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Estudos demonstram que a relação 
intrínseca entre a capacidade do ser humano 

de suportar longos períodos de exercício 
e o desenvolvimento e funcionamento do 

cérebro humano é indiscutível
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O que o exercício tem a 
ver com a evolução hu-
mana? Como o fato de 
nos submetermos a pe-

ríodos prolongados de estresse car-
diovascular moldou aspectos únicos 
da anatomia e fi siologia humanas? E 
por que movimentar o corpo não é 
só importante, mas essencial para o 
bom funcionamento do cérebro? 

Estudos sobre o clima e a evo-

O ser humano consegue ser submetido a intensos períodos 
de estresse cardiovascular, característica que moldou aspectos 

únicos da anatomia e fisiologia e contribui para o bom 
funcionamento do cérebro do homem moderno

O EXERCÍCIO e a 
EVOLUÇÃO humana
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lução humana mostram que, após a 
última era glacial, os descendentes 
da famosa Australopithecus  Lucy 
presenciaram uma mudança drástica 
no clima. E há 3.2 milhões de anos 
os ancestrais do homem atual se mu-
daram para um mundo vertical. Seus 
corpos, adaptados para a vida nas 
copas das árvores, tornaram-se inefi -
cientes nas savanas africanas.

Após muitas transformações, 

os ancestrais hominídeos se rami-
fi caram em uma linhagem que deu 
origem ao  Homo sapiens  moderno. 
Nesse mesmo período, os hominíde-
os passaram a se alimentar de carne 
e, posteriormente, tornaram-se caça-
dores-coletores. Mas a vida nas pla-
nícies não era fácil para o homem an-
cestral. A competição por alimento 
com animais mais rápidos e potentes 
era injusta para o homem.

 para saber mais 

O dia 24 de novembro de 1974 estabelece um marco deci-
sivo a respeito da evolução humana. Foi nesse dia, no vale 

Awash, no centro da Etiópia, que um grupo de paleontólogos, 
liderado pelo norte-americano Donald Johanson, encontrou e 
desenterrou os restos do esqueleto de um Australopithecus 
afarensis fêmea, um hominídeo bípede. A descoberta recebeu 
o nome Lucy, em homenagem à canção Lucy in the Sky with 
Diamonds, dos Beatles, que foi tocada durante a celebração do 
feito da equipe de escavação. Os pesquisadores desenterraram 
mais de 200 ossos e fragmentos, o que representa mais de 
40% do esqueleto de Lucy. Nenhum fragmento foi encontrado 
em duplicidade, o que indica que todos os ossos vieram de um 
único organismo vivo. Depois de uma detalhada reconstrução 
do esqueleto, fi cou evidente que Lucy era uma mulher idosa e 
media aproximadamente um metro de altura. Tinha um cérebro 
pequeno e, fi sicamente, era semelhante a um chimpanzé, com 

uma cabeça pequena saliente, braços compridos e pernas cur-
tas. A estrutura dos ossos nas costas e parte inferior do corpo 
indica que ela era bípede, principal característica de todas as 
espécies pertencentes aos gêneros Australopithecus e Homo. 
As tentativas de identifi car o período que Lucy viveu, no mo-
mento da descoberta, não se mostraram conclusivas. Somente 
nos anos 90, por meio de um processo avançado de argônio, 
que analisou fragmentos de areia em que Lucy foi achada, evi-
denciou que ela teria vivido havia 3.2 milhões de anos. Novas 
descobertas mostram que o Australopithecus afarensis viveu 
no planeta por um período de cerca de 900 mil anos. Mais de 
3 milhões de anos depois de sua morte, Lucy se tornou uma 
espécie de celebridade. Seu esqueleto foi exibido em vários 
museus, despertando a curiosidade de milhares de pessoas. 
Hoje, por conta da sua extrema fragilidade, ela está em uma 
caixa especialmente projetada no Museu Nacional da Etiópia.

DESCOBERTA DE LUCY É UM MARCO 
NO CONHECIMENTO DA EVOLUÇÃO HUMANA
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Entretanto, em certo momento 
da evolução, a seleção natural favore-
ceu a capacidade única dos humanos 
em suportar períodos prolongados 
de estresse cardiovascular. Não em 
termos de potência ou rapidez, mas 
resistência. Estudos evolucionistas 
parecem corroborar com a hipótese 
de que humanos evoluíram de ances-
trais primatas devido à necessidade 
de correr longas distâncias por ali-
mento. Consequentemente, a habili-
dade em correr moldou a anatomia e 
a fi siologia do homem. 

Mas o que a capacidade de re-
sistir a longos períodos de exercício 
tem a ver com o desenvolvimento e 
funcionamento do cérebro humano? 
Acredita-se que a aquisição da capa-

cidade de correr pode ter direciona-
do o homem a uma caça mais efi cien-
te. E foi exatamente o maior acesso 
ao alimento que pode ter levado o 
cérebro humano a um desenvolvi-
mento específi co. 

Essa possibilidade levanta diver-
sas outras questões, mas a principal é 
que se o movimento foi responsável 
por moldar a estrutura e a função do 
cérebro, então, mesmo nos dias atu-
ais, o cérebro requer atividade física 
constante para funcionar de modo 
correto. A inatividade e o sedenta-
rismo tornam os humanos doentes 
física e mentalmente, justamente 
porque o movimento é algo muito 
íntimo de todos, tão essencial que 
fez parte do processo evolucionário. 

Para entender como o exercício 
é essencial para o funcionamento 
do cérebro é preciso voltar a aten-
ção aos últimos 20 anos de estudos 
relacionados, que mostram que o 
exercício melhora a saúde cerebral, 
funções cognitivas e emocionais, 
aumenta o número de neurônios 
funcionais, ajuda no tratamento e 
prevenção de transtornos mentais e 
neurodegenerativos.

