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Obiólogo molecular James Watson, ganhador 
do Prêmio Nobel em 1962, observou seu pró-
prio genoma pela primeira vez em 2007 e viu, 
após mais de 50 anos de progresso científico 

e tecnológico, a estrutura química que um dia ajudou a 
desvendar exposta numa paisagem genética pessoal à sua 
frente. Porém, ele optou por deixar encoberto um pequeno 
pedaço de DNA no cromossomo 19. Nessa área está locali-
zado o gene da apolipoproteína E (apoE). Desde o início dos 
anos 90 o apoE tem sido um marcador genético vinculado 
ao risco de Alzheimer: certas formas desse marcador estão 
fortemente relacionadas ao desenvolvimento da doença. A 
avó de Watson havia sofrido da patologia e, devido à falta de 
tratamentos eficazes e estratégias comprovadas de preven-
ção, o descobridor da dupla hélice decidiu que a informação 
era inconsistente demais; sua revelação causaria mais mal 
do que bem. 

A apreensão de Watson é compreensível. Os tratamentos 
para Alzheimer têm falhado sistematicamente. Mas, com 
os cientistas aprendendo mais e mais sobre o cérebro, é 
possível constatar que a genética, por si só, raramente dita 
o curso de uma doença. Na verdade, problemas no cérebro A ut
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resultam de uma complexa interação entre nossos genes e 
o ambiente ao qual somos expostos. E uma série de estudos 
recentes tem apontado um importante fator ambiental que 
contribui para doenças neurodegenerativas: o estresse. 

Pesquisadores vêm catalogando os efeitos de vivências 
estressantes sobre variadas condições psicológicas - in-
cluindo a depressão e a ansiedade crônica. A ideia de que 
o estresse tenha influência em doenças neurodegenerati-
vas, no entanto, é relativamente nova. Embora possa ser 
preocupante a noção de que um trabalho envolvendo alta 
pressão ou uma vida agitada acarretem dano adicional, 
tensão e desgaste emocional constantes, sem tempo hábil 
para recuperação, são fatores que, pelo menos até certo 
ponto, estão sob nosso controle. Ou seja, tentar relaxar é o 
primeiro passo para aumentar as chances de livrar o cérebro 
de doenças na velhice. 

LUGARES APERTADOS 
Desde que Alois Alzheimer documentou pela primeira vez 
"demência pré-senil" em uma paciente no começo do século 
20, médicos têm frequentemente observado que a doença 
atinge pessoas da mesma família. Mas até o começo dos 

anos 90, praticamente na mesma época em que a relação 
com o apoE foi estabelecida, pesquisadores não haviam 
colhido evidências de que fatores não genéticos contribuem 
para a doença. 

A epidemiologista Brenda Plassman, da Universidade 
Duke, e seus colegas chegaram a essa conclusão sobre 
o efeito do ambiente ao estudar gêmeos idênticos, que 
virtualmente dividem o mesmo material genético. Se um 
quadro clínico é determinado apenas pela genética, então 
quando um gêmeo o desenvolve, o outro deveria apresentá-
lo também. Ao analisar informações de um grande grupo 
de gêmeos idênticos (todos homens veteranos da Segunda 
Guerra Mundial) coletadas pela Academia Nacional de 
Ciências e pelo Conselho Nacional de Pesquisa, ambos nos 
Estados Unidos, Brenda observou que quando um irmão 
tinha Alzheimer, o outro desenvolvia a doença em apenas 
40% dos casos. Isso aconteceu em 2000. 

Antes disso, os especialistas já sabiam que tanto o tipo de 
trabalho quanto a quantidade de exercício que uma pessoa 
faz afetam seu nível de estresse e a resposta de sua mente 
e de seu corpo a desafios e mudanças. Mas apenas naquele 
ano a evidência sugeriu que o estresse poderia ser um ingre-
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diente fundamental para o declínio cognitivo. 
Desde a constatação de que aspectos além 

dos genéticos teriam influência no aparecimento 
do transtorno, cientistas vêm procurando esses 
fatores. Entre as possibilidades estão o que se 
convencionou chamar de "condições médicas 
leves", características ocupacionais e níveis de 
atividade física. 

