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Plasticidade é...
✓ O termo plasticidade vem do grego “plastikós” que significa o que pode ser
modelado.

Assim, temos que...
✓ Neuroplasticidade, de forma geral, é a capacidade que o sistema nervoso possui de se
adaptar, modificar e variar suas respostas mediante aos estímulos recebidos do meio
ambiente.
✓ As células do sistema nervoso não são imutáveis significando que todas as partes de
um neurônio são plásticas.
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NEUROPLASTICIDADE

É a capacidade do sistema nervoso de modificar, de modo
permanente ou pelo menos prolongado, a sua função e sua estrutura
(exemplo: formação de novas sinapses e/ou fortalecimento de
conexões já existentes), transpondo as limitações impostas pela
genética e permitindo a sua adaptação mediante aos estímulos
ambientais, mudanças fisiológicas e/ou experiências vividas pelo
individuo.
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É a sinapse química e seus neurotransmissores que permitem a
plasticidade do sistema nervoso, resultando em uma maior
variabilidade de respostas comportamentais em um indivíduo.

SINAPSE QUÍMICA
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Curiosidades sobre a neuroplasticidade
Neuroplasticidade se refere ao

Por exemplo, quando aprendemos algo

fato do sistema nervoso (SN)

novo, quer dizer que foi criada uma

conseguir fazer e/ou desfazer

nova sinapse, ou seja, o sistema

sinapses, conforme necessário.

nervoso foi modificado.

Os fatores que desencadeiam a

O SN não para de se modificar durante

neuroplasticidade podem ser devidos

a vida toda. O tempo todo está

ao desenvolvimento do SN, às

reorganizando as conexões e os

experiências vividas pelo sujeito, à

circuitos neurais, mas seu grau de

neurogênese e às lesões que podem

plasticidade varia principalmente com

acontecer neste sistema.

a idade do indivíduo.
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A Neuroplasticidade é um conceito amplo que se
estende desde a resposta à lesões traumáticas
destrutivas até as sutis alterações resultantes dos
processos de aprendizagem e memória.

O estudo da memória e do aprendizado ainda são muito polêmicos e é um dos mais
promissores dentro da neurociência. Veremos a seguir algumas características destes
dois conceitos relacionando-os à neuroplasticidade.
Vamos à eles!
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O Sistema Nervoso possui em
torno de 86 bilhões de neurônios
na fase adulta de um individuo.

Esse processamento gera o registro
de novas aprendizagens e quanto
mais exercitarmos esta nova
aprendizagem mais forte ficará a
conexão entre os neurônios que a
registraram, formando, assim, a
memória deste aprendizado.

Neuroplasticidade,
Aprendizagem e
Memória

São interligados formando circuitos
neurais que trabalham de forma
coordenada, processando as
informações que vêm do ambiente
externo e as que são geradas pelo próprio
organismo do individuo.

Os neurônios são células
nervosas e são o elemento
funcional do sistema nervoso.

Eles captam, processam informações e
as passam adiante para outro(s)
neurônio(s).
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É o processo de aquisição de novas informações mediante as experiências vividas
e aos estímulos do meio ambiente externo. É mediante a este processo que orientamos
nossos processos cognitivos (pensamentos) e comportamentais.

APRENDIZAGEM

Podemos aprender de duas formas, basicamente:
(1) Associativa, na qual aprendemos por meio da associação de eventos, ou seja, pelos
processos de condicionamento clássico e/ou de condicionamento operante.
(2) Não associativa, que seria uma habilidade adquirida por meio da repetição que se dá pela
habituação e/ou pela sensibilização.

Ocorre quando um indivíduo recebe repetidamente um mesmo estímulo e, por não apresentar riscos ao
organismo deste indivíduo, não são mais desencadeadas respostas para este estímulo. Em outras palavras, a
habituação é um processo em que a resposta diminui com a repetição.

HABITUAÇÃO

SENSIBILIZAÇÃO

O primeiro estímulo gera potencial de ação no neurônio sensorial seguido de potencial de ação no neurônio
motor, com a repetição o potencial de ação sensorial continua invariável enquanto que o potencial de ação do
neurônio motor cai de amplitude e desaparece. O neurotransmissor envolvido no processo é o glutamato. Esse
representa o mecanismo celular simples envolvido na memória de curta duração.

Ocorre quando uma resposta comportamental aumenta se for precedida de um sinal de aviso. Quando o estímulo
é forte, o organismo reage a ele e fica avisado de que outros podem vir em seguida. Assim, no processo de
sensibilização é gerada uma resposta exacerbada mesmo com um estímulo inofensivo, já que ocorreu um
estímulo forte/nocivo anteriormente.
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As novas informações adquiridas no processo de aprendizagem podem ser
armazenadas em diferentes locais no cérebro para serem utilizadas
posteriormente. A este processo de armazenamento damos o nome de memória.

