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Neuroplasticidade

Capacidade do sistema nervoso de mudar, adaptar-se e moldar-se a 

nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento neuronal e 

quando sujeito a novas experiências



1. Estímulo social

2. Interação com objetos

3. Atividade Física



“Células que disparam juntas, permanecem conectadas"

Teoria de Donald Hebb



MECANISMOS EXTERNOS



MECANISMOS INTERNOS



Todas as vezes que você aprende alguma 
coisa, ocorre alterações no seu SNC

As conecções

entre os 

neurônios se 

tornam mais 

fortes

Aumento da massa muscular

Melhora da função cardiorespiratória





Why exercise my 
brain?



EXERCÍCIO FÍSICO E SAÚDE MENTAL

PATOLOGIAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL



PARKINSON 

AVC

ALZHEIMER

DEPRESSÃO

ESQUIZOFRENIA

EPILEPSIA

Benefícios do exercício físico nas 
patologias do sistema nervoso



Qual é a complexidade da neuroplasticidade 
induzida pelo exercício físico?



Blue regions: Gray matter volume was increased for aerobic exercisers, relative to nonaerobic controls. 

Yellow regions: White matter volume was increased for aerobic exercisers, relative to controls.

Journal of Gerontology: 2006;11:1166-1170





juggling skills



Exercício físico

Bom para o SNC ?



Exercício físico

Ou ruim para o SNC ?



Qual é o melhor exercício físico?



Porque e como o exercício físico
é benéfico para o SNC ?



Neurotransmissores e exercício físico

• Barchas and Freedman, 1963

• Moore and Larivière, 1964

• Gordon et al., 1966

• Moore, 1968

Dopamina

Noradrenalina

Serotonina

Glutamato 

GABA

Acetilcolina



Aumento da síntese e liberação de neurotransmissores em 
diferentes regiões do SNC



MECANISMOS EXTERNOS

Maior estímulo neurogênico

Exercício Físico
Henriette van Praag

• Santiago Ramon y Cajal ‘…in adult centres the nerve paths are something fixed, 
ended, immutable. Everything may die, nothing may be regenerated. It is for science 
of the future to change, if possible, this harsh decree’

(Cajal & May, 1959)



Neurogênese

• Santiago Ramon y Cajal ‘…in adult 
centres the nerve paths are something 
fixed, ended, immutable. Everything may 
die, nothing may be regenerated. It is for 
science of the future to change, if possible, 
this harsh decree’ (Cajal & May, 1959)



Doutrina neuronalTeoria reticularista



Em que região do sistema nervoso 
ocorre a neurogênese?

Hipocampo 

Altman & Das (1965)





REGIÃO SUBVENTRICULAR (SVZ)

* 30,000 células são geradas bilateralmente/dia em camundongos (Lois e 
Alvarez-Buylla, 1994).

* Células proliferam  → migram através de uma corrente migratória rostral
(RMS) → duração aproximada de 2-6 dias (Kornack e Rakic, 2001; Hu et al., 1996 ; 

Lois e Alvarez-Buylla, 1994).



REGIÃO SUBGRANULAR DO GIRO DENTEADO

• 9,000 células são geradas/dia em ratos (Rao e Shetty, 2004) e 200 em macacos 
(Kornack e Rakic, 1999).

• Novas células do giro dentado (DG) integram o “circuito” existente 4-8 
semanas após geradas (Carlen et al., 2002).



Giro dentado (hipocampo)

zona subventricular (ventrículo lateral) migram 6µm

Células 

progenitoras

Neurônios 

Imaturos
Migram a 
uma curta distância
20-30µm

Zona 

subgranular

Camada

granular

4 semanas



Bromodeoxyuridine - 5-bromo-2'-deoxyuridine



Crustáceos (Harzsch e col 1999)

Anfíbios (Polenoy & Chetverukhin, 1993)

Répteis (Lopez-Garcia e col., 1988)

Aves (Nottebohm, 1989)

Roedores (Altman, 1966)

Primatas (Ecknhoff & Rakic, 1988)

Humanos (Ericksson e col., 1998)