Nesse especial Exercício e Neu-
rociência, você vai conhecer a ínti-
ma relação entre a anatomia e fisio-
logia humana, moldadas ao longo 
de anos de evolução e intimamente 
conectadas ao movimento e o im-
pacto deste no desenvolvimento do 
cérebro humano.

Estudos evolucionistas ratifi cam a tese 
de que humanos evoluíram de primatas 
devido à necessidade de correr longas 

distâncias em busca de alimento
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Em 2010, um antropólogo 
e um biólogo da Universi-
dade de Harvard, Dennis 
Bramble e Daniel Lieber-

man, fizeram a capa da prestigiosa 
revista Nature com uma bem elabo-
rada teoria que sugeria que os hu-
manos tinham evoluído de ances-
trais primatas porque precisavam 
correr longas distâncias, muito pro-
vavelmente para caçar animais ou 
vasculhar as vastas savanas africa-
nas à procura de carcaças. Segundo 
os autores, foi a habilidade em cor-
rer que moldou a anatomia do ho-
mem, fazendo com que ele se pare-
cesse com o que é hoje. A evolução 
de Australopithecus a Homo ocorreu 
há cerca de dois milhões de anos, 
como consequência da seleção na-
tural, que favoreceu a perpetuação 
de características anatômicas hu-
manas essenciais para a corrida de 
longa distância, possivelmente por-
que tais características tornaram 
possível a perseguição a predado-
res, muito antes do desenvolvimen-
to de arcos, f lechas e redes.

Essas tecnologias reduziram 
posteriormente a necessidade de 
correr longas distâncias. Ainda de 
acordo com Bramble e Lieberman, a 

Como a ciência vem demonstrando 
que a saúde do cérebro também 
depende de exercício, e a corrida, 

em especial, vem moldando a evolução 
do ser humano ao longo dos anos

NASCIDOS
para se MOVER

corrida moldou a evolução humana 
de tal modo que o surgimento dos 
humanos está intrinsicamente liga-
do à evolução da corrida. Se a sele-
ção natural não tivesse favorecido a 
corrida, o homem ainda se parece-
ria com macacos. 

O estudo do fóssil da famo-
sa Australopithecus Lucy revelou que 
há 3.2 milhões de anos os ancestrais 
do homem atual se mudaram para 
um mundo vertical. Seu pé alongado, 
com dedos apontados para o lado, e 
gingado característico dos primatas 
tornariam a corrida impossível, mas 
eram efi cientes para a vida por entre 
os galhos das árvores. No entanto, o 
mundo de Lucy estava mudando. O 
novo período glacial alterou drasti-
camente o clima.

Os descendentes de Lucy foram 
obrigados a viver no chão ou mor-
reriam. Foi nessa conjuntura que os 
ancestrais hominídios rapidamen-
te se transformaram. Surgiu, en-
tão, uma linhagem que deu origem 
ao  Homo sapiens  moderno. Desco-
briu-se que foi exatamente nesse pe-
ríodo que os hominídios passaram 
a se alimentar de carne, medula ós-
sea e cérebro. Começaram a surgir 
também os chamados caçadores-

-colhetores (1.8 milhão de anos). 
Mas naquele ambiente, competindo 
por comida com predadores muito 
mais eficientes e rápidos, como os 
antigos humanos conseguiram?

De mal adaptados e vulneráveis, 
os  Homo sapiens  se tornaram mes-
tres na chamada corrida de longa 
distância. Até hoje nenhum animal 
é páreo para os humanos nesse sen-
tido. Os humanos se desenvolveram 
para correr mais do que qualquer 
outro animal nas savanas africanas. 
Não em termos de velocidade, mas 
de resistência. Como? Exatamen-
te porque as adaptações à corrida 
mencionadas por Bramble e Lieber-
man moldaram nossa evolução. SH
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Nos últimos 2 milhões de anos, 
humanos têm caçado animais de 
quatro patas aparentemente  corren-
do. Culturas com ferramentas sofisti-
cadas só surgiram há 200.000 anos. 
Antes disso, o corpo humano era a 
arma primária. E é exatamente isso 
que explica a hipótese de Bramble e 
Lieberman: algumas características 
anatômicas humanas são adapta-
ções à corrida. Durante décadas, os 
autores pesquisaram as característi-
cas que tornaram a corrida possível. 
Algumas dessas características in-
cluem os seguintes aspectos: 

Marcas no crânio que previnem 
superaquecimento durante a corri-
da; tendões e ligamentos de mem-

bros inferiores que atuam como 
molas. Especificamente, o tendão 
de Aquiles (veja pílula complemen-
tar), muito maior em humanos do 
que em qualquer outro animal, atua 
como mola propulsora durante a 
corrida, contraindo-se e depois se 
desenrolando, à medida que em-
purra o corredor para frente. Esses 
tendões não são tão necessários 
para caminhar, mas durante a cor-
rida estocam e liberam quase 35% 
da energia mecânica; uma estrutura 
de pé que o permite atuar de modo 
eficiente, impulsionando o corpo 
para frente e um enorme osso do 
calcanhar que permite absorção de 
choque. A batida do calcanhar no 

chão durante a corrida transmite a 
força de impacto direto para a per-
na (joelhos e quadris), enquanto 
freia o  momentum  para frente do 
corredor. Na corrida, os calcanha-
res diminuem o custo metabólico 
em quase 20%. Além disso, a estru-
tura arqueada única do pé humano 
(arco plantar) e as habilidades de 
f lexão também absorvem o impacto 
da pisada. Essa força é parcialmente 
levada de volta à medida que o pé 
sai do chão em propulsão. A pró-
pria estrutura do arco plantar foi 
alterada como resposta à corrida. 
O  sustentaculum tali,  um osso do 
pé com inclinação medial, adquiriu 
essa aparência devido à transmissão 