Para explorar como diferentes ambientes 
podem afetar o desenvolvimento de Alzheimer, 
o neurocientista Mark H. Tuszynski, da Universi-
dade da Califórnia em San Diego, e seus colegas 
examinaram o cérebro de dois grupos de maca-
cos resos velhos. Os do primeiro grupo haviam 
passado o início da vida em gaiolas pequenas, e 
os do segundo, em gaiolas de tamanho normal. 
Ambientes com pouco espaço foram usados 
justamente para estressar os animais, elevando 
os níveis de hormônios glucocorticoides em seu 
sangue. A causa exata desse aumento hormonal 
- possivelmente associado ao sentimento de 
estar preso, à impossibilidade de se mover ou a 
ambos os fatores - é ainda uma questão a ser 
pesquisada e determinada. 

O cortisol, um hormônio glucocorticoide 
liberado por humanos quando estão em situa-
ções de estresse, influencia o cérebro por meio 
de receptores moleculares especializados em 
neurônios. Quando o cortisol se conecta a seu 
receptor, a interação aciona eventos molecula-

res que reduzem a comunicação nas sinapses, 
as junções neurais, o que pode fazer com que 
conexões desapareçam. Usando reagentes à 
proteína-que aderem especificamente às sinap-
ses, permitindo que elas sejam vistas -, a equipe 
de Tuszynski determinou o número relativo de 
sinapses em todos os macacos. Usando um 
método similar, os pesquisadores observaram a 
quantidade de placas amiloides pegajosas, um 
indicativo patológico de Alzheimer. 

Comparados aos macacos que haviam cres-
cido em gaiolas de tamanho normal, aqueles 
que viveram em espaços menores tinham, em 
média, densidade significativamente maior 
de placas e menos sinapses em uma parte do 
cérebro - o mesmo padrão visto no cérebro 
de pacientes com Alzheimer em autópsias. A 
descoberta sugere que o tamanho da gaiola de 
um animal (e talvez a intensidade do estresse 
que ele enfrenta em razão do lugar onde é con-
finado) possa moldar seu cérebro e afetar sua 
vulnerabilidade a certos tipos de degeneração 
ao envelhecer. 

Mas é importante notar que a quantidade 
de placas espalhadas no cérebro dos macacos 
mantidos em gaiolas menores variou bastante, 
indicando que o estresse afeta os indivíduos de 
modo diferente. Afinal, todos conhecemos pes-
soas que parecem se abater muito por eventos 
até mesmo ligeiramente negativos, enquanto 
outras enfrentam com mais facilidade situações 
similares e até piores. 

TENSÃO TÓXICA 
É preciso levar em conta, entretanto, que as 
evidências encontradas pelo grupo de Tuszynski 
têm limitações. Observações de macacos viven-
do em laboratório não refletem precisamente a 
condição humana. Além disso, essas descober-
tas correlacionam apenas um aspecto de uma 
experiência em um estágio inicial da vida com 
sinais patológicos de degeneração. Não sabe-
mos se o estresse causou as alterações nem se 
as mudanças resultaram em falhas cognitivas 
reais, já que os cientistas não testaram a função 
cognitiva dos animais. 

Ainda assim, estudos com roedores sugerem 
que até uma pressão intermitente pode contri-
buir para a demência - mesmo que por si só, 
sem combinação com outros fatores, não leve 
a distorções cognitivas. Em março de 2010 o A ut
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motora de todos os animais. Em um exercício, 
por exemplo, os ratos tinham de deslizar as 
patas através de uma abertura estreita em uma 
caixa acrílica para retirar uma pequena porção 
de alimento, uma ação que requer movimentos 
precisos e cuidadosos. 