MEMÓRIA

Quando vemos algo novo, o cérebro faz associações com algo que já temos armazenado na memória e
neste momento 2 neurônios estão criando uma nova conexão. Essa ligação é temporária e de curto
prazo.
Dentre as informações armazenadas, algumas serão esquecidas em pouco tempo, outras serão
memorizadas durante um período curto de tempo e apenas poucas permanecerão na memória por um
longo período (consolidação).
O fenômeno de potenciação de longo prazo - LTP (Long Term Potentiation) é importante para os
processos de aprendizagem e memória. É um mecanismo fisiológico no qual ocorre uma ativação
sináptica acentuada resultando no fortalecimento das conexões cerebrais de diversas regiões do SN. Tem
como características principais a associação, a cooperação e a especificidade que são essenciais para os
processos mnemônicos.
Vale mencionar que a criação de novas sinapses se tornam mais duradouras quando há uma
recompensa ou uma emoção forte envolvida com o aprendizado. Por isso, momentos de medo ou
stress são os mais memorizados. Em resumo, situações estressantes leves melhoram a cognição e a
memória, enquanto as fortes e prolongadas prejudicam essas capacidades.
Uma outra característica relevante da memória é que ela tende a ser deformada, ou seja, ao
memorizarmos as nossas experiências descartamos fatos triviais e, às vezes, introduzimos fatos irreais.
Assim, temos que as nossas memórias de viagem, por exemplo, são um conjunto de sensações que
despertamos de sons e imagens que são recriados no cérebro toda vez que pensamos nelas. Quando
recontamos uma memória e/ou uma história gravada, sempre acrescentamos novas informações de uma
memória antiga diferente da que estamos contando, o que pode mudá-la (memórias induzidas, memórias
falsas). Memórias emocionais e traumáticas estão sujeitas a isso também.
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TIPOS DE NEUROPLASTICIDADE

PLASTICIDADE
AXÔNICA
ONTOGENÉTICA

PLASTICIDADE
DENDRÍTICA
ONTOGENÉTICA

Ocorre no
desenvolvimento
ontogenético do SN,
período de maior
plasticidade deste
=> Período Crítico.

Modificações possíveis:
número, comprimento e
disposição espacial das
ramificações dendríticas,
assim como o número de
espinhas dendríticas.
Envolvida nos processos
de aprendizado e
memória.

PLASTICIDADE
SINÁPTICA

REPOUSO

Refere-se às
modulações
(alterações) ocorridas
nas sinapses entre os
neurônios. Representa
a base do aprendizado
e da memória.

PLASTICIDADE
SOMÁTICA

PLASTICIDADE
REGENERATIVA

Aparece na forma
de neurogênese, um
pequeno estoque de
células-tronco
permanece ativo em
certas regiões.

Se subdivide em
Regeneração
Periférica e
Regeneração Central.
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TIPO DE
NEUROPLASTICIDADE

PLASTICIDADE
AXÔNICA
ONTOGENÉTICA

Ocorre no desenvolvimento
ontogenético do Sistema
Nervoso, período de maior
plasticidade deste.
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No desenvolvimento ontogenético o sistema nervoso é mais plástico, já que
esse é o período onde tudo se constrói, tudo se molda de acordo com as
informações do genoma e as informações do ambiente.

A plasticidade ontogenética se confunde com o próprio desenvolvimento do
sistema nervoso, pois seus mecanismos celulares são semelhantes aos
mecanismos do desenvolvimento normal.

Neste momento o sistema nervoso está passando por um processo intenso
de crescimento e formação das redes neurais por meio das influências
captadas do meio ambiente, favorecendo a aprendizagem de novas
informações e, consequentemente, novos comportamentos.
Durante a plasticidade ontogenética ocorre o período crítico, no qual o
sistema nervoso possui maior plasticidade e tem maior suscetibilidade aos
fatores ambientais.
O período crítico ocorre em momentos distintos para cada área cerebral, mas,
caso o desenvolvimento de uma estrutura do sistema nervoso não ocorra
dentro da “janela temporal” de seu período crítico, pode não haver a sua
formação ou acontecer de forma inadequada, podendo provocar mal
funcionamento fisiológico e comportamentos inadequados socialmente.
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PLASTICIDADE
DENDRÍTICA
ONTOGENÉTICA

