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ilhões de células, subdivididas em 
centenas de grupos, c o m p õ e m a 
refinada rede interconectada que é 
o sistema nervoso em seu estado 

maduro. Nos humanos, assim como nos ou
tros mamíferos, a formação desse sistema, tão 
complexo em sua estrutura e função, realiza-se 
em intrincadas etapas de desenvolvimento, 
que vão desde a formação inicial de estru
turas multicelulares não diferenciadas até a 
maturação parcial no nascimento, a qual se 
completa no período pós-natal, sob a influ
ência de estímulos biológicos e ambientais. 
O desenvolvimento cerebral, que ocorre até 
as primeiras duas décadas da vida, tem no 
período fetal, na infância e na pré-adolescência 
suas etapas mais significativas. 

A neurogênese, como se denomina o processo 
de formação do sistema nervoso, é organizada por 
um conjunto de moléculas ativadas gradativamen
te, constituindo as vias de sinalização, que coor
denam o desenvolvimento do organismo como 
um todo. Cada fase envolve mecanismos de indu
ção (ativação de uma célula pela célula vizinha), 
proliferação (multiplicação celular), diferenciação 
(formação de células especializadas) e migração 
celular, além de formação de prolongamentos e 
estabelecimento de sinapses (conexão neuronal). 

Enquanto os neurônios são as células especia
lizadas do sistema nervoso, responsáveis pela 
transmissão do impulso nervoso, as células 

gliais têm a função de lhes fornecer sustentação, 
proteção e nutrição. As vias de sinalização são 
reguladas de tal forma que as células proliferam 
e diferenciam-se no tempo e na localização cor
retos para gerar uma estrutura organizada com 
grande capacidade de adaptação e plasticidade. 

Assim que a criança nasce, seu sistema nervoso 
já possui a maior parte dos neurônios que ela 
utilizará ao longo da vida, cerca de 100 bilhões. 
No entanto, ainda é preciso desenvolver boa 
parte das funções cerebrais e organizar a rede 
especializada de processamento de informações. 
Embora já se detecte função cerebral a partir de 
um mês e meio de gestação, que redundará em 
atividade motora e sensibilidade do feto, sua 
malha de conexões neuronais ainda não está 
fechada, sendo as células pequenas e esparsas. 
Para potencializar o desenvolvimento funcional 
do cérebro, a estimulação global e os desafios 
a que os bebês estão submetidos nos três pri
meiros anos são fundamentais. 

Logo após a fertil ização, a célula-ovo ou 
zigoto entra em divisão mitótica (na qual uma 
célula dá origem a outras duas geneticamente 
idênticas a ela e assim sucessivamente) até 
se transformar, no quarto dia pós-concepção, 
em um conjunto de 32 células ainda total
mente indiferenciadas, denominado mórula. 
Esse processo de divisão celular ocorre ao 
mesmo tempo que a estrutura é transporta
da pela tuba uterina (ou trompa de Falópio) 
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em direção à cavidade do útero. Ao chegar 
aí, o conjunto se transforma no blastocisto, 
composto por uma cavidade interna e uma 
série de células localizada em um dos poios, 
a massa celular interna. Essas células consti
tuem as células-tronco embrionárias, com ca
racterísticas pluripotentes. Isso significa que 
elas têm capacidade de se transformar em 
qualquer tecido do organismo. Externamente, 
o conjunto é revestido pelo trofoblasto, ca
mada celular que dará origem às membranas 
e aos anexos embrionários. 

Durante a implantação do blastocisto no endo-
métrio (processo que dura do 6o ao 12° dia após 
a fertilização), inicia-se a gastrulação, conjunto 
de processos formativos por meio do qual se 
estabelece o plano básico do corpo, e surgem os 
três tecidos primordiais: ectoderma (camada que 
reveste externamente o embrião e dará origem 
ao sistema nervoso central, além da pele e seus 
anexos), mesoderma (de onde se originarão o 
esqueleto, os músculos e os sistemas circulató
rio, excretor urinário e reprodutor) e endoderma 
(que formará, entre outros, os órgãos do apare
lho digestivo). No início da terceira semana, o 
embrião já é constituído por um disco embrio
nário achatado, formado por três camadas. Na 
região mediana, aparece uma estrutura tubular, 
a notocorda, eixo central e importante estrutura 
organizadora e indutora da formação do tubo 
neural (veja quadro ao lado). 

A partir daí, até a oitava semana de gestação, 
quando termina o período embrionário e inicia-
-se o fetal, serão formadas as estruturas básicas 
do sistema nervoso central, as quais sofrerão 
uma série de transformações para constituir o 
encéfalo, na etapa conhecida como morfogênese. 
Um dos principais eventos para a formação das 
primeiras estruturas que darão origem ao sistema 
nervoso como um todo (que, além do encéfalo 
eda medula espinhal, inclui o sistema nervoso 
periférico) é a indução neural. 

