. Nossos estudos evidenciam 
que o córtex cerebral cresce, em relação ao tamanho 
total do cérebro, à medida que aumenta o tamanho 
corporal das diferentes espécies, enquanto o cerebelo 
mantém praticamente a mesma proporção. 
No entanto, se for considerado o número de neurônios 
(que representa, melhor do que o tamanho, 
a capacidade computacional de uma região cerebral), 
o crescimento proporcional, agora em relação 
ao número total de neurônios do cérebro, 
é maior no cerebelo do que no córtex 

A equação de escala para a ordem dos primatas, determi-
nada por Suzana e seus colaboradores norte-americanos e 
validada por contagens experimentais de células em cére-
bros, inclusive para os humanos, permite especular sobre 
o número de neurônios de nossos ancestrais, os vários 
hominíneos que habitaram a Terra antes do Homo sapiens. 

Isso é possível porque o estudo de fósseis desses antepas-
sados humanos forneceu aos paleoantropólogos informa-
ções sobre o volume interno de seus crânios, e a partir 
desses dados é possível calcular o tamanho do cérebro. 
Um de nós (Neves), paleoantropólogo da Universidade de 
São Paulo, ajudou a correlacionar os números estimados 
de neurônios de cada espécie ancestral com suas capaci-
dades motoras, posturais, sociais e culturais (figura 5). 
Antes dos hominíneos, os símios ancestrais não t inham 
mais que 20 bilhões de neurônios, segundo o tamanho dos 
cérebros revelados pelos fósseis conhecidos. Eram qua-



drúpedes arborícolas, com comportamento social 
em grupos hierarquizados. Um salto ocorreu ao 
final do período Mioceno, há cerca de 7 milhões 
de anos. Surgiram os australopitecíneos, com cé-
rebros dotados de até 40 bilhões de neurônios, 
pouco mais que os chimpanzés atuais, que têm 
em torno de 30 bilhões. Isso permitiu coordenar 
uma postura bípede ocasional, ainda atrelada à 
vida nas árvores, e, mais tarde, a fabricação das 
primeiras ferramentas: lascas brutas de pedra 
provavelmente usadas para remover, por corte, 
tendões e carne de carniça. 

Outro salto ocorreu no final do período Plioce-
no, há cerca de 2 milhões de anos. Apareceu o 
gênero Homo, agora rompendo a barreira dos 60 
bilhões de neurônios. A locomoção tornou-se bí-
pede estritamente terrestre, e os dedos das mãos 
aprimoraram ainda mais sua capacidade de exe-
cutar tarefas muito precisas. Com locomoção mais 
ágil, habilidade manual mais precisa e um cérebro 
maior e com mais neurônios, o Homo ergaster e o 
Homo erectus espalharam-se da África para a Eu-
ropa e a Ásia, tornando-se capazes de elaborar 

ferramentas de pedra mais sofisticadas - talhado-
res, 'machados' lascados em ambas as faces e pi-
cões, usados provavelmente para escavar o solo. 

Por fim, já em meados do período Pleistoceno, em 
torno de 600 mil anos atrás, surgiram os ancestrais 
comuns entre os neandertais e os humanos atuais. 
Essas duas espécies conviveram por um bom tempo, 
até a extinção dos neandertais, por volta de 30 mil 
anos atrás. O cérebro ultrapassou os 80 bilhões de 
neurônios e as aquisições culturais não pararam 
mais de se acumular. Nossos ancestrais aprenderam 
a usar o fogo (o que trouxe a possibilidade de cozi-
nhar os alimentos), passaram a se abrigar em tendas 
e a elaborar armas de caça (lanças, por exemplo). 
Surgiram artefatos ornamentais e pinturas rupestres, 
primeiras manifestações artísticas documentadas. 
O comportamento social tornou-se extremamente 
complexo, e possivelmente nessa época apareceu 
a fala articulada, como meio de comunicação e 
transmissão cultural entre gerações. 

Mas o tamanho do cérebro e o número de neurô-
nios não explicam tudo em nossa evolução. Nem 
neandertais, nem qualquer outro hominíneo ante-



rior deixaram evidências concretas de que tinham 
a capacidade de manipular símbolos e valores sim-
bólicos. Portanto, o lado existencial que há hoje em 
todos nós é uma característica singular do Homo 

sapiens, e mesmo assim somente a partir de 50 mil 
anos para cá. Como diria o filósofo francês Jean-Jac-
ques Rousseau (1712-1778), foi apenas a partir do 
momento em que o cérebro passou a produzir e ma-
nipular símbolos que nos 'libertamos' completamen-
te da natureza (ou quase completamente, como sa-
bemos hoje em dia, para a tristeza do filósofo fran-
cês). E essa grande modificação provavelmente não 
foi proporcionada pela adição de mais neurônios, 
mas - o que parece mais provável - por algum tipo 
de reorganização de nossos circuitos neuronais. 

A pergunta inicial foi respondida: temos menos 
que 100 bilhões de neurônios e um número equi-
valente de células gliais. Assim, uma questão de-
rivada de um projeto de divulgação científica 
originou um projeto de pesquisa original. O título 
do livro, que originou a pergunta, mostrou-se du-
vidoso. Merece agora um ponto de interrogação: 
Cem bilhões de neurônios? 

Figura 5 .0 número de neurônios no cérebro (eixo vertical 
à esquerda) de ancestrais da espécie humana pode ser estimado 
com base nos volumes internos do crânio (obtidos a partir de fósseis 
- eixo vertical à direita), e em contagens desse número em diferentes 
primatas atuais. O gráfico, que inclui uma estimativa do número 
de neurônios (cerca de 30 bilhões) do chimpanzé (Pan troglodytes), 
para comparação, mostra a correspondência do número 
de neurônios com aspectos evolutivos e socioculturais 
das diversas espécies de antepassados dos humanos atuais 

Text Box
Fonte: Ciência Hoje, Rio de Janeiro, v. 46, p. 36-46, set. 2010.




