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Nota da s au tor a s
Por que motivos escrevemos este livro

Com uma vida que chegou aos 122 anos, Jeanne Calment foi uma das
mulheres com maior longevidade de que há registo. Quanto tinha
85 anos, começou a praticar esgrima. Já passara a barreira dos 100 anos
e ainda andava de bicicleta.1 Quando celebrou o seu centenário, deu
uma volta a pé pela sua cidade natal, Arles, em França, agradecendo
às pessoas que lhe davam os parabéns. 2 O gosto de Calment pela
vida reflete aquilo que todos desejamos: uma vida mais saudável
até ao último momento. O envelhecimento e a morte são factos
incontornáveis, mas não o modo como vivemos até ao nosso último
dia. Isso depende de nós. Podemos levar uma vida melhor e mais
plena, tanto agora como nos anos vindouros.
O campo relativamente novo da ciência dos telómeros tem impli‑
cações profundas que podem ajudar-nos a atingir este objetivo. A sua
aplicação pode ajudar a reduzir as doenças crónicas e a melhorar
o bem-estar, e a sua influência será tão profunda, que atingirá até
as nossas células, e tão abrangente, que afetará toda a nossa vida.
Escrevemos este livro para partilhar consigo estas informações.
Esta é uma nova forma de pensar o envelhecimento humano,
uma visão científica, atual e dominante, defensora de que o ADN das
nossas células vai sofrendo um desgaste progressivo, o que leva a que
as células se tornem irreversivelmente envelhecidas e disfuncionais.
Mas qual é o ADN que sofre esse desgaste? Porque o sofre? As res‑
postas completas ainda não são conhecidas, mas, de momento, todos
os indícios apontam fortemente para os telómeros como os princi‑
pais culpados. As doenças podem parecer distintas, porque envolvem
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órgãos e partes do corpo muito diferentes. Mas as novas conclusões
científicas e clínicas cristalizaram-se num novo conceito. Os teló‑
meros em todo o corpo encurtam-se à medida que envelhecemos,
e este mecanismo oculto contribui para a maior parte das doenças
relacionadas com o envelhecimento. Os telómeros explicam como
se esgota a nossa capacidade de regenerar tecidos (o que se chama
senescência replicativa). Existem outras formas de as células se tor‑
narem disfuncionais ou morrerem prematuramente e outros fatores
que contribuem para o envelhecimento humano. Mas o desgaste dos
telómeros contribui inequívoca e precocemente para o processo de
envelhecimento, e (o que é ainda mais excitante) é possível abrandar
ou até reverter esse desgaste.
Convertemos os ensinamentos retirados da investigação sobre
telómeros na sua história completa, tal como se está a revelar neste
momento, e narrámo‑la em linguagem acessível a todos os leitores.
Anteriormente, estes conhecimentos estavam disponíveis apenas
em artigos de publicações científicas dispersas. A simplificação
deste corpo da ciência para o grande público foi um enorme desafio
e uma grande responsabilidade. Não podíamos descrever cada teoria
ou caminho para o envelhecimento nem explanar cada tópico com
riqueza de pormenores científicos. Nem podíamos mencionar todas
as reservas e exclusões de responsabilidade. Esses detalhes estão
referidos nas revistas científicas onde foram publicados os estudos
originais, e encorajamos os leitores interessados a explorarem esse
conjunto de obras fascinantes — muitas das quais são citadas no
presente livro. Escrevemos também um artigo recapitulativo que
abrange as últimas investigações sobre a biologia telomérica, publi‑
cado na prestigiada revista científica Science, que o guiará através
dos mecanismos a nível molecular.3
A ciência é um desporto de equipa. Fomos verdadeiramente pri‑
vilegiadas por termos participado em investigações que reuniram
um vasto leque de colaboradores científicos de diferentes disciplinas.
Aprendemos também com equipas de investigação de todo o mundo.
O envelhecimento humano é um puzzle formado por muitas peças.
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Ao longo de várias décadas, novas informações têm acrescentado
partes essenciais ao todo. A compreensão dos telómeros ajudou‑nos
a ver como encaixam as peças: como as células envelhecidas podem
causar o conjunto diverso de doenças relacionadas com o envelhe‑
cimento. Por fim, emergiu uma imagem tão empolgante e útil, que
achámos importante partilhá‑la em larga escala. Agora, possuímos
uma compreensão abrangente da manutenção dos telómeros huma‑
nos, desde a célula até à sociedade, e do que esta pode significar nas vidas
e comunidades humanas. Vamos partilhar consigo a biologia básica
dos telómeros, o modo como estes se relacionam com a doença, com
a saúde, com a nossa forma de pensar e até com as nossas famílias
e comunidades. A junção das peças, iluminada pelo conhecimento
do que afeta os telómeros, conduziu‑nos a uma visão mais comuni‑
cante do mundo, que partilhamos consigo na última secção do livro.
Outro motivo por que escrevemos este livro foi para o ajudar a
evitar potenciais riscos. O interesse nos telómeros e no envelheci‑
mento está a crescer exponencialmente e, embora exista alguma
informação de qualidade disponível ao público, alguma dessa infor‑
mação é enganosa. Por exemplo, afirma‑se que alguns cremes e
suplementos podem alongar os telómeros e aumentar a longevidade.
Esses tratamentos, se de facto tiverem algum efeito sobre o corpo,
poderão aumentar o risco de cancro ou ter outros efeitos perigosos.
Precisamos de estudos mais vastos e mais longos para podermos
avaliar os potenciais riscos graves. Existem outras formas conhecidas
de aumentar a longevidade das células, sem riscos, e tentámos incluir
aqui as melhores. Não encontrará curas instantâneas nestas páginas,
mas irá encontrar as ideias específicas e baseadas em investigação
que poderão tornar o resto da sua vida saudável, longo e compen‑
sador. Embora algumas ideias possam não ser inteiramente novas
para si, uma compreensão profunda das razões que as fundamentam
nos bastidores poderá alterar a forma como vê e vive os seus dias.
Finalmente, queremos que saiba que nenhuma de nós tem qual‑
quer interesse financeiro em empresas vendedoras de produtos
ou testes relacionados com telómeros. O nosso desejo é sintetizar
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o essencial dos nossos conhecimentos (no seu estádio atual) e
disponibilizá‑lo a qualquer pessoa que o considere útil. Estes estudos
representam uma verdadeira revolução na nossa compreensão do
envelhecimento e de uma vida mais jovem, e queremos agradecer
a todos os que contribuíram para a investigação que temos a opor‑
tunidade de apresentar.
Com exceção da «história pedagógica» que aparece na primeira
página da introdução, todas as histórias contidas neste livro provêm
de pessoas e experiências reais. Estamos profundamente gratas
a todos os que partilharam as suas histórias connosco. Para pro‑
teger a sua privacidade, alterámos alguns nomes e pormenores
identificativos.
Esperamos que este livro lhe seja útil, assim como à sua família
e a todos os que possam beneficiar destas descobertas fascinantes.
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I N TRO D U Ç Ã O
H i s t ó r i a de d o i s t e l ó m e r o s