Uma teoria indica que os seres humanos 
evoluíram de ancestrais primatas, pois 

necessitavam correr distâncias longas com o 
objetivo de caçar animais 
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que o centro de gravidade se mova 
para diante dos quadris. O fato de 
o homem conseguir se manter ereto 
nessa postura é graças aos enormes 
glúteos; e, principalmente, à habili-
dade de se manter resfriado. O cor-
po alongado expõe menos superfí-
cie à luz direto do sol. Além disso, 
a ausência de pelos no corpo produz 
mais suor. Desse modo, se consegue 
aguentar temperaturas internas aci-
ma de 42 oCelsius. Enquanto antí-
lopes e chitas podem atingir até 70 
milhas por hora, devem conseguir 
caçar suas presas em alguns minu-
tos, pois a falta de regulação de tem-
peratura corporal os faria colapsar 
pelo superaquecimento. Humanos 
podiam (e podem) correr por mui-
tos quilômetros até conseguir en-
curralar a presa. Na verdade, esse 
estilo de caça, chamado caça per-
sistente, ainda é praticado por algu-
mas tribos da África e do México.

Com a aquisição da capacidade 
de correr, o humano começa a caçar 
de forma eficiente, o que pode ter 
direcionado o desenvolvimento es-
pecífico do cérebro humano. Isto é, 
o movimento muito provavelmente 
moldou a estrutura e a função do 

A corrida moldou a 
evolução humana de tal 
modo que o surgimento 
dos humanos está 
intrinsicamente ligado 
à evolução da corrida. 
Se a seleção natural 
não tivesse favorecido 
a corrida, o homem 
ainda se pareceria 
com macacos

medial do peso do corpo à medida 
que se corre. Isso aumenta o estres-
se no lado medial do pé, levando 
ao desenvolvimento de um arco 
plantar pronunciado e um “dedão” 
maior;  ombros que fazem rotação 
de modo independente da cabeça e 
do pescoço, permitindo equilíbrio. 
Os braços “molengas” e mais curtos 
foram estruturados para atuarem 
como contrapesos para a locomo-
ção do corpo durante a corrida, sem 
cansar os ombros: um ligamento lo-
calizado na região da nuca (presen-
te apenas em humanos) que absorve 
o choque e ajuda os braços e ombros 
a contrabalancearem com a cabeça 
durante a corrida. Para ser rápido 
e estável, é preciso uma cabeça que 
oscile para cima e para baixo, mas 
não para frente e para trás ou de um 
lado para o outro. Esse ligamen-
to, chamado de ligamento nucal, é 
uma das características que permi-
tiram que os primeiros humanos 
corressem com a cabeça alta e está-
vel;  características musculares que 
tornam o corpo humano mais forte, 
mais estável e capaz de correr sem 

gerar superaquecimento; o  Austra-
lopithecus suporta um glúteo apenas 
modesto. Glúteos são extensores de 
quadril e serviam para empurrá-lo 
pelas árvores. Mas humanos mo-
dernos não precisam desse empur-
rão e não utilizam esses músculos 
para caminhar, no entanto têm 
glúteos enormes. Em humanos, os 
glúteos estão quase inativos duran-
te a caminhada, mas na corrida são 
essenciais para a estabilização do 
tronco. Quando se corre, há a in-
clinação para a frente, fazendo com 

• Tendão de Aquiles •
O tendão de Aquiles, também co-

nhecido como tendão calcâneo, é 

uma faixa de tecido que une o osso 

do calcanhar ao músculo da panturri-

lha. Esse tendão é fundamental, pois 

é o mais potente do corpo humano. 

Recebe esse nome porque, de acor-

do com a lenda grega, Aquiles, filho 

do rei Peleu e da deusa Tétis, era 

invencível, mas apenas o calcanhar, 

por onde sua mãe o segurou ao ba-

nhá-lo no rio Estige, não foi molhado 

e se tornou vulnerável.
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Imagem - união do osso do calcanhar ao mús-

culo da panturrilha, ou só imagem do calcanhar

Estudos realizados no fóssil da Australopithecus Lucy concluiu que há 3.2 milhões de anos os 
ancestrais do homem atual se mudaram para um mundo vertical
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 para saber mais 

Diversos estudos, incluindo investigações de larga escala, têm forneci-
do fortes evidências para a associação entre exercício e saúde mental. 

Uma revisão de 2009 da profa. dra. Andrea Deslandes, da Universidade Es-
tadual do Rio de Janeiro, mostrou que a atividade física está relacionada a 
altos níveis de qualidade de vida em indivíduos saudáveis ou acometidos 
por transtornos mentais e doenças neurodegenerativas. Foi observada, ainda, 
redução significativa de sintomas emocionais e melhora considerável das 
funções cognitivas de pacientes com variados transtornos mentais, como 
depressão e estresse, além de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer 
e Parkinson. Os estudos que observaram o impacto do exercício no cérebro 
têm focado nos efeitos biológicos diretos, utilizando modelos humanos e 
animais. Mas a maior parte das evidências presentes na literatura provém de 
estudos com animais. Tais evidências vêm demonstrando que o efeito do 
exercício no cérebro é único no sentido de melhorar a saúde mental, as fun-
ções cognitivas e reduzir fatores de risco periféricos que parecem influenciar 
diretamente a saúde do cérebro.