Neuroplasticidade e Exercício Físico

Inicio 1800

Aumento de tamanho do cérebro depois 
de um programa exercício físico (Spurzheim, 1815)

Década de 60

Córtex cerebral mais espesso e aumento 
de acetilcolinesterase (Krech et al., 1960)

Década de 70 

Estrutura neuronal, o tamanho e n° de 
sinapses poderiam ser alteradas pelo meio 
enriquecido (Fiala et al., 1978; Greenough et al., 1973)



Aumento da neurogênese no giro 
dentado em animais que vivem 
em ambientes complexos

NATURE, 1997



Exercício físico aumenta a 

proliferação celular no giro 

denteado do hipocampo

NATURE, 1999



Exercício físico aumenta 
a proliferação celular no 

giro denteado

Atividade voluntária:

↑ water maze

↑ número de células 

↑ LTP no hipocampo



Water maze







Exercício físico aumenta 
a proliferação celular no 

giro denteado

Atividade voluntária:

↑ water maze

↑ número de células 

↑ LTP no hipocampo



Fatores que influenciam a 
neuroplasticidade induzida pelo

exercício físico



FATORES NEUROTRÓFICOS

Nerve growth factor (NGF)

Brain-derived neurotrophic factor (BDNF)
Neurotrophin 3

Neurotrophin 4/5



BDNF
↑ hipocampal neurogenesis

↑ LTP

↑ synaptic transmission
activity-dependent

↑ learning

↑ synaptic plasticity

↑ neurites
↑ dendritic spines

stimulate protein synthesis 



Neurotrofinas

Nerve growth factor (NGF)

Brain-derived neurotrophic factor (BDNF)
Neurotrophin 3

Neurotrophin 4/5

Ciliary neurotrophic factor

Vol.25 No.6 June 2002





BDNF
p75ntrTrKB

morte celular 

por apoptose

diferenciação

crescimento

sobrevida



BDNF e Exercício em Animais



Cotman and Engesser-Cesar 2002

BDNF e Exercício 

5 days of wheel running



Sinaptobrevina

Sintaxina

Sinaptotagmina

Moléculas envolvidas na transmissão sináptica
no hipocampo depois de 3 dias de exercício

BDNF



Qual é a melhor  intensidade para aumentar 
a plasticidade (neurogênese)?

Lou et al., Brain Res. 2008 19;1210:48-55. 

L
e
v
e

M
o
d
e
ra

d
o



5 dias de exercício

Esta plasticidade ocorre em todas as fases da vida?

Kim et al., Neurosci Lett. 2004;355(1-2):152-4.



O exercício físico produz efeito mais 
pronunciado nas fases iniciais da vida que em 

fases mais tardias



Exercício físico diário ou em dias alternados 
produzem os mesmos efeitos?



Quanto tempo dura este efeito?

BDNF

Angiogênese

Berchtold et al., Neuroscience. 2010; 167(3):588-97. 





Locais de adaptações nos motoneurônios alfa induzidos pelo 
treinamento físico 

1- aumento da arborização dendrítica

2- aumento da síntese de proteínas, expressão gênica alterada

3- condutância de íons alterada no soma, segmento inicial e dendritos

4- aumento de transporte axonal de proteínas de manutenção, neurotrofinas e receptores 

5- aumento da eficácia da transmissão neuromuscular



BDNF e Exercício em Humanos

Brain Res. 2006;1121(1):59-65



BDNF e Exercício de força (resistido)



BDNF em Atletas ?????



BDNF em Atletas

Breno Schor
Médico do COB



Judô X Teste Esforço



Aumento do volume da substância cinzenta 

nas áreas do planejamento motor e 

aprendizado motor 

endurance sport martial arts

Neuroscience 259 (2014) 35–42



Via das pessoas não ativas Via das pessoas ativas 

Atividade Física aumenta neurotrofinas (BDNF) 

Atividade Física aumenta produção de novos neurônios

Atividade Física aumenta conexões sinápticas



EXERCÍCIO FÍSICO E DESENVOLVIMENTO CEREBRAL



Crianças e Adolescentes fisicamente ativos 
aprendem mais?