É

uma tarde fria de sábado em São Francisco. Duas mulheres
estão sentadas na esplanada de um café, beberricando café
quente. Para as duas amigas, aquele é o seu momento de evasão
da vida de casa, família, trabalho e listas de assuntos a tratar que
parece nunca se reduzir.
A Kara está a falar de como se sente cansada. De como se sente
sempre cansada. O facto de apanhar todas as constipações que apa‑
recem no escritório também não ajuda, nem o de essas constipações
se transformarem, invariavelmente, em sinusites terríveis. Ou de o
seu ex‑marido estar sempre a «esquecer‑se» de que é a vez dele de ir
buscar os filhos. Ou de o seu patrão mal‑humorado, na empresa de
investimentos onde trabalha, a repreender — mesmo na frente da sua
equipa. E, por vezes, quando se deita na cama à noite, o seu coração
dispara, descontrolado. A sensação dura apenas alguns segundos,
mas a Kara fica acordada muito depois de passar, preocupada.
«Talvez seja apenas o stress», diz a si própria. «Sou demasiado jovem
para ter um problema de coração. Não sou?»
«Não é justo», suspira, para a Lisa. «Somos da mesma idade,
mas eu pareço mais velha.»
E tem razão. À luz da manhã, a Kara parece macilenta. Quando
estende a mão para a chávena de café, move‑se com cuidado, como se
o pescoço e os ombros lhe doessem.
Mas a Lisa tem um aspeto vibrante. Tem os olhos e a pele brilhan‑
tes; aqui está uma mulher com energia mais do que suficiente para
as atividades do dia. Além disso, sente‑se bem. Na verdade, a Lisa não
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pensa muito na sua idade, exceto para se sentir grata por encarar
agora a vida com mais sensatez do que antes.
Vendo a Kara e a Lisa lado a lado, pensar‑se‑ia que a Lisa fosse
realmente mais nova do que a amiga. Se fosse possível espreitar‑lhes
para debaixo da pele, verificar‑se‑ia que, nalguns aspetos, este desfasamento é ainda maior do que parece. Cronologicamente, as duas mulhe‑
res têm a mesma idade. Biologicamente, a Kara é décadas mais velha.
Terá a Lisa um segredo? Cremes faciais caros? Tratamentos der‑
matológicos a laser? Bons genes? Uma vida livre das dificuldades que
a amiga parece enfrentar ano após ano?
Nem por sombras. A Lisa tem a sua quota parte de stress. Perdeu
o marido há dois anos num acidente de viação; agora, como a Kara,
é mãe solteira. Vive com um orçamento apertado, e a empresa start‑up
de tecnologia para a qual trabalha parece estar sempre a um relatório
trimestral de ficar sem capital.
O que se passa? Porque envelhecem estas duas mulheres de formas tão diferentes?
A resposta é simples, e está ligada à atividade no interior das células
de cada uma delas. As células da Kara estão a envelhecer precocemente.
Ela parece mais velha do que é e está num caminho acelerado para
doenças e problemas relacionados com a idade. As células da Lisa estão
a renovar‑se. Ela está a viver uma vida mais jovem.

Porque envelhecem as pessoas de forma diferente?
Porque envelhecem as pessoas a ritmos diferentes? Porque são algu‑
mas pessoas espertas como alhos e enérgicas na velhice, ao passo
que outras, muito mais jovens, estão doentes, exaustas e confusas?
Pode representar‑se a diferença visualmente:
Repare na primeira linha branca da Figura 1. Mostra o intervalo de
saúde da Kara, o período da sua vida em que ela está saudável e livre
de doenças. Mas, no início da casa dos 50, o branco torna‑se cinzento
e, aos 70, preto. Ela entra numa fase diferente: o intervalo de doença.
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Figura 1: Intervalo de saúde versus intervalo de doença. O nosso intervalo de saúde é o número de anos de vida saudável que temos. O nosso
intervalo de doença são os anos que vivemos com doenças detetáveis
que afetam a nossa qualidade de vida. Tanto a Lisa como a Kara podem
viver até aos 100 anos, mas cada uma delas terá uma qualidade de vida
drasticamente diferente na segunda metade da sua vida.