O processo ocorre do seguinte modo: entre a 
terceira e a quarta semanas de idade gestacional, 
a notocorda estimula parte do ectoderma a se 
desenvolver como placa neural. Essa placa repre
senta um primórdio celular diferenciado, com 
células que darão origem a bilhões de neurônios 
e às células gliais, distribuídos com particulari
dades para cada região. 

A ação conjunta de proteínas sinalizadoras 

(BMP-4) e bloqueadoras (noggina e cordina) 
permite que parte do ectoderma se diferencie 
em neuroptélio, camada superficial de células 
sensoriais especializadas na recepção de estí
mulos externos e precursoras das células ner
vosas. Pregas dorsais, formadas por meio de 
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invaginação central, se fundem e dão origem 
a uma estrutura cil índrica, o tubo neural (ver 
quadro na pág. 18). Trata-se de uma etapa crítica 
da embriogênese, em que podem ocorrer defei
tos geradores de graves anomalias cerebrais, 
como anencefalia e espinha bífida, entre outros 
(veja quadro na pág. 19). Já nesse momento, há 
células nervosas de estirpe distinta proliferando 
e morrendo simultaneamente, para alcançar o 
equilíbrio adequado. 

Processos de proliferação celular são indu
zidos de maneira diferente ao longo do tubo 
neural e, somados à morte celular programada, 
ou apoptose (espécie de controle seletivo celular 
que regula o tamanho dos tecidos e a forma 
dos órgãos), conferem a ele um crescimento 
diferencial em toda a sua extensão. No final da 
quarta semana, o tubo apresenta uma porção 
cefálica dilatada, o encéfalo, composto por três 
vesículas cerebrais primárias intercomunicantes, 
demarcadas por saliências e reentrâncias nas 
paredes do tubo neural. São elas: prosencéfalo 
(ou cérebro anterior), mesencéfalo (ou cérebro 
médio) e rombencéfalo (ou cérebro posterior). 

PROLIFERAÇÃO 
Durante a quinta semana, o prosencéfalo e o 
rombencéfalo se subdividem e formam cinco 
vesículas encefálicas secundárias (telencéfa-
lo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e 
mielencéfalo), que se diferenciarão morfolo
gicamente, dando origem a todas as estrutu
ras cerebrais, como os dois hemisférios, os 
tálamos, o cerebelo etc. As cavidades internas 
de cada uma das vesículas encefálicas e da 
medula espinhal constituirão as cavidades ou 
os ventrículos por onde circulará o liquor, cuja 
principal função é proteger mecanicamente o 
sistema nervoso central contra choques. O 
tecido conjuntivo embrionário ou tecido de 
preenchimento, denominado mesênquima, 
incluído na fissura longitudinal entre os dois 
hemisférios, dá origem à foice cerebral, mem
brana de proteção com a mais espessa das três 
meninges, a dura-máter. 

A partir da sexta semana gestacional, surgem 
os primeiros movimentos fetais involuntários: 
flexões do colo e da região torácica. Os mais 
complexos ocorrem somente depois de alguns 
dias, sob a forma de padrões coordenados. Eles 
dependem da maturação do sistema nervoso 
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e da formação do sistema nervoso periférico, 
responsável por levar a informação do cérebro 
até o sistema muscular fetal. Antes disso, não há 
qualquer evidência de atividade neural. 

Duas ou três semanas após a formação das 
vesículas telencefálicas, inicia-se a proliferação 
neuronal, que segue por aproximadamente 
dois meses. Em decorrência desse processo, 
as vesículas aumentam consideravelmente de 
tamanho e passam a recobrir outras regiões do 
tubo, constituindo os hemisférios cerebrais. 
É nesse momento que se formam as células 
constituintes do sistema nervoso central. Du
rante a quinta ou sexta semana gestacional, as 
paredes dos hemisférios cerebrais apresentam 
duas camadas distintas: a zona superficial 
acelular e a matriz germinal profunda. Esta é 
a camada mais interna que reveste a cavidade 
das vesículas telencefálicas, por isso chama
da de zona ventricular, formada por células 
imaturas com grande atividade proliferativa. 
Aproximadamente na sétima semana, a ma
triz germinal começa a se separar da camada 
mais superficial com a formação de uma zona 
intermediária de baixa densidade de células, 
destinada a se tornar a substância branca, 

onde se processarão as informações neurais, 
espécie de rede de comunicação entre partes 
do encéfalo e medula. 