EXERCÍCIO FÍSICO E DESENVOLVIMENTO CEREBRAL



EVIDÊNCIAS DA LITERATURA



Exercício físico durante a infância e adolescência: 

estudos em humanos



• Estado de atenção

• Desempenho acadêmico (leitura e raciocínio) (Castelli et al., 2007; Roberts et al., 2010)

• Melhora no aprendizado e scores de inteligência (Sibley and Etnier, 2003).

• Reduz o risco de doenças neurológicas (Dick et al., 2003)

Crianças fisicamente mais ativas apresentam melhores desempenhos cognitivos e/ou acadêmicos?  

Exercício físico durante a infância e adolescência: estudos em humanos



Exercício físico durante a infância e adolescência: estudos em humanos

In this image, we see that children who walked for 20 minutes before taking a test had far more activity in brain regions involved with 

focused attention and filtering out noisy distractions while they were taking the test compared to non-walkers. This study found that 

just 20 minutes of walking before a test raised children’s scores.

Neuroscience 159(3):1044-54.



Infância/adolescência Fase adulta

~1.200.000 adolescentes alistados no exército sueco 
entre 1950 e 1976

Melhor nível educacional e oportunidade profissional 

Exercício físico durante a infância e adolescência: estudos em humanos



Associação entre volume
hippocampal e capacidade

aeróbia

Relação entre volume  
hippocampal, VO2 max 

e memória

Brain Res. 2010; 1358: 172–183

Exercício físico durante a infância e adolescência: estudos em humanos



(1) aumento do fluxo sanguíneo

cerebral (Jorgensen et al., 2000)

(2) aumento dos níveis de

neurotransmissores resultando na

melhora do humor e redução do

estresse (Fleshner, 2000)

(3) aumento de fatores neurotróficos

contribuindo para o aumento da

plasticidade sináptica (van Praag et al., 1999)

Mecanismos propostos para estes benefícios



Exercício físico durante a infância e adolescência: 

estudos em animais



LEGGIO et al. Behavioural Brain Research 163:78-90, 2005.

Estimulação ambiental pós-natal

Fig. 8. Photomicrographs of layer-III parietal pyramidal neurons. Note the

enhancement of spine density in apical (A) and basal (C) dendrites of an

enriched neuron, in comparison to spine density in apical (B) and basal (D)

dendrites of a standard neuron. Magnification:×100.

Achados histológicos (P90) 



Formação Hippocampal

CA1

CA3
GD

PROGRAMA DE EXERCÍCIO FÍSICO

P60P21 Período Adolescente

Exercício físico durante a infância e adolescência: estudos em animais



BDNF

Aumento da expressão de BDNF na formação

hipocampal no grupo exercício (EX) quando

comparado com o grupo controle (CTL) (*p<0.01).

BDNF



BDNF

(Chao, 2003)

BDNF

TrkB p75ntr

Porcentagem (%) de receptor TrkB/�-tubulina (A) e p75ntr/�-tubulina (B) na formação

hipocampal. A expressão hipocampal de TrkB foi maior no grupo exercício (EX) quando

comparado ao grupo controle (CTL) (*p<0,05). Nenhuma diferença na expressão de

p75ntr foi encontrada entre os grupos estudados (p>0,05).

Ativação do receptor tropomiosina quinase (Trk B):

• diferenciação

• crescimento

• sobrevivência

Ativação do receptor (p75ntr):

• Morte celular por apoptose



Latência para encontrar a plataforma foi significantemente

menor no grupo exercício em relação ao grupo controle

(*p<0.05).

Reteste (30 dias depois)

Latência para encontrar a plataforma foi significativamente

menor no grupo EX quando comparado ao grupo CTL (*p<0,05)



http://www.letsmove.gov/

First Lady Michelle Obama



CLAPP. The Journal of Pediatrics 129(6):856-863, 1996.

CLAPP et al. Am J Obstet Gynecol. 178(3):594-9, 1998.
http://graphics.iparenting.com/clipart/mumdadme/MUM02.jpg

Desenvolvimento cerebral pré-natal



FASE ADULTA ????