ESTUDOS COMPROVAM ASSOCIAÇÃO 
ENTRE EXERCÍCIOS E SAÚDE MENTAL

Os descendentes de 
Lucy foram obrigados 
a viver no chão ou 
morreriam. Foi nessa 
conjuntura que os 
ancestrais hominídios 
rapidamente se 
transformaram. 
Surgiu, então, uma 
linhagem que deu 
origem ao Homo 
sapiens moderno

cérebro. A possibilidade de o exer-
cício estar intimamente conectado 
à evolução humana é apoiada pela 
evidência de que a inatividade e o 
sedentarismo tornam os humanos 
doentes física e mentalmente. Na 
verdade, o que décadas de estudos 
vêm demostrando é que o movi-
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mento é tão essencial para os huma-
nos que o cérebro requer atividade 
física regular para funcionar de 
modo apropriado.

 
Neurofisiologia e 
neuroquímica

A ativação do eixo hi-
potalâmico-pituitá-

rio-adrenal (HPA), base 
do sistema endócrino, 
está envolvida na regu-
lação de hormônios do 
estresse, como o cortisol, 
e parece ter papel funda-
mental no efeito do exer-
cício no cérebro. Quando 
estimulado, o hipotála-
mo (estrutura responsá-
vel pelo controle da ho-
meostase interna) libera 
o hormônio liberador de 
corticotrofina (CRH), 

que por sua vez estimula a glându-
la pituitária a sintetizar o hormônio 
adrenocorticotrófico. Esse último 
interage com as glândulas adrenais 
(nos rins), promovendo a síntese do 
cortisol. Paradoxalmente, apesar do 
exercício agudo representar um fa-
tor estressor, o exercício crônico tem 
efeito neuroprotetor.

Recentemente, pesquisadores 
da Universidade Rockefeller, nos 
Estados Unidos, observaram, em um 
estudo (2007) de neuroimagem com 
animais e humanos, uma correlação 
entre fluxo sanguíneo no giro den-
teado e neurogênese, sugerindo que 
mudanças no fluxo sanguíneo do 
cérebro de humanos podem ser uma 
medida de mensuração da neurogê-
nese. A autora, dra. Ana Pereira, con-
cluiu que, apesar de a maioria dos 
estudos ser realizada em animais, 
alguns desses resultados podem ser 
extrapolados para humanos, já que 
os mecanismos adjacentes apresen-
tam respostas muito similares em 
animais e em homens.

De todos os mecanismos de ação 
e alterações cerebrais, talvez a neu-

Um ligamento localizado 
na nuca, existente só em 
humanos, absorve o choque 
e ajuda os braços e ombros 
a contrabalancearem com a 
cabeça durante a corrida
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rogênese seja o fenômeno neuroquí-
mico mais associado ao impacto do 
exercício no SNC. O aumento do 
número de novos neurônios no hipo-
campo (a área do cérebro associada à 
consolidação de novas memórias) é 
um fenômeno robusto e que vem sen-
do evidenciado de modo inequívoco 
em animais e humanos. A atividade 
física é capaz também de aumentar 
a proliferação das chamadas célu-
las da glia (gliogênese) em camadas 
corticais superfi ciais, córtex motor e 
córtex pré-frontal de animais. Ainda 
não se sabe, no entanto, o signifi cado 
funcional do aumento da gliogênese 
em consequência do exercício.

A equipe da dra. Henriett e van 
Praag, do Laboratório de Genética 
do Instituto Salk para Estudos Bio-
lógicos, nos Estados Unidos, uma 
das maiores especialistas no tema, 
afi rma que o exercício não só aumen-
ta o número de novos neurônios, 
mas também infl uencia a morfologia 
de neurônios recém-nascidos, suge-
rindo que os efeitos do exercício nos 

novos neurônios são quantitativos 
e qualitativos. Seu estudo (2005) 
mostrou ainda que neurônios recém-
-nascidos, em consequência do exer-
cício, desenvolvem-se por meses no 
cérebro adulto. Além disso, foram 
observadas também alterações si-
nápticas nas mesmas regiões onde 
ocorreu neurogênese, sugerindo que 
as novas células têm papel funcional 
na integração do circuito neural. A 
neurogênese, em consequência do 
exercício, parece estar acompanha-
da de um aumento no tamanho de 
espinhas dendríticas em áreas do hi-
pocampo de corredores e na prolife-
ração de células da glia em camadas 
corticais superfi ciais, córtex motor e 
córtex pré-frontal de animais. 

A correlação entre exercício, 
neurogênese e memória também 
tem sido explorada durante o enve-
lhecimento normal. O exercício tem 
mostrado efeitos neuroprotetores 
contra o declínio cognitivo asso-
ciado à idade e à atrofi a cerebral em 
cérebros adultos. Em estudos com 

roedores e primatas não humanos, 
observou-se que a neurogênese cai 
a níveis baixos, em consequência do 
envelhecimento, e tem sido relacio-
nado a défi cits cognitivos. Essa re-
dução na gênese celular, associada à 
idade, pode ser parcialmente evitada 
quando rodas de correr são coloca-
das nos ambientes dos animais du-
rante um período de apenas seis me-
ses, até mesmo quando os animais se 
encontram em idade avançada. 

A análise morfológica dos neu-
rônios recém-nascidos em animais 
jovens e idosos mostrou não haver 
diferença entre os grupos, no que diz 
respeito à morfologia das células. Isso 
quer dizer que as alterações neuro-
químicas que ocorrem no cérebro du-
rante o exercício parecem funcionar 
como um potente fator de neuropro-
teção, protegendo-o contra os efeitos 
nocivos do envelhecimento.