Esses são os anos marcados pelas doenças do envelhecimento:
doenças cardiovasculares, artrite, enfraquecimento do sistema imu‑
nitário, diabetes, cancro, doenças pulmonares e outras. A pele e o
cabelo adquirem também um aspeto mais envelhecido. Pior: não se
contrai uma única doença do envelhecimento, ficando‑se livre das
outras. Num fenómeno com a designação sinistra de «morbilidade
múltipla», estas doenças tendem a surgir em grupos. Assim, a Kara
não terá apenas um sistema imunitário degradado; terá também
dores nas articulações e sinais precoces de doenças cardíacas. Para
algumas pessoas, as doenças do envelhecimento precipitam o fim da
vida. Para outras, a vida continua, mas é uma vida com menos chama,
menos vigor. Os anos são cada vez mais perturbados pela doença,
pelo cansaço e pelo desconforto.
Aos 50 anos, a Kara deveria estar transbordante de saúde. Mas o
gráfico mostra que, nessa idade precoce, está a entrar no intervalo de
doença. A Kara poderia dizê‑lo mais diretamente: está a ficar velha.
A Lisa é muito diferente.
Aos 50 anos, a Lisa ainda goza de excelente saúde. Envelhece
com o passar dos anos, mas ainda beneficiará do intervalo de saúde
por muito tempo. Só já na casa dos 80 (aproximadamente a idade
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a que os gerontologistas chamam «velho velho») é que terá bastante
mais dificuldade em acompanhar o ritmo de vida que sempre conhe‑
ceu. A Lisa tem um intervalo de doença, mas este resume‑se a poucos
anos no fim de uma vida longa e produtiva. A Lisa e a Kara não são
pessoas reais (inventámo‑las para demonstrar um ponto), mas as suas
histórias abordam questões genuínas.
Como pode uma pessoa banhar‑se ao sol da boa saúde, ao passo
que outra sofre na sombra do intervalo de doença? Poderemos escolher
por qual destas experiências passaremos?
As expressões «intervalo de saúde» e «intervalo de doença» são
novas, mas a questão básica não o é. «Porque envelhecem as pessoas
de forma diferente?» Há milénios que esta pergunta é feita, provavel‑
mente desde que o homem começou a contar os anos e a comparar‑se
com os vizinhos.
Num dos extremos, algumas pessoas consideram que o pro‑
cesso de envelhecimento é determinado pela natureza. Não depende
de nós. Os gregos antigos expressaram esta ideia através do mito das
Moiras, três mulheres idosas que pairavam sobre os bebés nos dias
seguintes ao nascimento. A primeira Moira fiava um fio; a segunda
Moira media um pedaço desse fio; e a terceira Moira cortava‑o. O com‑
primento do fio determinaria a duração da vida do bebé. Quando as
Moiras terminavam o seu trabalho, o destino do bebé estava selado.
Esta é uma ideia que persiste ainda hoje, embora com fundamentos mais científicos. Na versão mais recente do argumento da
«natureza», a saúde é, essencialmente, controlada pelos genes.
Podem não existir Moiras a pairar sobre o berço, mas o código genético
determina o risco de doenças cardíacas, de cancro e a longevidade
em geral, ainda antes do nascimento.
Talvez sem sequer se aperceberem disso, as pessoas acabaram
por acreditar que só a natureza influencia o envelhecimento. Se lhes
fosse pedido que explicassem porque envelhece a Kara muito mais
depressa do que a amiga, dariam algumas das seguintes respostas:
«É provável que os pais dela também tenham problemas de coração e de articulações.»
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«Está tudo no seu ADN.»
«Ela tem o azar de ter maus genes.»
Claro que a convicção de que «os genes são o nosso destino» não
é a única teoria vigente. Muitas pessoas observaram que a qualidade
da saúde é moldada pela forma como vivemos. Pensamos nesta como a
visão moderna, mas já existe há muito, muito tempo. Uma antiga lenda
chinesa fala de um senhor da guerra de cabelos negros que teve de fazer
uma viagem perigosa para lá das fronteiras da sua terra natal. Com
pavor de ser capturado na fronteira e morto, o senhor da guerra estava
tão ansioso, que acordou uma manhã e descobriu que o seu belo cabelo
negro se tornara branco. Envelhecera precocemente, e isso sucedera
de um dia para o outro. Há 2500 anos, esta cultura reconheceu que o
envelhecimento precoce pode ser desencadeado por influências como
o stress. (A história tem um final feliz: ninguém reconheceu o senhor
da guerra com o seu cabelo acabado de embranquecer, e ele atraves‑
sou a fronteira sem ser detetado. Envelhecer tem as suas vantagens.)
Hoje, muitas pessoas defendem que o comportamento é mais
importante do que a natureza: que o que conta não é aquilo com que
se nasce, mas os hábitos de saúde de cada um. Eis o que essas pessoas
diriam do envelhecimento precoce da Kara:
«Come demasiados hidratos de carbono.»
«À medida que envelhecemos, cada um fica com o aspeto que
merece.»
«Precisa de fazer mais exercício.»
«É provável que tenha problemas psicológicos profundos e não
resolvidos.»
Volte a considerar a forma como os dois lados explicam o enve‑
lhecimento acelerado da Kara. Os defensores da natureza parecem
fatalistas. Para o bem ou para o mal, nascemos com o futuro já codificado nos cromossomas. O lado do comportamento dá lugar a alguma
esperança, na sua convicção de que o envelhecimento prematuro
pode ser evitado. Mas os paladinos da teoria do comportamento tam‑
bém podem parecer muito críticos. Sugerem que, se a Kara está a
envelhecer rapidamente, a culpa é dela.
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Qual destas teorias está correta? A da natureza ou a do comporta‑
mento? A dos genes ou a do ambiente? Na verdade, as duas são essen‑
ciais, e o que mais importa é a interação entre elas. As verdadeiras
diferenças entre os ritmos de envelhecimento da Lisa e da Kara residem
nas interações complexas entre genes, relações sociais e ambientes,
estilos de vida, viragens do destino e, em especial, na forma como cada
uma responde a essas viragens do destino. Nascemos com um con‑
junto definido de genes, mas o modo como vivemos pode influenciar
a forma como os genes se expressam. Nalguns casos, fatores decor‑
rentes do estilo de vida podem ligar ou desligar os genes. Como disse
o investigador da obesidade George Bray, «os genes carregam a arma
e o ambiente puxa o gatilho»1. As suas palavras aplicam‑se não só ao
aumento de peso, mas também à maior parte das vertentes da saúde.
Vamos mostrar‑lhe uma forma de pensar na sua saúde totalmente
diferente. Vamos focar‑nos na sua saúde até ao nível celular, para lhe
mostrar o que é o envelhecimento celular precoce e a devastação que
este pode causar no seu corpo; e mostrar‑lhe‑emos também, não só
como evitá‑lo, mas também como revertê‑lo. Mergulharemos nas profundezas do coração genético das células, nos cromossomas. É aqui
que se encontram os telómeros (te‑ló‑meros), segmentos repetitivos
de ADN não codificante que vivem nas extremidades dos cromossomas.
Os telómeros, que se encurtam a cada divisão de células, ajudam a
determinar a rapidez com que as células envelhecem e quando morrem,
consoante o ritmo a que se desgastam. A descoberta extraordinária
do nosso laboratório de investigação e de outros laboratórios em todo
o mundo é que as extremidades dos cromossomas podem, na ver‑
dade, alongar‑se — e, em resultado, o envelhecimento é um processo
dinâmico que pode ser acelerado ou abrandado e, nalguns aspetos,
até revertido. O envelhecimento não tem de ser, como se acreditou
durante muito tempo, uma encosta escorregadia de sentido único
em direção à enfermidade e à decadência. Todos envelheceremos,
mas a forma como o faremos depende muito da nossa saúde celular.
Somos uma bióloga molecular (a Liz) e uma psicóloga da saúde
(a Elissa). A Liz dedicou toda a sua vida profissional à investigação
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Figura 2: Telómeros nas extremidades dos cromossomas. O ADN
de cada cromossoma possui extremidades que consistem em cadeias de
ADN cobertas por um invólucro específico e protetor composto por proteí‑
nas. Estes invólucros estão aqui representados como as regiões mais claras
nas pontas do cromossoma: os telómeros. Nesta imagem, os telómeros não
estão desenhados à escala, já que constituem menos de 1/10 000 do total
de ADN presente em cada célula. São uma parte pequena, mas crucial do
cromossoma.