5 anos de idade

1 ano de idade



Estudos com animais

G0 - G21

EXERCÍCIO

P0 - P60

(14m/min ~30min)

?



P60

BDNF no hipocampo em 
animais com 60 dias de vida



Número de células no hipocampo em animais com 60 dias de vida

A

Hipocampo



Memória espacial em animais com 60 dias de vida





PATOLOGIAS DO SISTEMA 
NERVOSO CENTRAL E 

EXERCÍCIO FÍSICO



Benefícios do exercício físico

DOENÇA DE 
PARKINSON

ACIDENTE 
VASCULAR 
ENCEFÁLICO 

DOENÇA DE 
ALZHEIMER 

DEPRESSÃO

ESQUIZOFRENIA

EPILEPSIA





Atrofia hipocampal de mulheres 

idosas com depressão

Perda neuronal = neurotoxicidade

mediada pelo estresse



A atrofia hipocampal presente nos 

pacientes com depressão relaciona-se 

com o período de duração da doença e 

NÃO com a idade dos pacientes



O tratamento com duas famílias de 

antidepressivos (fluoxetina e imipramina) é 
capaz de aumentar a neurogênese

hipocampal em camundongos



Estresse Psicossocial
↕

Elevação de Esteróides 
Adrenais

↕

Diminuição da Neurogênese



Níveis de glicocorticóides sobre a neurogênese 

Adrenalectomia resulta em aumento da neurogênese
Reposição de glicocorticóides suprime tal fenômeno



Quatro moléculas aumentadas durante o 
exercício físico e com efeito estimulatório na 

neurogênese

• b-endorfinas

• VEGF (vascular endothelial growth factor)

• BDNF (brain-derived neurotrophic factor)

• 5-HT (serotonina) 



Antidepressivos e Exercício Físico

Marlatt et al.  Brain Res 1341:93–99, 2010

Inibidor da recaptação de 

serotonina e noradrenalinar 





BDNF e Doenças Neurológicas



Antidepressivos e Exercício Físico

Neuroscience 101: 305-312, 2000

Antidepressivo em humanos – 3 semanas

Antidepressivo ↑ mRNA BDNF

Antidepressivo + exercício ↑ mRNA BDNF em 2 dias



Estudos Clínicos

Effect of physical training on aerobic capacity, seizure occurrence, and serum 
level of antiepileptic drugs in adults with epilepsy

Epilepsia 1990;31(1):88-94.

Physical exercise in women with intractable epilepsy
Epilepsia 1994 ;35(6):1256-64

A Prospective Evaluation of the Effects of a 12-Week Outpatient Exercise 
Program on Clinical and Behavioral Outcomes in Patients with Epilepsy

Epilepsy Behav 2001;2(6):592-600

Cardiorespiratory and electroencephalographic responses to exhaustive 
acute physical exercise in people with temporal lobe epilepsy

Epilepsy Behav. 2010;19(3):504-8

Physiological and electroencephalographic responses to acute 
exhaustive physical exercise in people with juvenile myoclonic epilepsy

Epilepsy Behav. 2011;22(4):718-22. 

Moderado 
(aeróbio)1990

1994

2001

2010

2011

Intenso
(aeróbio/anaeróbio)

X



Análise comportamental

(número de crises)

45 dias consecutivos de exercíciol



Exercício  
força

?
Aeróbio

moderado
Anaeróbio
ou intenso

Diminuição do número de crises epilépticas depois 
de um programa exercício de força



Neurology. 2010 Oct 5; 75(14): 1285–1291.





http://www.facebook.com/Standupforepilepsy



Fabiana Murer 

Gold medal at the 2011 World Championships in Athletics





Lancet Neurol 2005; 4: 705–11

Exercício físico e Doença de Alzheimer



SCIENCE VOL 307 11 MARCH 2005

Diminuição da proteina β-amiloide

The Journal of Neuroscience, 2005 • 25(17):4217– 4221 • 4217

córtex frontal

hipocampo

córtex



"Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving."
I thought of that while riding my bicycle.“ 

(on the theory of relativity)

Albert Einstein riding his bicycle in Santa Barbara, 1933