Fatores de risco

Por último, um conceito emer-
gente na neurociência do exer-

cício é o de que a saúde do cérebro 
e as funções cognitivas são modu-

Os hominídeos passaram a se alimentar de carne, 
medula óssea e cérebro. Começaram a surgir 
também os chamados caçadores-coletores. Mas, 
naquele ambiente, eles tiveram de competir por 
comida com predadores mais efi cientes e rápidos

• Doença silenciosa •
A hipertensão é considerada um dos 

problemas mais frequentes na popu-

lação mundial. Trata-se de uma doen-

ça silenciosa, que afeta vasos sanguí-

neos, coração, cérebro, olhos e pode, 

inclusive, provocar a paralisação dos 

rins. Apresenta maior incidência na 

etnia negra e aumenta sua ocorrência 

conforme o avanço da idade. Suas 

causas podem ser hereditárias, em 

muitos casos, mas alguns outros fa-

tores podem precipitar a doença.
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As chitas chegam a 70 milhas por hora, mas precisam caçar rapidamente, pois a falta de regulação de 
temperatura corporal as faria colapsar pelo superaquecimento
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De mal adaptados e 
vulneráveis, os Homo 
sapiens se tornaram 
mestres na chamada 
corrida de longa 
distância. Até hoje 
nenhum animal é páreo 
para os humanos 
nesse sentido. Eles se 
desenvolveram para 
correr mais do que 
qualquer outro animal

ladas pela interrelação de diversos 
fatores centrais e periféricos. Espe-
cifi camente, a função cerebral de-
penderia da presença de fatores de 
risco periféricos para declínio cog-
nitivo, incluindo hipertensão, hi-
perglicemia, insensibilidade à insu-
lina e dislipidemia – um amontoado 
de fatores que foi conceituado como 
“síndrome metabólica”. Alguns dos 
vários aspectos dessa síndrome, os 
mais cruciais para a função cogni-
tiva, são a hipertensão e a intole-
rância à glicose. Uma característica 
comum de muitas dessas condições 
é a infl amação sistêmica, que con-
tribui para a maioria das condições 
na síndrome metabólica. 

De acordo com a dra. Abby 
King, da Universidade de Stan-
ford, nos Estados Unidos (2002), a 
inf lamação sistêmica, proveniente 
desses fatores de risco, aumenta 
também a inf lamação no SNC e 
está associada ao declínio cogni-
tivo, o que significa dizer que hi-
pertensos e diabéticos experimen-
tam reduções maiores nas funções 
cognitivas, comparados com indi-
víduos saudáveis. Surpreendente-
mente, o exercício reduz todos os 
fatores de risco periféricos, melho-
rando a capacidade cardiovascular, 
equilíbrio lipídeo-colesterol, me-
tabolismo energético, utilização de 
glicose, sensibilidade à insulina e 
inf lamação.

Outros estudos mostraram 
ainda que a redução na inf lamação 
sistêmica pelo exercício melhora a 
sinalização de outro fator neurotró-
fico, o BDNF. Citocinas pró-inf la-
matórias também prejudicam a si-
nalização de BDNF nos neurônios, 
levando a uma condição conhecida 
como resistência à neurotrofina, 
que é conceitualmente similar à 
resistência à insulina. Através do 
aumento no BDNF, o exercício me-
lhora a condição imune do cérebro, 
reduzindo diretamente  a resposta 

inf lamatória ao derrame ou infec-
ção periférica.

Desse modo, o efeito do exer-
cício no cérebro é único, no sentido 
de melhorar a saúde cerebral e as IM
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funções cognitivas, através da redu-
ção de fatores de risco periféricos 
(indiretos) para declínio cognitivo 
e diretamente através das inúmeras 
alterações neuroquímicas mencio-
nadas. No entanto, apesar de evidên-
cias consistentes apoiarem a ideia de 
que o exercício facilita a memória e 
a aprendizagem em humanos e ani-
mais, há uma lacuna na literatura so-
bre quais tipos de aprendizagem po-
dem melhorar com o exercício. Por 
exemplo, estudos em humanos, sobre 
os efeitos do exercício na cognição, 
têm observado tarefas associadas à 
área frontal ou funções executivas. 
Já estudos em animais avaliam pri-
mariamente aprendizagem e plasti-
cidade relacionadas ao hipocampo. 
Pesquisas futuras devem refi nar os 
estudos em animais, investigando os 
efeitos do exercício na cognição, de 
modo a melhorar a tradução dos re-
sultados para humanos.

O exercício físico tem mostrado a existência de efeitos neuroprotetores contra o declínio cognitivo 
associado à idade e à atrofi a cerebral em adultos
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Nas últimas décadas 
observou-se um pro-
gressivo aumento da 
prevalência de trans-

tornos de humor na população 
adulta mundial. As últimas estima-
tivas mundiais para a preponderân-
cia desses transtornos são significa-
tivamente altas, cerca de 20%. Isso 
significa que um grande número de 
pessoas experimentará algum tipo 
de transtorno de humor ou ansie-
dade em algum período da vida, de 
maneira contínua ou recorrente. 
Algumas condições como estresse, 
ansiedade, depressão, fobias, trans-
tornos compulsivos e pânico com-
preendem uma boa parte dos trans-
tornos mentais observados.

O estresse e a ansiedade exces-
siva são os componentes-chave ou 
sintomas comuns em quase todas es-
sas condições. O estresse é frequente 
em adultos relativamente saudáveis e 
tem sido associado a consequências 
negativas na saúde, absenteísmo e 
redução na produtividade profi ssio-
nal. Uma compreensão mais ampla 
da etiologia dos problemas relacio-
nados ao estresse inclui uma multi-
plicidade de fatores: biológicos, psi-
cológicos e sociais; todos mediados 
por fatores de risco e proteção.

O tratamento atual para 
transtornos de humor inclui in-
tervenções terapêuticas e farma-
cológicas, ambas embasadas por 
grande quantidade de evidên-
cias empíricas através de estudos 
controlados. No entanto, muitos 
indivíduos acometidos por esses 
transtornos acabam não procu-
rando ajuda profissional, o que 
indica a necessidade da criação de 
autoestratégias complementares 
apropriadas e confiáveis.