dos telómeros, e a sua investigação fundamental fez nascer um campo
inteiramente novo de compreensão científica. O trabalho de toda a vida
da Elissa incidiu sobre o stress psicológico. Estudou os seus efeitos
prejudiciais sobre o comportamento, a fisiologia e a saúde, e estudou
também como reverter esses efeitos. Há 15 anos, juntámos esforços
na investigação, e os estudos que levámos a cabo juntas puseram
em marcha toda uma nova forma de encarar a relação entre a mente
e o corpo humanos. Numa medida que nos surpreendeu, e também
ao resto da comunidade científica, os telómeros não se limitam
a executar as ordens emitidas pelo código genético. Afinal, os nos‑
sos telómeros ouvem‑nos. Absorvem as instruções que lhes damos.
A forma como vivemos pode, na realidade, dizer aos telómeros que ace‑
lerem o processo de envelhecimento celular. Mas pode também fazer
o contrário. Os alimentos que ingerimos, a nossa resposta a desafios
emocionais, a quantidade de exercício que fazemos, o facto de termos
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ou não estado expostos a stress na infância e até o nível de confiança e
de segurança que o nosso bairro nos inspira: todos estes fatores,
e ainda outros, parecem influenciar os nossos telómeros e podem
impedir o envelhecimento prematuro ao nível celular. Em suma,
uma das chaves para um intervalo de saúde longo é, simplesmente,
fazermos a nossa parte para estimular uma renovação celular saudável.

Renovação celular saudável e porque precisamos dela
Em 1961, o biólogo Leonard Hayflick descobriu que as células humanas normais podem dividir‑se um número finito de vezes antes de
morrerem. As células reproduzem‑se criando cópias de si mesmas
(o que se designa mitose), e as células humanas depositadas numa
camada fina e transparente dentro dos boiões que enchiam o labo‑
ratório de Hayflick copiavam‑se, a princípio, rapidamente. À medida
que se multiplicavam, Hayflick precisava de cada vez mais boiões para
acondicionar as culturas de células em crescimento. Nessa fase inicial,
as células multiplicavam‑se tão depressa, que era impossível guardar
todas as culturas; de outra forma, recorda Hayflick, ele e o seu assistente
teriam sido «desalojados do laboratório e do edifício de investigação
pelos frascos de cultura». Hayflick chamou a esta fase inicial da divisão
de células «crescimento luxuriante». Contudo, passado algum tempo,
as células que se reproduziam no laboratório de Hayflick pararam de
repente, como se estivessem a ficar cansadas. As células que duraram
mais suportaram cerca de 50 divisões celulares, embora a maioria se
tenha dividido muito menos vezes. Finalmente, essas células cansadas
atingiram um estádio a que ele chamou senescência. Ainda esta‑
vam vivas, mas todas tinham parado de se dividir, definitivamente.
Chama‑se a isto o limite de Hayflick, o limite natural a partir do qual
as células humanas param de se dividir, e o interruptor que comanda
essa paragem são os telómeros, que se tornaram criticamente curtos.
Estarão todas as células sujeitas a este limite de Hayflick? Não.
Nos nossos organismos, existem células que se renovam — inclusive
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as células do sistema imunitário, as células dos ossos, do intestino,
dos pulmões e do fígado, as células da pele e do cabelo, as células
pancreáticas e as células que revestem o sistema cardiovascular.
Estas precisam de se dividir incessantemente para que o organismo se
mantenha saudável. As células que se renovam incluem alguns tipos
de células normais que se podem dividir, como as células do sistema
imunitário, as células progenitoras, que podem continuar a dividir‑se
ainda por mais tempo e as células essenciais ao organismo designadas
células estaminais, que podem dividir‑se indefinidamente, desde
que estejam saudáveis. E, ao contrário das células nos pratos do labo‑
ratório de Hayflick, as células nem sempre têm um limite de Hayflick,
porque — como lerá no Capítulo 1 — têm telomerase. As células esta‑
minais, desde que mantidas saudáveis, possuem telomerase suficiente
para lhes permitir continuarem a dividir‑se até ao fim da nossa vida.
Essa regeneração celular, esse crescimento luxuriante, é uma das razões
pelas quais a pele da Lisa parece tão fresca. É por causa dela que as
suas articulações se movem facilmente. É um dos motivos por que
ela consegue inspirar profundamente o ar fresco que sopra da baía.
As novas células estão constantemente a renovar os tecidos corporais e os órgãos essenciais. A renovação das células ajuda‑a a conti‑
nuar a sentir‑se jovem.
Numa perspetiva linguística, a palavra «senescente» tem uma
história em comum com a palavra «senil». Não deixa de ser o estado
destas células: estão senis. Por um lado, sem dúvida que é bom que
as células parem de se dividir. Se continuarem a multiplicar‑se,
pode sobrevir o cancro. Mas estas células senis não são inofensivas:
estão desorientadas e fatigadas. Confundem os sinais que recebem,
e não enviam as mensagens certas às outras células. Não executam
a sua tarefa tão bem como o faziam antes. Ficam doentes. O tempo
do crescimento luxuriante já lá vai, pelo menos para elas. E isto tem
consequências profundas na nossa saúde. Quando há demasiadas
células senescentes, os tecidos do corpo começam a envelhecer.
Por exemplo, quando existem demasiadas células senescentes
nas paredes dos vasos sanguíneos, as artérias endurecem e é mais
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provável que ocorra um ataque cardíaco. Quando as células imuni‑
tárias, que combatem as infeções, presentes na corrente sanguínea,
não conseguem distinguir a proximidade de um vírus porque estão
senescentes, o indivíduo fica mais suscetível a contrair uma gripe ou
pneumonia. As células senescentes podem libertar substâncias
pró‑inflamatórias que tornam o organismo vulnerável a mais
dor, mais doenças crónicas. Muitas células senescentes acabarão por sofrer uma morte programada.
Inicia‑se o intervalo de doença.
Muitas células humanas saudáveis podem dividir‑se repetida‑
mente, desde que os seus telómeros (e outros blocos cruciais consti‑
tuintes das células, como as proteínas) continuem funcionais. Depois
disso, as células tornam‑se senescentes. A senescência pode acabar
por afetar até as espantosas células estaminais. Este limite à divi‑
são das células é um dos motivos pelos quais o intervalo de saúde
dos seres humanos parece terminar naturalmente por volta dos
70 ou 80 anos, embora, claro, muitas pessoas levem vidas saudáveis
muito para além disso. Está ao nosso alcance ter um bom intervalo de
saúde e tempo de vida, chegando aos 80 a 100 anos para alguns de nós
e para muitos dos nossos filhos. 2 Existem cerca de 300 mil cente‑
nários em todo o mundo, e o seu número está a aumentar rapida‑
mente. A aumentar ainda mais está o número de pessoas vivas na
casa dos 90. Com base nas tendências atuais, pensa‑se que mais de
um terço das crianças nascidas hoje no Reino Unido viverá até aos
100 anos.3 Quantos desses anos serão ensombrados pelo intervalo
de doença? Se compreendermos melhor os fatores que levam a uma
boa renovação celular, poderemos ter articulações que se movam com
fluidez, pulmões que respirem com facilidade, células imunitárias
que combatam ferozmente as infeções, um coração que continue
a bombear o sangue através das suas quatro câmaras e um cérebro arguto, mesmo nos anos de velhice.
Mas nem sempre as células conseguem realizar todas as suas
divisões como deveriam. Por vezes, param de se dividir mais cedo,
caindo num estádio de velhice e senescência antes do tempo.
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Figura 3: Envelhecimento e doença. A idade é, de longe, a maior causa
de doenças crónicas. Este gráfico mostra a frequência da morte por idades,
até à idade de 65 anos e para lá dela, para as quatro principais causas de
morte por doença (doenças cardíacas, cancro, doenças respiratórias e AVC
e outras doenças cerebrovasculares). A taxa de mortes devidas a doenças
crónicas começa a aumentar a partir dos 40 anos e aumenta drasticamente
depois dos 60. Adaptado do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos
EUA, Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, «Ten Leading Causes of
Death and Injury» [Dez Causas Principais de Morte e Lesão], www.CCPD.
gov/injury/wisqars/leadingCauses.html.