O efeito da substância tóxica aplicada pelos 
pesquisadores é transitório, e normalmente a 
capacidade motora das cobaias melhora com 
o tempo. Mas os animais com níveis elevados 
de corticosterona - tanto os que passaram por 
um ambiente estressante quanto aqueles que 
receberam injeções de hormônio-tiveram difi-
culdade em alcançar a comida e precisaram de 
mais tempo para essa tarefa em comparação aos 
outros. Os resultados sugerem que o estresse 
impede a habilidade das células de dopamina 
de se recuperar de um trauma, provocando ou 
agravando os sintomas de Parkinson. 

MARCA PERMANENTE 
Usando estudos reveladores como esses, os 
cientistas estão aprendendo que o estresse é 
bem mais que um contratempo emocional pas-
sageiro. Em certas situações, pode deixar uma 
marca permanente no cérebro. 

Mas há uma boa notícia: embora favore-
ça a neurodegeneração, o estresse pode ser 
controlado. Assim como muitas pessoas com 
níveis elevados de colesterol atualmente to-
mam cuidados preventivos para evitar doenças 
do coração, um dia homens e mulheres com 
propensão genética às patologias neurodege-
nerativas poderão promover mudanças no seu 
estilo de vida para evitar o desenvolvimento das 
doenças. A evidência sugere que intervenções 
simples como exercícios, meditação e o hábito 
de dormir adequadamente ajudam a reduzir o 
estresse causado pelos infortúnios da vida. Tais 
medidas podem até diminuir a ansiedade em 
saber qual apoE está em seu genoma. 

neurofarmacologista Karim Alkadhi, pesquisador 
da Universidade de Houston, e seus colegas 
colocaram ratos sob risco de demência ao injetar 
neles concentrações muito baixas de peptídeos 
beta-amiloides, as moléculas que formam as 
placas em humanos. Os pesquisadores então 
deixaram alguns animais sob estresse ao colo-
carem um rato intruso nas gaiolas. Como espe-
rado, houve aumento no nível de corticosterona, 
um glucocorticoides, no sangue desses ratos. 

Em seguida, os cientistas colocaram cada rato 
em um tanque de água contendo um labirinto. 
Um rato tinha de encontrar o caminho que o leva-
ria a uma plataforma para escapar da água - um 
teste para aprendizado e memória de roedores. 
Normalmente, após algumas tentativas, um 
animal se lembraria da rota correta e nadaria dire-
tamente à superfície plana, mesmo depois de um 
ou dois dias. A maioria dos ratos do experimento 
(incluindo os que haviam recebido injeções de 
amiloide e aqueles forçados a enfrentar intrusos) 
se saiu bem. Os roedores que tinham recebido 
tanto a injeção quanto o visitante inesperado, 
porém, tiveram dificuldade. Os pesquisadores 
concluíram que, embora o estresse isoladamente 
não cause degradação da memória, parece levar 
animais suscetíveis a esse sintoma a perder o con-
trole, tornando-os menos capazes de aprender e 
lembrar informações recentes. 

Outro experimento sugere que o estresse 
pode acelerar o surgimento da doença de 
Parkinson, um distúrbio neurodegenerativo 
caracterizado por dificuldades motoras, não por 
déflcits cognitivos. A perda de células cerebrais 
que produzem dopamina, neurotransmissor 
essencial para movimentos voluntários, faz 
com que os pacientes de Parkinson tremam, 
se tornem rígidos e deixem de ter coordenação. 

Para recriar essas perdas em ratos, a neuro-
cientista comportamental Gerlinde A. S. Metz 
e colegas da Universidade de Lethbridge, em 
Alberta, injetaram uma droga tóxica em uma 
área do cérebro dos animais rica em neurônios 
de dopamina. Alguns desses roedores foram co-
locados em um tubo de acrílico por 20 minutos 
por dia, durante duas semanas, o que produziu 
aumento temporário nos níveis de hormônio 
do estresse. Outro grupo recebeu injeções de 
corticosterona, o que manteve elevado o nível de 
hormônios do estresse durante todo o estudo. 
A equipe de Gerlinde testou então a capacidade A ut
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro Especial: O desafio de lidar com o estresse, São Paulo, n. 37, p. 28-31, 2013.