Além disso, tanto pacientes 
quanto pesquisadores concordam 
em dois pontos: não é satisfatório 
passar uma vida inteira fazendo 
uso de medicamentos e as estraté-
gias terapêuticas tradicionais po-
dem ser extremamente custosas, 
se realizadas durante longo perío-
do. Ensaios clínicos vêm demons-
trando que tanto drogas ansiolí-
ticas quanto antidepressivas têm 
eficácia limitada em longo prazo, 
causam dependência e sonolência, 
afetam cognição e memória e pro-
duzem disfunção sexual.

Existe uma diversidade de 
abordagens terapêuticas tradicio-
nais para o tratamento de trans-
tornos mentais, mas muitas vezes 
os pacientes preferem procurar 

Aumento progressivo desses distúrbios, chegando a 20% da 
população mundial, pode ser evitado pelos efeitos benéfi cos que 

as atividades físicas exercem sobre o sistema nervoso central

intervenções complementares por 
diversos motivos, tais como efei-
tos adversos da medicação, falta de 
resposta ao tratamento, alto custo 
das psicoterapias ou simplesmente 
preferência por alguma interven-
ção complementar específica. 

As últimas duas décadas de 
estudos vêm demostrando que os 
resultados neuroquímicos obser-
vados podem ser traduzidos em 
melhorias nas funções cognitivas e 
na saúde mental, tanto de indivídu-
os saudáveis quanto de pacientes 
acometidos por transtornos men-
tais.  O efeito significativamente 
benéfico do exercício no sistema 
nervoso central e o fato deste re-
presentar uma completa reformu-
lação do estilo de vida, e uma ação 
efetiva de promoção de saúde e 
prevenção de doenças, fazem do 
exercício a estratégia terapêutica 
mais promissora no tratamento de 
transtornos mentais.

Depressão

A depressão é um dos maiores 
problemas de saúde pública 

do mundo. Sua incidência é esti-
mada em aproximadamente 20% 
da população mundial. Além 
disso, somente 30% a 35% dos 

Exercícios combatem 
TRANSTORNOS 

de HUMOR
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pacientes depressivos respondem 
ao tratamento com psicofármacos. 
Estudos mostram que o tratamen-
to farmacológico reduz em cerca 
de somente 50% os sintomas re-
lacionados, e que o exercício pode 
ser considerado eficaz no trata-
mento da depressão.

Estudos que utilizaram o exer-
cício como intervenção terapêuti-
ca na depressão concluíram que o 
grupo que pratica exercício apre-
senta maior recuperação e menor 
recaída do que os outros, e quanto 
maior for o tempo gasto com exer-
cícios, menores serão os níveis de 
depressão. Embora apresentem 
resultados signif icativos no trata-
mento da depressão, os mecanis-

mos pelos quais a atividade física 
proporciona efeitos antidepres-
sivos são ainda especulativos. Os 
benefícios são similares àqueles 
alcançados com antidepressivos 
e são dependentes da “dose”, ou 
seja, melhorias mais signif icativas 
estão associadas a maiores níveis 
(frequência) de exercício. 

Pessoas com depressão apre-
sentam alterações no f luxo sanguí-
neo e no metabolismo do córtex 
pré-frontal (veja pílula comple-
mentar), aumento do metabolismo 
de glicose na amígdala (aprendiza-
do emocional\medo e ansiedade), 
secreção aumentada de cortisol e 
alterações cognitivas como com-
prometimento na atenção, memó-

ria, velocidade de processamento, 
função executiva e emoção. Um 
dos fatores que podem explicar o 
déficit de memória na depressão é 
a alteração na atividade hipocam-
pal, em consequência do excesso 
de cortisol, da redução de fator 
neurotrófico derivado do cérebro 
(BDNF) e da neurogênese.

O exercício físico contribui 
para o desenvolvimento da neuro-
gênese no hipocampo através do 
aumento na produção de BDNF, 
IGF-1 e VEGF e da potencialização 
de longa duração (consolidação de 
memórias). Além disso, também 
está comprovadamente relacio-
nado ao aumento na liberação de 
endorfinas, serotonina, dopamina 

A prática de atividades físicas, de forma 
bem orientada, poderá evitar que um 
grande número de pessoas sofra de 
algum tipo de transtorno de humor
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O tratamento para 
transtornos de humor 
inclui intervenções 
terapêuticas e 
farmacológicas, 
embasadas por 
grande quantidade de 
evidências empíricas 
através de estudos 
controlados. Mas muitos 
indivíduos acabam 
não procurando ajuda 
profi ssional

e noradrenalina. Todos estes fato-
res contribuem para a manutenção 
e reparação da saúde mental. De 
modo geral, e tendo em vista os 
benefícios físicos e psicológicos do 

PARKINSON É PROVOCADO PELA 
QUEDA NA PRODUÇÃO DE DOPAMINA 

 para saber mais 

O Parkinson é uma doença degenerativa, crônica e progressiva, que ataca o 
sistema nervoso central. É provocado por uma forte queda na produção 

de dopamina, que é um neurotransmissor, ou seja, uma substância química que 
auxilia na transmissão de mensagens entre as células nervosas. A dopamina 
contribui com a realização dos movimentos voluntários do corpo humano, de 
maneira automática, o que significa que as pessoas não precisam pensar em 
cada movimento que os músculos realizam. Isso ocorre devido à presença 
dessa substância no cérebro. Quando ela falta, principalmente em uma pequena 
região encefálica de nome substância negra, o controle motor se perde, pro-
vocando sinais e sintomas peculiares. A queda na produção de dopamina pode 
ser explicada pelo envelhecimento, momento da vida no qual a pessoa saudá-
vel apresenta morte progressiva de células nervosas, produtoras da substân-
cia. Apesar de serem conhecidos alguns genes relacionados à ocorrência do 
Parkinson, a doença, geralmente, não pode ser classificada como hereditária.