Quando isto acontece, o organismo não tem aquelas belas oito ou
nove décadas. Em vez disso, é afetado pelo envelhecimento celular
prematuro. O envelhecimento celular prematuro é o que acontece
a pessoas como a Kara, cujo gráfico do intervalo de saúde se ensombrece numa idade precoce.
A idade cronológica é o principal fator determinante de quando
se contraem doenças, e isto reflete‑se no envelhecimento biológico
interno.
No início deste capítulo, perguntámos: «Porque envelhecem as
pessoas de forma diferente?» Um dos motivos é o envelhecimento
celular. Agora, a questão passa a ser: «O que faz com que as células
envelheçam antes do tempo?»
Para responder a esta pergunta, pense em atacadores.
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De como os telómeros podem fazer‑nos sentir velhos
ou ajudar‑nos a continuar jovens e saudáveis
Lembra‑se das pontas protetoras de plástico nas extremidades dos
atacadores? Chamam‑se agulhetas. As agulhetas estão lá para impedir
que os atacadores se desfiem. Agora, imagine que os atacadores são os
cromossomas, as estruturas no interior das células que contêm a nossa
informação genética. Os telómeros, que podem ser medidos em unidades de ADN conhecidas como pares de bases, são como as agulhetas;
formam pequenas capas nas extremidades dos cromossomas e impedem que o material genético se desfaça. São as agulhetas do envelhecimento. Mas os telómeros têm tendência a encurtar‑se com o tempo.
Aqui está a trajetória típica da vida de um telómero humano:
Idade
Recém‑nascido

Comprimento do telómero
(em pares de bases)
10 000 pares de bases

35 anos

7500 pares de bases

65 anos

4800 pares de bases

Quando as pontas dos atacadores ficam demasiado desgastadas,
os atacadores tornam‑se inúteis. Não há mais nada a fazer senão deitá‑
-los fora. Algo semelhante se passa com as células. Quando os telómeros
ficam demasiado curtos, a célula deixa de se dividir. Os telómeros não
são o único fator que faz uma célula tornar‑se senescente. Há outros
fatores de desgaste das células normais que ainda não compreendemos muito bem. Mas os telómeros curtos são uma das principais
razões para o envelhecimento das células humanas, e são um dos
mecanismos que controla o limite de Hayflick.
Os genes afetam os telómeros, tanto o seu comprimento quando
se nasce como a rapidez com que se encurtam. Mas a excelente notí‑
cia é que a nossa investigação, juntamente com investigações de todo
o mundo, mostrou‑nos que podemos intervir e ter alguma influência
no seu maior ou menor comprimento: na sua maior ou menor robustez.

28

A CIÊNCIA DA JUVENTUDE
Por exemplo:
››

››

››

››
››

››

››

Alguns de nós respondem a situações difíceis sentindo‑se
altamente ameaçados; e esta resposta está ligada a telómeros
mais curtos. Podemos reenquadrar a nossa visão das situações de forma mais positiva.
Tem sido demonstrado que muitas técnicas de corpo e mente,
inclusive a meditação e o Qigong, reduzem o stress e aumentam a telomerase, a enzima que regenera os telómeros.
O exercício que favorece a boa forma cardiovascular é ótimo
para os telómeros. Descrevemos dois programas de treino
simples que já provaram melhorar a manutenção dos teló‑
meros, e estes programas adequam‑se a todos os níveis de
condição física.
Os telómeros detestam carnes processadas, como cachorros
‑quentes, mas os alimentos frescos e integrais fazem‑lhes bem.
Os bairros com pouca coesão social (onde as pessoas não se
conhecem e não confiam umas nas outras) são maus para
os telómeros. Isto aplica‑se a todos os níveis de rendimento.
As crianças expostas a vários acontecimentos adversos têm
telómeros mais curtos. Afastar as crianças de circunstâncias
de negligência (como as que se verificam nos famigerados
orfanatos romenos) pode reverter alguns dos danos.
Os telómeros presentes nos cromossomas dos pais, contidos
no óvulo e no espermatozoide, são diretamente transmitidos ao bebé em formação. Curiosamente, isto significa que,
se os nossos pais tiverem tido vidas duras que lhes tenham
encurtado os telómeros, podem ter‑nos passado esses teló‑
meros mais curtos! Se pensa que pode ser este o seu caso,
não entre em pânico. Os telómeros podem prolongar‑se, tanto
como encurtar‑se. Ainda pode agir de forma a manter
os seus telómeros estáveis. E esta notícia também signi‑
fica que as suas escolhas de vida poderão resultar num
legado celular positivo para a próxima geração.

29

E l i z a b e t h BLA C K B U R N e E l i s s a E p e l
Estabeleça a ligação com os telómeros
Quando pensa em levar uma vida mais saudável, é possível que se
lembre, com um suspiro, de uma longa lista de coisas que devia fazer.
No entanto, algumas pessoas, depois de conhecerem e compreenderem a ligação entre os seus atos e os seus telómeros, conseguem
fazer mudanças duradouras. Quando eu (a Liz) entro no escritório,
por vezes as pessoas vêm dizer‑me: «Olhe, agora venho de bicicleta
para o trabalho; estou a manter o comprimento dos meus telómeros!»
ou «Deixei de beber refrigerantes açucarados. Detestava a ideia do
que estava a fazer aos meus telómeros!».