Com a diminuição da proliferação de neurô
nios, estes começam a mostrar características 
morfológicas típicas, como o desenvolvimento 
de prolongamentos menores e maiores, que 
em seguida darão origem a dendritos e axônios, 
respectivamente. É através desses prolongamen
tos que os neurônios estabelecerão sinapses 
ou ligações com outras células, dando início à 
comunicação intercelular, que terminará gerando 
um sistema de contiguidade. A comunicação 
entre as células permite a passagem de infor
mação neural; é quando ocorrem os primeiros 
movimentos espontâneos do embrião. Com oito 
semanas, o feto começa a flexionar e estender 
a coluna vertebral. Por volta das nove semanas, 
é capaz de movimentar os membros de forma 
ativa e independente. O ato da sucção ocorrerá 
mais tarde, a partir da 13a semana. 

MIGRAÇÃO 
A grande maioria dos neurônios no desenvol
vimento do sistema nervoso de vertebrados é 
gerada em local diferente daqueles que ocupam 
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no cérebro adulto, obrigando-os a deslocar-se 
até o destino final. Esse processo de migração 
neuronal compreende o deslocamento do corpo 
de uma célula neuronal jovem, o neuroblasto, 
do local de sua última divisão mitótica (na zona 
proliferativa) até sua localização correspondente 
no córtex cerebral. 

É um passo complexo e altamente organiza
do do desenvolvimento cerebral, um processo 
essencial para o estabelecimento da função 
neural. Essa etapa pode durar, para cada célu
la, de um a três dias nos estágios iniciais da 
neurogênese e até mais de duas semanas nos 
estágios finais do desenvolvimento cortical. A 
longa duração do processo (três meses, entre 
o terceiro e o sexto mês de gestação) e sua 
complexidade levam a maior vulnerabilidade do 
tecido, eventualmente redundando em possíveis 
distúrbios funcionais e anatômicos. Agentes 
externos ao feto, como infecção virai ou ano
malias genéticas, podem alterar o padrão de 
migração neuronal, resultando em malforma
ções cerebrais e quadros de epilepsia. 

Ao longo do processo, o córtex (que repre
senta cerca de 90% da área cortical) se orga
nizará em seis camadas distintas, segundo os 
tipos de neurônios. De modo geral, pode-se 
dizer que as camadas 1 e 2 fazem as vezes de 

entrada para os sinais sensoriais, as 3 e 4, tidas 
como intermediárias, estabelecem conexões 
com outras áreas corticais e as 5 e 6 enviam 
sinais para outras partes do sistema nervoso 
central, como tronco e medula cerebrais. No 
entanto, muitas das funções dessas células e suas 
ligações ainda não são totalmente conhecidas. 

Conforme a direção e o sentido do movi
mento celular, a migração é classificada em 
dois eixos básicos: 

Radial - migração periférica que pode ser 
evidenciada em muitas das estruturas cerebrais 
de mamíferos. Os neurônios nascidos na zona 
ventricular utilizam as células gliais radiais como 
trilhos ou guias para se deslocar em direção ao 
córtex. A primeira onda de migração forma a 
camada cortical profunda. Sucessivas ondas de 
neuroblastos passam, então, radialmente através 
da substância branca e da camada cortical pro
funda para formar o córtex superficial, segundo 
a regra "de dentro para fora". Por volta do sexto 
mês de gestação, já está constituído o córtex de 
seis camadas. 

Tangencial - migração predominantemente 
paralela à superfície cortical. Permite a passagem 
de neurônios de um compartimento cerebral para 
o outro e ocorre com frequência em estágios 
tardios do desenvolvimento. Chegando ao córtex 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



V 

cerebral, os neurônios já posicionados adequa
damente devem dar início a sinapses funcionais; 
caso contrário, serão eliminados por apoptose. 

Inicialmente, a superfície dos hemisférios é lisa, 
mas a intensa proliferação celular leva à formação 
de depressões e elevações (sulcos e giros, respec
tivamente), que se parecem com dobras do tecido 
cortical. Essa estrutura permite um crescimento 
considerável da área da superfície do córtex cere
bral, sem requerer grande aumento do tamanho 
do crânio. Os sulcos mais pronunciados farão a 
divisão do cérebro nos lobos frontal (responsável 
pelas funções cognitivas mais elaboradas, como 
produção da fala, representações mentais etc), 
parietal (área que recebe e processa informa
ções sensoriais e espaciais), temporal (ligado às 
emoções, memória, audição e processamento de 
informações sonoras e visuais) e occipital (centro 
das funções mais básicas, como percepção e 
processamento visual). 

Entre a 23a e a 25a semana, os giros temporais 
superiores, pré e pós-frontal, vão sendo forma
dos. Da 26a à 30a semana, toda a superfície do 
cérebro rapidamente está coberta por giros. 
Esse desenvolvimento do encéfalo no final da 
vida intrauterina, do sexto ao nono mês, per
mite gradualmente movimentos espontâneos 
mais elaborados. 