O efeito do exercício na saúde 
mental e nas funções cognitivas fez 
com que os pesquisadores voltas-
sem a atenção ao possível impacto 
da atividade física no cérebro de 
pacientes acometidos por doenças 
neurodenegerativas.  O Alzheimer 
hoje é a forma mais comum de 
demência em idosos, acometendo 
cerca de 50% dos nonagenários. As 
alterações fisiopatológicas, como 
acúmulo de placas senis e emara-
nhados neurofibrilares, estão rela-
cionadas à diminuição do volume 
cerebral, do número de neurônios, 
do número de sinapses e da exten-
são das ramificações dendríticas.

  Estudos em animais verifica-
ram que o exercício aumenta a ex-
pressão de BNDF, IGF1 e VEGF. 
Como já mencionado, o BNDF é 
um importante regulador da plas-
ticidade neural, e níveis reduzidos 
dessa substância causam redução 
da plasticidade sináptica em áreas 
do cérebro afetadas pelo processo 
de envelhecimento. Uma redução 
nos níveis de IGF-1 no cérebro 
também pode contribuir para o de-
clínio das funções cognitivas du-
rante o envelhecimento.

exercício, é possível concluir que 
sua prática por indivíduos depres-
sivos é capaz de prevenir e reduzir 
significativamente os sintomas de 
depressão.

IM
AG

EN
S:

 1
23

RF

O estresse é bem comum em adultos saudáveis e tem sido associado a consequências negativas na 
saúde, absenteísmo e redução na produtividade profi ssional

DOSSIE_OK.indd   46 26/01/2017   13:44:54



www.portalcienciaevida.com.br psique ciência&vida       47

N
euro

ciência e esp
o

rte 

Tanto pacientes 
quanto pesquisadores 
concordam em 
dois pontos: não é 
satisfatório passar uma 
vida inteira fazendo uso 
de medicamentos e as 
estratégias terapêuticas 
tradicionais podem ser 
extremamente custosas, 
se realizadas durante 
longo período

Regulação

Por outro lado, o exercício é 
capaz de regular para cima as 

concentrações de IGF-1 e BDNF 
no cérebro. Estudos sugerem 
também que o aumento do f lu-
xo sanguíneo cerebral e maior 
metabolismo cerebral da glicose, 
em consequência do exercício, te-
nham relação com a degradação 
da proteína-amilóide, cujo acú-
mulo é responsável pela morte de 
neurônios colinérgicos no Alzhei-
mer.  Indivíduos com Alzheimer 
mostram melhoras em escalas de 
atividades cotidianas, em testes 
cognitivos, sintomas depressivos 
e funções físicas, comparados aos 
que não se exercitam, cujas fun-
ções continuam a declinar.  Além 
disso, o exercício inf luencia fato-
res de risco associados à demência, 
tais como a resistência à insulina, 
já que este em idosos está relacio-
nado à redução do metabolismo de 
glicose no lobo temporal medial. 
Assim, o exercício é capaz de me-
lhorar a sensibilidade à insulina e 
contribuir potencialmente para a 
melhora da memória na doença.

sordem dos movimentos, tremores 
em repouso, rigidez e bradicine-
sia. A degeneração dopaminérgica 
nigroestriatal é um dos principais 
mecanismos da doença, cujos défi -
cits atingem principalmente meca-
nismos motores. Além do circuito 
dopaminérgico, outros como o se-
rotoninérgico, noradrenérgico e co-
linérgico também são afetados na 
doença de Parkinson, e podem con-
tribuir para as disfunções cognitivas 
observadas no decorrer da doença.

O conhecimento atual sobre os 
mecanismos envolvidos no efeito 
neuroprotetor contra o Parkinson 
baseia-se em resultados obtidos 
em modelos animais.  Tem sido 
demonstrado que o exercício tem 
efeito significativo na função do-
paminérgica, de modo a estimular 
a expressão de fatores neurotrófi-
cos e angiogênese. Em resposta ao 
exercício, observa-se um aumento 
na concentração de dopamina, o 
que contribui para a reconstitui-
ção da função dos núcleos da base, 
envolvidos no comando dos mo-
vimentos e neurotransmissão glu-
tamatérgica. Tal aumento parece 
estar relacionado também ao au-
mento da concentração de BDNF.

A doença de Parkinson é consi-
derada a segunda doença neurode-
generativa mais comum atualmente, 
afetando cerca de 0,3% da população 
em geral. Caracteriza-se pela perda 
dos neurônios dopaminérgicos da 
substância negra, provocando de-

• Córtex pré-frontal •
O córtex pré-frontal é a parte anterior 

do lobo frontal do cérebro e se lo-

caliza anteriormente ao córtex motor 

primário e ao córtex pré-motor. Essa 

área do cérebro está diretamente re-

lacionada ao planejamento de com-

portamentos e pensamentos com-

plexos, expressão da personalidade, 

tomadas de decisões e modulação 

de comportamentos sociais. Por isso, 

existe uma forte ligação entre a per-

sonalidade da pessoa e o funciona-

mento do córtex pré-frontal.
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Inúmeros aspectos relacionados à prática de exercícios colaboram signifi cativamente para a 
manutenção, além da recuperação, da saúde mental
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Ensaios clínicos vêm demonstrando que tanto 
drogas ansiolíticas quanto antidepressivas 
têm efi cácia limitada em longo prazo, causam 
dependência e sonolência, afetam cognição 
e memória e produzem disfunção sexual

ticidade que envolvem conexões 
sinápticas de redes neurais.