O que aí vem
Será que a nossa investigação demonstra que, cuidando dos seus
telómeros, viverá mais de 100 anos, ou correrá maratonas aos 94,
ou nunca terá rugas? Não. As células de todos nós envelhecem
e acabaremos por morrer. Mas imagine que está a conduzir numa
autoestrada. Há vias rápidas, lentas e intermédias. Pode seguir
pela via rápida, precipitando‑se para o intervalo de doença a toda
a velocidade. Ou pode seguir por uma via mais lenta, concedendo‑se
mais tempo para apreciar o clima, a música e a companhia no lugar
do passageiro. E, claro, apreciará também a sua saúde.
Mesmo que esteja atualmente numa via rápida, a caminho do
envelhecimento celular, pode mudar de via. Nas páginas seguin‑
tes, verá como fazê‑lo. Na primeira parte do livro, daremos mais expli‑
cações acerca dos perigos do envelhecimento celular prematuro
— e de como os telómeros saudáveis são uma arma secreta contra este
inimigo. Também lhe falaremos da descoberta da telomerase, uma
enzima contida nas nossas células que ajuda a manter os escudos
protetores à volta das extremidades dos cromossomas em boa forma.
O resto do livro mostrar‑lhe‑á como usar a ciência dos telómeros para
proteger as suas células. Comece com alterações que possa introduzir
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nos seus hábitos mentais e depois nos físicos: os tipos de exercícios,
alimentos e rotinas de sono que são melhores para os telómeros. Depois,
prolongue esta ação para o exterior, determinando se o seu ambiente
social e físico favorece a saúde dos seus telómeros. Ao longo do livro,
secções chamadas «Laboratórios de Renovação» oferecem sugestões
que podem ajudá‑lo a prevenir o envelhecimento celular prematuro,
juntamente com uma explicação científica dessas mesmas sugestões.
Ao cultivar os seus telómeros, poderá otimizar as suas hipóteses
de viver uma vida não só mais longa, mas também de melhor qualidade.
Na verdade, foi por isso que escrevemos este livro. Durante o nosso
trabalho com os telómeros, vimos demasiadas Karas: demasiados
homens e mulheres cujos telómeros estão a desgastar‑se depressa
demais, que entram no intervalo de doença quando ainda se deviam
sentir cheios de dinamismo. Existem muitas investigações de elevada
qualidade, publicadas em revistas científicas prestigiadas e apoiadas
pelos melhores laboratórios e universidades, que o podem orientar
na tarefa de evitar este destino. Podíamos esperar que esses estudos
fossem filtrados pelos meios de comunicação e chegassem às revistas e sites de saúde, mas esse processo pode levar muitos anos, é fragmentário e, infelizmente, a informação é, muitas vezes, distorcida pelo
caminho. Queremos partilhar agora aquilo que sabemos; e não queremos que mais pessoas, ou as suas famílias, sofram as consequências
de um desnecessário envelhecimento celular prematuro.

O SANTO GRAAL?
Os telómeros são um índice integrativo das muitas influências
sofridas ao longo da vida, tanto das boas e regeneradoras, como a
boa forma física e o sono, como das más, como o stress tóxico,
a má nutrição ou as adversidades. Os pássaros, os peixes e os ratos
também demonstram a relação entre o stress e os telómeros. Deste
modo, tem sido sugerido que o comprimento dos telómeros pode
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ser o «Santo Graal do bem‑estar cumulativo»4, devendo ser usado
como uma medida somatória das experiências dos animais
durante o seu tempo de vida. Nos seres humanos, tal como nos
animais, embora não exista um único indicador biológico da
experiência cumulativa ao longo da vida, os telómeros são um
dos indicadores mais úteis de que, neste momento, dispomos.

Quando perdemos pessoas para a saúde frágil, perdemos um
recurso precioso. Muitas vezes, a saúde frágil destrói a capacidade
mental e física para se viver como se deseja. Quando pessoas na casa
dos 30, 40, 50, 60 anos e para além disso são saudáveis, vivem com
mais gosto e partilham esse entusiasmo. Têm mais facilidade em usar
o seu tempo em atividades importantes: criar e educar a nova geração,
apoiar outras pessoas, resolver problemas sociais, desenvolver‑se
como artistas, fazer descobertas científicas ou tecnológicas, viajar
e partilhar as suas experiências, construir negócios ou liderar com
sensatez. Ao ler este livro, aprenderá muito mais sobre como manter
as suas células saudáveis. Esperamos que goste de saber como é fácil
prolongar o seu intervalo de saúde. E esperamos que goste de fazer a
si mesmo esta pergunta: «Como vou usar todos estes fantásticos anos
de saúde?» Siga alguns dos conselhos deste livro, e é muito provável
que tenha muito tempo, energia e vitalidade para descobrir a resposta.

A RENOVAÇÃO COMEÇA AGORA
Pode começar já a renovar os seus telómeros e as suas
células. Um estudo concluiu que as pessoas que tendem a
concentrar mais a mente no que estão a fazer no momento
têm telómeros mais longos do que aquelas cujas mentes
tendem a dispersar‑se mais.5 Outros estudos demonstraram
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que a frequência de aulas de mindfulness* ou meditação está
ligada a uma melhor manutenção dos telómeros.6
A concentração mental é uma capacidade que se pode cultivar.
É tudo uma questão de prática. Verá o ícone de uns atacadores
representado ao longo do livro. Sempre que o encontrar (ou sempre
que vir os seus sapatos, com ou sem atacadores) pode usá‑lo como
deixa para fazer uma pausa e perguntar a si mesmo em que está
a pensar. Onde estão, nesse momento, os seus pensamentos?
Se estiver a remoer ou a recriar problemas antigos, obrigue‑se
gentilmente a concentrar‑se no que estiver a fazer. E, se não
estiver a «fazer» nada, então poderá concentrar‑se em «ser».
Concentre‑se, simplesmente, na sua respiração, trazendo
toda a sua consciência para o simples ato de inspirar e expirar.
A concentração da mente no interior (notando as sensações,
a respiração rítmica) ou no exterior (reparando nas imagens
e sons que o rodeiam) é regeneradora. Esta capacidade de se
concentrar na respiração, ou na sua vivência presente, é muito
benéfica para as células do organismo.

Figura 4: Pense nos seus atacadores. As pontas dos atacadores
são uma metáfora para os telómeros. Quanto mais compridas

* Método também conhecido, em Portugal, como atenção plena [N. da T.].
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forem as agulhetas protetoras nas extremidades dos atacado‑
res, menor é a probabilidade de estes se desfiarem. Em termos
de cromossomas, quanto mais compridos forem os telómeros,
menores serão as probabilidades de haver alarmes a disparar
nas células ou fusões de cromossomas. As fusões provocam
a instabilidade nos cromossomas e a quebra do ADN, que são
circunstâncias catastróficas para as células.