Modificações possíveis:
número, comprimento e
disposição espacial das
ramificações dendríticas,
assim como o número de
espinhas dendríticas.
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A plasticidade dendrítica ontogenética acontece durante o desenvolvimento
dendrítico, que parece depender de um plano geral codificado no genoma dos
neurônios, esse plano difere para cada tipo morfológico de neurônio.
O ambiente é capaz de interferir sobre esse plano geral, porém sem modificar
a morfologia, por exemplo, se um neurônio for piramidal essa característica
não muda. Pode alterar o número, comprimento e disposição espacial das
ramificações dendríticas, assim como o número de espinhas dendríticas.
A árvore dendrítica se torna relativamente consolidada no adulto.
Experimentos mostram que um indivíduo, exposto a um ambiente rico em
estímulos, possui um aumento do comprimento e do número de ramificações
dendríticas, ou seja, possuirá um maior número de sinapses acontecendo ao
mesmo tempo e uma maior complexidade dendrítica.
A morfologia dendrítica é fixada durante o desenvolvimento e formação do
sistema nervoso e, uma vez consolidada, aceita certa influência do ambiente.
No adulto, a plasticidade dendrítica se restringe às espinhas dendríticas
que são pequenas protusões dos troncos dendríticos e possui grande
concentração de actina no interior. Elas não são estáticas, sendo altamente
instáveis e móveis, ao longo de minutos, pode-se observar algumas se
formando e outras desaparecendo.
A maior instabilidade das espinhas acontece em sinapses que ainda
estão se consolidando pelos processos de memória e aprendizado e são
mais estáveis as espinhas que representam memória de longo prazo.
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A plasticidade sináptica ratifica a capacidade do sistema nervoso de se
adaptar e se modificar frente aos estímulos ambientais, o que é o mesmo que
dizer que as sinapses podem ser alteradas mediante estes estímulos.
Sendo assim, os circuitos neurais se modificam o tempo todo, de acordo com
as experiências vividas pelo indivíduo, adquirindo novos conhecimentos e
resultando em novos aprendizados e possíveis memórias.

PLASTICIDADE
SINÁPTICA

Refere-se às modulações
(alterações) ocorridas nas
sinapses entre os neurônios.
Representa a base do
aprendizado e da memória.

A plasticidade sináptica é uma propriedade universal dos sistemas nervosos
representando também a base da memória. Se as sinapses forem ativadas
constantemente, estas serão fortalecidas ao longo do tempo, formando
nossas memórias de longo prazo.
Sendo assim, podemos afirma que este tipo de plasticidade está relacionado
diretamente com os processos de aprendizagem e memória, como também
de habituação e sensibilização.
A plasticidade sináptica ocorre durante toda a vida de um indivíduo e na
maioria das vezes está ligada a aquisição de novas informações e
aprendizagem, resultando em alterações dos circuitos neurais e na
intensidade das sinapses entre os neurônios, modificando nosso repertório
comportamental e cognitivo.
Este tipo de plasticidade pode fortalecer, enfraquecer ou até mesmo desfazer
sinapses.
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Aparece na forma de
neurogênese, um pequeno
estoque de células-tronco
permanece ativo em certas
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Neurogênese quer dizer formação de novos neurônios. A capacidade
proliferativa dos neurônios se esgota muito precocemente no
desenvolvimento exceto algumas regiões no adulto que possuem células
tronco capazes de se proliferar, porém essa é uma reposição limitada

A Plasticidade Somática se refere à plasticidade que controla a proliferação,
recuperação e morte das células do tecido nervoso, como por exemplo, os
neurônios e as células da glia. A princípio, tal plasticidade ocorre com grande
intensidade na fase do desenvolvimento do SNC. Já na fase adulta, podemos
encontrar a plasticidade somática de forma restrita somente em algumas
regiões do SNC.
Vale ressaltar que existem estudos com células-tronco na tentativa de
intensificar tal capacidade na fase adulta, uma vez que estas possuem a
característica de se multiplicar, gerando cópias idênticas de si mesmas e/ou
se diferenciar e constituir novos tecidos no organismo.
Outro destaque vai para alguns experimentos que comprovam o aumento da
neurogênese no hipocampo pelo exercício físico, possivelmente pela
formação de vasos sanguíneos.

O efeito contrário pode ser observado pelo estresse comportamental
(secreção de glicocorticoides anti-neurogênicos).
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PLASTICIDADE
REGENERATIVA