Ainda sobre o efeito neuropro-
tetor do exercício, essa inf luência 
também pode significar redução 
de dano cerebral e atraso no es-
tabelecimento e declínio de do-
enças neurodegenerativas. Estu-
dos mostram, por exemplo, que a 
participação em um programa de 
exercícios após acidente vascular 
cerebral (AVC) acelera a reabilita-
ção funcional. Modelos animais de 
isquemia (oclusão da artéria me-
dial cerebral) sugerem que terapias 
cardiovasculares sozinhas podem 
reduzir dano associado ao AVC e 
melhorar a recuperação. Um obje-
tivo essencial de pesquisas futuras 
sobre reabilitação é definir o tipo, 
intensidade e frequência das inter-
venções com exercício. 

É possível concluir, à luz das evi-
dências presentes na literatura, que 

• Depressão •
Doença extremamente comum, a de-

pressão se caracteriza por um esta-

do em que o humor fica deprimido 

e melancólico. A pessoa sente an-

gústia, ansiedade, desânimo, falta de 

energia e, especialmente, uma pro-

funda tristeza. Em todo o planeta, a 

depressão alcança cada vez mais um 

número maior de indivíduos e ocupa 

a terceira colocação em prevalência 

entre todos os distúrbios psiquiátri-

cos. Provoca um sofrimento intenso, 

difícil de medir, o que pode ocasionar 

atraso no diagnóstico.

Estudos epidemiológicos suge-
rem ainda que a prática de ativida-
de física pode impedir o desenvol-
vimento da doença. Pesquisadores 
do Instituto Nacional de Ciências 
Ambientais da Saúde, nos Estados 
Unidos, coordenados pelo dr.  Xu 
Q. (2010),  verificaram que o risco 
de desenvolver Parkinson parece 
ser inversamente proporcional à 
quantidade de atividade física pra-
ticada ao longo da vida. Os auto-
res sugerem também que as pesso-
as que praticam exercícios durante 
a idade adulta e no fim da vida têm 
um risco 40% menor de desenvol-
ver a doença do que as pessoas que 
permaneceram inativas durante os 
mesmos períodos. Além disso, os 
efeitos positivos do exercício so-
bre os componentes cognitivos e 
automáticos de controle motor em 
indivíduos parkinsonianos é resul-
tado de mecanismos de neuroplas-

o exercício tem impacto signifi cati-
vo em diversos sistemas e estruturas 
do cérebro e seu potencial como es-
tratégia de intervenção terapêutica 
é virtualmente promissor. Mais do 
que isso, os estudos mostram que 
prática de exercício é absolutamente 
essencial para a manutenção da boa 
saúde mental e cognitiva.

Dificuldade

No entanto, a aderência ao 
exercício não é fácil, e nem 

todas as pessoas simpatizam com 
as práticas físicas. Na verdade,  a 
resposta afetiva ao exercício, isto 
é, a maneira como nos sentimos 
depois da prática, é fator deter-
minante na aderência, pois são 
utilizadas vias cognitivas como 
aumento da autonomia percebida 
e autoeficácia. Isso que dizer que 
se o exercício for extenuante ou 
praticado em intensidades muito 
altas, o estímulo é percebido pelo 
organismo como ameaçador, ge-
rando estados afetivos negativos e 

O efeito do exercício nas funções cognitivas fez com que pesquisadores estudassem os efeitos da 
atividade física no cérebro de pacientes com doenças como Alzheimer
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Existe uma diversidade 
de abordagens 
terapêuticas tradicionais 
para o tratamento de 
transtornos mentais, 
mas muitas vezes os 
pacientes preferem 
procurar intervenções 
complementares por 
diversos motivos, tais 
como efeitos adversos 
da medicação

colocando em risco a aderência ao 
programa. É a relação entre exer-
cício e estado afetivo que prediz a 
aderência ao programa de exercí-
cios, fator essencial para sua con-
dição terapêutica. 

O conhecido pesquisador da 
Psicologia do Exercício, dr. Pante-
lis Ekkekakis, afirma que há uma 
relação de U invertido entre a in-
tensidade do exercício e o estado 
afetivo. Essa teoria sugere que a 
intensidade ótima do exercício, 
aquela que produz respostas afe-
tivas mais positivas, é a modera-
da, próxima ao limiar ventilatório 
(65% VO2 max). 

Então, que tipos de exercí-
cios e em quais intensidades eles 
devem ser praticados, de modo a 
gerar todos os benefícios no sis-
tema nervoso central? Ekkekakis 
destaca que exercícios aeróbicos 
de baixa intensidade, com duração 
de aproximadamente 35 minutos, 
são capazes de induzir fortemen-
te estados afetivos positivos. O 
autor afirma ainda que resultados 
positivos relacionados à aderência 
podem ocorrer quando indivíduos 
se exercitam em intensidades sele-
cionadas por eles próprios. Desse 

estar evidenciada pela necessidade 
constante do estresse cardiovas-
cular do exercício e sua relação 
íntima com a evolução humana. 
Décadas de investigações têm con-
firmado que, ao contrário do que 
muitos pensam, exercício faz bem 
não só para o corpo, mas principal-
mente para a mente.

modo, a fim se de obter o potencial 
máximo dos efeitos do exercício, 
deve-se, em primeiro lugar, levar 
em consideração a prescrição ideal 
e individual de exercício. 

A inf luência do exercício no 
cérebro ainda está longe de ser 
completamente elucidada. O que 
se sabe é que sua relevância parece 

A ciência sabe, hoje em 
dia, que a importância do 

exercício está evidenciada 
pela necessidade constante 
do estresse cardiovascular
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