Ao longo do livro, verá o ícone de uns atacadores com
agulhetas compridas. Pode usá‑lo como uma oportunidade
para recentrar a sua mente no presente; respire fundo e pense
nos seus telómeros a serem regenerados através da vitalidade
da sua respiração.

34

Parte I
T E LÓM E ROS :
UM C AM I N H O P ARA UMA V I D A MA I S J OV E M

C A P Í TULO 1
D e c o m o a s c é l u l a s p r e m a t u r a m en t e en v e l hecid a s
o f a z e m p a r ece r , s en t i r ‑ s e e a g i r c o m o u m v e l h o

F

aça a si mesmo as seguintes perguntas.
1.

Que idade pareço ter?
›› Pareço mais novo do que sou.
›› Pareço ter a minha idade real.
›› Pareço mais velho do que sou.
2. Como classificaria a minha saúde física?
›› Sou mais saudável do que a maioria das pessoas da minha
idade.
›› Sou tão saudável como a maioria das pessoas da minha
idade.
›› Sou menos saudável do que a maioria das pessoas da
minha idade.
3. Com que idade me sinto?
›› Sinto‑me mais novo do que sou.
›› Sinto‑me da minha idade real.
›› Sinto‑me mais velho do que sou.

Estas três perguntas são simples, mas as suas respostas podem
revelar tendências importantes da sua saúde e do seu envelheci‑
mento. As pessoas que parecem mais velhas do que são podem estar,
de facto, a passar por um embranquecimento prematuro do cabelo
ou ter danos de pele associados a telómeros mais curtos. Uma saúde
física débil pode ter várias causas, mas uma entrada precoce no
intervalo de doença é, muitas vezes, um sinal de que as células estão
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a envelhecer. E os estudos mostram que as pessoas que se sentem
mais velhas do que são tendem também a contrair mais doenças
mais cedo do que as que se sentem mais jovens.
Quando as pessoas dizem que têm medo de envelhecer, o que
geralmente querem dizer é que têm medo de um intervalo de
doença longo e arrastado. Receiam ter dificuldade em subir escadas,
em recuperar de operações de coração aberto, em arrastar uma garrafa de oxigénio atrás de si; receiam a perda óssea, as costas encur‑
vadas e a temida perda de memória e de senso comum. E receiam
uma consequência de tudo isto: a perda de oportunidades de criar
e manter ligações sociais saudáveis e a substituição destas pela
dependência dos outros. Mas, na verdade, o envelhecimento não
tem de ser assim tão traumático.
Se as suas respostas às nossas três perguntas sugerem que
parece e se sente mais velho do que é, talvez seja porque os seus telómeros estão a degradar‑se mais depressa do que deviam. Os telómeros curtos podem enviar às suas células um sinal de que está na hora
de apressar o processo de envelhecimento. É um cenário alarmante,
mas coragem. Há muitas coisas que pode fazer para combater o
envelhecimento prematuro no plano onde mais diferença fará:
a nível celular.
Contudo, não pode combater o seu inimigo com êxito enquanto
não o compreender realmente.
Nesta secção do livro, transmitir‑lhe‑emos os conhecimentos
de que precisa para iniciar esta batalha. Este primeiro capítulo analisa
o que acontece durante o envelhecimento celular prematuro. Observará de perto as células em processo de envelhecimento e verá porque
são tão nocivas para o organismo e o cérebro. Descobrirá porque estão
muitas das doenças mais assustadoras e debilitantes ligadas a teló‑
meros curtos e, por conseguinte, ao envelhecimento celular. Depois,
nos capítulos 2 e 3, verá como os telómeros e a fascinante enzima
telomerase podem desencadear um intervalo de doença precoce ou
trabalhar para manter as células saudáveis.
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Em que aspetos são as células prematuramente envelhecidas
diferentes das células saudáveis?
Pense no corpo humano como um cesto cheio de maçãs. Uma célula
humana saudável é como uma maçã fresca e luzidia. Mas, e se houver
uma maçã podre no cesto? Não só não servirá para comer, como, pior,
começará a fazer apodrecer as outras maçãs à sua volta. Essa maçã
podre é como uma célula envelhecida, senescente, no seu corpo.
Antes de explicarmos porquê, queremos voltar ao facto de o orga‑
nismo estar cheio de células que precisam de se renovar constantemente para se manterem saudáveis. Essas células que se renovam,
às quais chamamos células proliferativas, vivem em locais como:
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

o sistema imunitário;
o intestino;
os ossos;
os pulmões;
o fígado;
a pele;
os folículos capilares;
o pâncreas;
o revestimento do sistema cardiovascular;
as células musculares lisas do coração;
o cérebro, nalgumas partes que inculem o hipocampo (o centro de aprendizagem e de memória do cérebro).

