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Como se desenvolve
o cérebro?

Não podemos vê-los com os nossos olhos, mas os nossos corpos
são compostos por biliões de células. Com base no número e diversidade
incríveis de células que temos na idade adulta, é difícil acreditar que
começamos como uma minúscula e solene célula. Como é que algo tão complexo teve origem em
uma única célula? Numa série de eventos fascinantemente complexos durante o início da gravidez,
uma célula fertilizada divide-se numa pequena massa de células idênticas conhecidas por células
estaminais. As células estaminais são especiais porque podem transformar-se em quase qualquer
tipo de célula no corpo; cabelo, pele, osso, células nervosas. À medida que essas células continuam a
multiplicar-se, genes específicos dentro das células são ativados e começam a dar instruções por
meio de sinais químicos para auxiliar no desenvolvimento.

O desenvolvimento do cérebro começa com o tubo neural

À medida que as células se dividem, separam-se em três camadas germinativas conhecidas
como endoderme, mesoderme e ectoderme.
A ectoderme produz a
epiderme (pele, cabelos,
unhas), bem como o sistema
nervoso periférico e central.
A ectoderme também
dá origem ao tubo
neural, que forma o
A endoderme
cérebro e a espinal
forma os vossos
medula.
órgãos internos.

A mesoderme forma os vossos
músculos, sangue, sistema
cardiovascular, ossos, gordura e
tecido conjuntivo.
Aproximadamente na terceira semana de gestação, ou de desenvolvimento, o tubo neural
começa a formar-se dentro da camada de ectoderme. O tubo neural é o primeiro passo do
desenvolvimento do cérebro. Células estaminais especiais, conhecidas como células progenitoras
neurais, são criadas dentro do tubo neural. As células progenitoras neurais dividem-se continuamente,
formando duas novas células progenitoras em cada divisão. Cerca de seis semanas depois da
gestação, os progenitores neurais começam a dividir-se de uma nova forma: cada divisão cria uma
célula progenitora e um neurónio. A parte posterior do tubo neural irá criar os neurónios da espinal
medula, enquanto a parte frontal do tubo neural produz neurónios que eventualmente farão parte
do cérebro. Ao contrário das células progenitoras neurais, os neurónios não se podem dividir mais.
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Neurónios

Célula Progenitora Neural

À medida que novos neurónios são
criados, eles migram do tubo neural para
novos destinos para formar partes do cérebro e da
espinal medula. Sinais químicos complexos
Neurónio
determinam para onde os novos neurónios irão
migrar e para que estruturas cerebrais acabarão
por contribuir. Esses sinais químicos fornecem
direções, tal como num mapa, para cada
Bainha de Mielina
neurónio. Assim que os neurónios chegam
Dendrites
ao fim da sua viagem, chega a hora de se
estabelecerem. Crescem ramos especiais,
Axónio
conhecidos como dendrites e axónios, que se
Oligodendrócito
ligam a outros neurónios.
Os neurónios também se maturam com a ajuda de células não neuronais chamadas
gliócitos. As células gliais não só fornecem sinais químicos, como migalhas de pão, como, por
vezes, também podem proporcionar apoio físico para auxiliar na migração. Por exemplo, as
células gliais conhecidas como glia de Bergmann atuam como um ramo no qual dois
neurónios cerebelares, células de Purkinje e células granulares, irão efetivamente subir através
do cérebro até ao seu destino final do cerebelo.

Desenvolvimento do Cérebro desde o Nascimento até à Idade Adulta

O cérebro em desenvolvimento está envolvido numa complexa dança com o seu
ambiente externo e é uma esponja de informações. Durante o desenvolvimento inicial,
formam-se 700 a 1.000 novas ligações neurais a cada segundo. Essas ligações iniciais são a
base e os precursores fundamentais de ligações futuras mais sofisticadas. Embora seja muito
importante que os novos neurónios formem ligações duradouras, é igualmente importante
reduzir as ligações desnecessárias. Esse processo, conhecido como poda sináptica, permite que
apenas as ligações importantes e úteis permaneçam, enquanto as ligações não utilizadas entre
os neurónios são removidas. A poda sináptica ocorre com frequência na primeira infância,
mas também durante a adolescência e a idade adulta. Não só as ligações entre os neurónios
são reguladas, como o número real de neurónios também é regulado por algo conhecido
como morte celular programada ou apoptose. O desenvolvimento embrionário dá origem a
uma sobreprodução de neurónios. Embora ainda não seja completamente compreendida, a
apoptose, durante esse período, ocorre em resposta a fatores ambientais e genéticos.
Os novos neurónios perfazem apenas uma percentagem muito pequena do número
total de neurónios no cérebro adulto. Novas ligações entre os neurónios, por outro lado, estão
constantemente a ser formadas, removidas e substituídas. São formadas novas ligações
sempre que aprendem habilidades e criam memórias. As ligações podem
ser perdidas quando não são utilizadas ou fortalecidas. Novas investigações
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conhecidas como memória de curto prazo - continuam a desenvolver e a
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maturar as suas ligações até aos vinte e tal anos.
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