Enquanto no recém-nascido a área da superfí
cie do córtex cerebral é de 679 cm 2, no adulto é 
de 1.600 cm 2, sendo essa dimensão alcançada já 
no segundo ano de vida. O aumento na área da 
superfície cortical é acompanhado do aumento 
de tamanho e da complexidade dos giros. 

ORGANIZAÇÃO E MIELINIZAÇÃO 
Após a migração dos neurônios ao destino final, 
eles são submetidos a alguns processos que 
resultarão no alinhamento e na orientação neu
ronal. Ramificações dendríticas e axônicas serão 
elaboradas e os contatos sinápticos, estabeleci
dos. Com 10 semanas gestacionais, as sinap
ses ainda são imaturas. Entre 19 e 23 semanas, 
começam a ocorrer ligações sinápticas no córtex. 

Durante o desenvolvimento do encéfalo, as 
ligações devem ser suficientemente precisas 
para acomodar as necessidades de transfor
mação de um organismo em desenvolvimento. 
Portanto, é necessário estabelecer e manter 
ligações apropriadas e ao mesmo tempo eli
minar as supérfluas e errôneas. 
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A partir dos seis meses de vida intrauterina, 
ao mesmo tempo que os neurônios se orga
nizam, as membranas das células, chamadas 
oligodendrócitos, começam a formar uma bainha 
de gordura e proteína (denominada mielina) 
nos axônios dos neurônios do sistema nervoso 
central. Esse processo de mielinização aumenta 
em até 100 vezes a velocidade de transmissão 
do impulso nervoso. 

Um mesmo oligodendrócito pode envolver 
cerca de 50 axônios nesse processo. A deposi
ção de mielina acontece de forma bem definida, 
na direção occipitofrontal: ela inicia-se na parte 
posterior do cérebro, ligada às funções mais 
básicas (córtex occipital), e segue no sentido do 
córtex frontal, mais complexo funcionalmente 
e o último a amadurecer. Seu pico de produção 
acontece por volta da 30a semana de gestação 
até o nascimento e deste até aproximadamente 
oito meses de vida pós-natal. 

É por isso que, durante a vida fetal, os sistemas 
vestibular e auditivo desenvolvem-se rapidamente 
e, na vida pós-natal, é o sistema visual o que terá 
o mais rápido ciclo de mielinização. A partir da 
24a semana de gestação, o feto já é capaz de 
responder a estímulos como luz, dor e sons. 

Dentro do útero, ele pode ouvir sons produ
zidos por sua mãe, como batimentos cardíacos 
e respiração, além de sons vindos do exterior-
ruídos, vozes e música. Alguns estudos mostram 
que o feto dessa idade já seria capaz de interagir 
e responder a estímulos auditivos: a exposição a 
uma ou outra música poderia causar a aceleração 
ou diminuição de seu batimento cardíaco. 

A sensibilidade ao tato é iniciada na sexta 
semana ao redor da boca e dos lábios. Entre 

as seis e oito semanas seguintes, a região da 
pele sensível ao tato passa da face às palmas 
das mãos e à região superior do tórax, e, em 12 
semanas, toda a superfície do corpo, com exce
ção do dorso e do alto da cabeça, já é sensível. 
Os movimentos respiratórios aparecem entre o 
quarto e o quinto mês, mas apenas a partir do 
sétimo eles serão iniciados e mantidos de forma 
independente. As alterações de comportamento 
fetal durante o último trimestre são mais sutis 
e refletem não somente o estabelecimento dos 
circuitos neurais, mas também sua maturação 
estrutural e funcional. 

Após o nascimento, o número de sinapses 
aumenta até os 7 anos aproximadamente e então 
começa a diminuir. Novas sinapses, no entanto, 
formam-se durante toda a vida. Interações do 
organismo imaturo com o ambiente externo são 
determinantes para o estabelecimento de liga
ções sinápticas normais no encéfalo em desen
volvimento, cujos padrões são geneticamente 
determinados, mas podem ser alterados por 
várias influências do mundo externo. Ligações 
imaturas necessitam de validação funcional, e 
a experiência é capaz de interferir em quais das 
ligações originalmente presentes sobreviverão. 

Entre os 6 e 18 meses pós-natais, a subs
tância branca - que permite a condução de 
influxos nervosos de um centro nervoso para 
o outro - é proporcionalmente menor em rela
ção ao córtex mais maduro e seu crescimento 
continua por um período longo, até o final da 
primeira década. De outro lado, a substância 
cinzenta que recobre o córtex - e possibilita o 
processamento das informações cerebrais - já 
adquiriu proporções adultas. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro Especial: Cérebro muito mais que uma máquina perfeita, São Paulo, n. 34, p. 14-23, 2012.