Se subdivide em
Regeneração Periférica e
Regeneração Central.
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A regeneração neural é a capacidade das populações neuronais cujos prolongamentos
✓ 1 são atingidos por insultos ambientais, e consiste no recrescimento desses
prolongamentos possibilitando a restauração do circuito danificado.
Importante ressaltar que, se uma lesão atingir o corpo celular (soma) mata o neurônio,
mas se atingir o axônio, ele pode ser regenerado. A sobrevivência do soma é
fundamental, já que nele ocorre os comandos dos fenômenos que resultarão em
reconhecimento axônico, pela re-expressão de genes do desenvolvimento.
Regeneração Periférica: as fibras do sistema nervoso periférico são alvos de lesões
traumáticas, porque sua distribuição cobre toda a extensão do organismo. As fibras
podem ser esmagadas sem que o nervo seja interrompido, ou completamente cortadas
quando há transecção do nervo. No primeiro caso, a regeneração quase sempre é bemsucedida. No segundo a regeneração só ocorre sob intervenção médica para unir as
extremidades separadas do nervo
Regeneração central: a lesão de axônios centrais provoca a morte de muitos neurônios
atingidos, os que sobrevivem conseguem produzir reações regenerativa suficientes para
garantir o crescimento dos cotos proximais ao longo do trajeto original, re-inervação do
alvo e recuperação funcional. Experimentos mostram que axônios centrais são capazes
de regenerar através de longas distâncias desde que estejam em contato com o
microambiente do sistema nervoso periférico. O microambiente do sistema nervoso
central não favorece o crescimento regenerativo dos axônios centrais.
As ações do ambiente podem provocar respostas plásticas de axônios não diretamente
atingidos. A sensibilidade dos axônios em responder a ações indiretas do ambiente
depende da idade do indivíduo que reflete o estágio de desenvolvimento que o sistema
nervoso atravessa.
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Importante mencionar que...
➢ Quando a neuroplasticidade tem valor compensatório, podemos dizer que ela é
benéfica.
▪ Por exemplo, pessoas cegas apresentam ativação de áreas visuais quando
submetidas a estimulação auditiva ou quando realizam leitura em braile.
Possíveis mecanismos celulares podem estar envolvidos: entrada em atividade
de circuitos previamente existentes e antes silenciosos, estabilização de
conexões transitórias que desaparecem em circunstâncias normais ou
brotamento colateral de axônios vizinhos às regiões elevadas ou inativas.
➢ Mas... a plasticidade não necessariamente é positiva, ela pode desencadear
resultados mal adaptativos e, neste caso, seria uma neuroplasticidade maléfica.
▪ Podemos citar como exemplo o fenômeno da sensação do membro fantasma.

www.projetandoneurociencia.org

Membro
Fantasma
É a sensação da
presença do membro
após a sua
extirpação/amputação.
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Quase todas as pessoas que sofreram
amputação relatam essa experiência.
Estudos mostram que tal fenômeno está
relacionado a questões psicofisiológicas.
A teoria do brotamento colateral mostra
a possibilidade de aparecimento de
ramos colaterais nos axônios das regiões
não atingidas, levantando questões sobre
a plasticidade axônica em adultos.

A sensação do membro fantasma é um
exemplo funcional de neuroplasticidade.
Os neurônios se comunicam o tempo
todo, então, se um neurônio perde sua
comunicação devido à amputação de um
membro, a neuroplasticidade permite
que ele faça novas conexões (sinapses) e
volte a se comunicar.

Quando um membro é amputado, a região
cortical correspondente fica inativa, já
que não mais chegam informações desse
até ela. No entanto, o tecido permanece
vivo, sendo gradualmente “ocupado”, de
um modo ainda mal conhecido, pelos
axônios que levam informações dos
membros vizinhos, reativando essa região
cortical e resultando nesta sensação.

O sistema nervoso vai sofrendo
adaptações de acordo com as
condições. A perda do membro
elimina somente uma parte da via de
informações, então o cérebro se
reestrutura nessa nova condição.
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Resumindo
✓ Neuroplasticidade é a capacidade que o sistema nervoso possui de se adaptar, modificar e variar suas respostas
mediante os estímulos recebidos do meio ambiente.
✓ Devido a neuroplasticidade as atividades cerebrais estão sempre sendo ativadas e modificadas mediante os
estímulos ambientais, que estão diretamente relacionadas com a formação e a variabilidade comportamental.
✓ O sistema nervoso não para de se modificar durante a vida toda. O tempo todo está remodelando as sinapses
dentro dos circuitos neurais, de acordo com os estímulos recebidos do ambiente quem podem advir das
experiências vividas pelo sujeito, à neurogênese e às lesões que podem acontecer neste sistema.
✓ O grau de plasticidade do sistema nervoso varia com a idade do indivíduo, sendo mais intensa no período de
desenvolvimento deste.
✓ O aprendizado, de forma geral, é o processo de aquisição de novas informações e que poderá se tornar uma
memória de um indivíduo. Os processos de aprendizado e memória estão correlacionados com a
neuroplasticidade.

✓ A sensação do membro fantasma é relatada pela pessoa que perde um membro do seu corpo (exemplo:
amputação), mas que diz ainda sentir a presença ou dor do mesmo. É um tipo de neuroplasticidade que não
necessariamente é positiva para o individuo.
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Agora é hora de exercitar…

Busque no
site ;)
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