Para que estes tecidos fundamentais do organismo se man‑
tenham saudáveis, as suas células têm de continuar a renovar‑se.
O organismo tem sistemas perfeitamente calibrados para avaliar
quando uma célula precisa de se renovar; apesar de um tecido cor‑
poral poder parecer igual durante muitos anos, está constantemente
a ser substituído por células novas, precisamente no número certo
e ao ritmo certo. Mas lembre‑se de que algumas células têm um
limite ao número de vezes que podem dividir‑se. Quando as células
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já não puderem renovar‑se, os tecidos a que pertencem começarão
a envelhecer e a funcionar mal.
As células dos nossos tecidos têm origem nas células estaminais, que têm a capacidade espantosa de se transformar em muitos
tipos diferentes de células especializadas. Vivem em nichos de célu‑
las estaminais, que são uma espécie de salão VIP, onde as células
estaminais estão protegidas e adormecidas até serem necessárias.
Os nichos encontram‑se, geralmente, dentro ou perto dos tecidos que
as células estaminais irão substituir. As células estaminais da pele
vivem por baixo dos folículos capilares, algumas células estaminais do
coração vivem na parede do ventrículo direito, e as células estaminais
dos músculos vivem numa camada profunda das fibras musculares.
Se tudo correr bem, as células estaminais permanecerão no seu nicho.
Mas, quando é necessário regenerar tecidos, as células estaminais
entram em cena. Dividem‑se e produzem células proliferativas (por
vezes designadas células progenitoras), e algumas dessas células
suas descendentes transformam‑se nas células especializadas necessárias. Se estivermos doentes e precisarmos de mais células imuni‑
tárias (glóbulos brancos), células estaminais para o sangue acabadas
de dividir, que estavam escondidas na medula óssea, entrarão na
corrente sanguínea. O revestimento dos nossos intestinos é constan‑
temente desgastado pelos processos digestivos normais, assim como
a nossa pele está sempre a cair, e as células estaminais asseguram a
regeneração incessante desses tecidos. Se for correr e fizer uma rutura
no gémeo, algumas das suas células estaminais dos músculos dividir
‑se‑ão, e cada uma originará duas novas células. Uma dessas células
substituirá a célula estaminal original e permanecerá confortavelmente
no seu nicho; a outra poderá transformar‑se numa célula muscular
e ajudar a regenerar o tecido lesionado. Ter uma boa reserva de células
estaminais capazes de se renovarem é crucial para a preservação da
saúde e para a recuperação de doenças e lesões.
Mas, quando os telómeros de uma célula ficam demasiado curtos,
enviam sinais que interrompem o ciclo de divisão e replicação da célula.
Uma célula parada deixa de funcionar. Deixa de conseguir renovar‑se.
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Envelhece; torna‑se senescente. Se for uma célula estaminal, reforma
‑se definitivamente e nunca mais sairá do seu nicho acolhedor
para suprir necessidades. As outras células tornadas senescentes
rodeiam‑na, imóveis, incapazes de desempenhar a sua função.
Os seus núcleos de energia interna, as mitocôndrias, não funcionam bem, o que provoca uma espécie de crise energética.
O ADN de uma célula velha não consegue comunicar bem com
as outras partes da célula, e a célula não consegue manter‑se em boas
condições. A célula velha fica atafulhada por dentro, com (entre outras
coisas) amontoados de proteínas defeituosas e massas castanhas
de um «detrito» chamado lipofuscina, que pode causar a degenera‑
ção macular nos olhos e algumas doenças neurológicas. Pior ainda
(e porque são como maçãs podres num cesto), as células senescentes
emitem falsos alarmes, na forma de substâncias pró‑inflamatórias,
que atingem também outras partes do corpo.
O mesmo processo básico de envelhecimento ocorre nos diferen‑
tes tipos de células do organismo, sejam células do fígado, da pele,
de folículos capilares ou as células que revestem os vasos sanguí‑
neos. Mas há algumas variações no processo que dependem do tipo
de célula e da sua localização no organismo. As células senescentes
na medula óssea impedem que as células estaminais do sangue e
do sistema imunitário se dividam como deveriam, ou levam‑nas
a produzir células sanguíneas em quantidades desequilibradas.
As células senescentes no pâncreas podem não «ouvir» correta‑
mente os sinais que regulam a sua produção de insulina. As células
senescentes no cérebro podem segregar substâncias que causam
a morte dos neurónios. Embora o processo básico de envelhecimento seja semelhante na maioria das células já estudadas, a forma
de cada célula manifestar esse processo de envelhecimento pode
provocar diferentes tipos de lesões no organismo.
O envelhecimento pode ser definido como a «insuficiência fun‑
cional progressiva e reduzida capacidade de resposta apropriada
a estímulos e lesões ambientais» das células. As células envelhecidas
já não conseguem responder ao stress normalmente, seja esse stress

41

E l i z a b e t h BLA C K B U R N e E l i s s a E p e l
físico ou psicológico.1 Este processo é um continuum que, muitas
vezes, dá lugar, silenciosa e lentamente, às doenças do envelheci‑
mento: doenças que podem, em parte, ser atribuídas a telómeros mais
curtos e a células envelhecidas. Para compreender o envelhecimento
e os telómeros um pouco melhor, voltemos às três perguntas que lhe
fizemos no início deste capítulo.
Que idade parece ter?
Como classificaria a sua saúde física?
Com que idade se sente?

ELIMINAR O VELHO, CAPTAR O NOVO:
REMOVER CÉLULAS SENESCENTES EM RATOS
REVERTE O ENVELHECIMENTO PREMATURO
Um estudo de laboratório observou ratos geneticamente
modificados para que várias das suas células ficassem
senescentes muito mais cedo do que o normal. Os ratos
começaram a envelhecer prematuramente: perderam depósitos
de gordura, o que os fez parecer enrugados; os seus músculos
definharam; os seus corações enfraqueceram; e desenvolveram
cataratas. Alguns morreram prematuramente de falha cardíaca.
Depois, num truque genético experimental que não é possível
replicar em seres humanos, os investigadores removeram
as células senescentes dos ratos. A eliminação das células
senescentes reverteu muitos dos sintomas de envelhecimento
prematuro. Limpou-lhes as cataratas e regenerou-lhes os
músculos devastados, manteve-lhes os depósitos de gordura
(o que lhes reduziu as rugas) e concedeu-lhes um intervalo
de saúde mais longo. 2
As células senescentes controlam o processo
de envelhecimento!
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Células prematuramente envelhecidas: que idade parece ter?
Manchas e marcas da idade. Cabelos grisalhos. A postura encolhida
ou curvada que advém da perda óssea. Estas alterações afetam‑nos
a todos, mas, se tiver ido recentemente a uma reunião de antigos colegas do liceu, terá visto a prova de que não afetam todos ao mesmo
tempo, ou da mesma forma.
Entre na sua décima reunião de antigos colegas do liceu, quando
todos estão ainda na casa dos 20, e verá colegas de turma que exibem
roupas caras — e outros cujos trajes de festa parecem um pouco puídos.
Notará que alguns alardeiam os êxitos da sua carreira, as suas empresas start‑up ou a sua produtividade como progenitores, e outros engo‑
lem uísques de um trago enquanto se queixam dos últimos desgostos
amorosos. Pode não parecer justo. Mas, em termos dos sinais físicos
de idade, é um campo uniforme. Quase todos os presentes (sejam
ricos, pobres, bem‑sucedidos, remediados, felizes ou tristes) parecem
estar na casa dos 20. Têm cabelos saudáveis, a pele limpa, e alguns
estarão alguns centímetros mais altos do que quando acabaram o liceu,
dez anos antes. Estão no pico radiante do início da idade adulta.
Mas apareça numa reunião cinco ou dez anos mais tarde, e verá
uma cena diferente. Reparará que alguns dos seus antigos colegas de
turma começam a parecer velhos colegas de turma. Estão um pouco
grisalhos à volta das orelhas ou começam a ter entradas. A sua pele
parece sardenta e baça; os pés de galinha à volta dos olhos começam
a vincar‑se‑lhes profundamente. Poderão ter uma barriga proeminente
e até estar um pouco curvados. Essas pessoas estão a passar pelo
desencadeamento rápido do envelhecimento físico exterior.
No entanto, outros colegas são abençoados por um curso de enve‑
lhecimento mais lento. Ao longo dos anos, e da passagem da vigésima,
trigésima, quadragésima, quinquagésima e sexagésima reuniões,
torna‑se evidente que os cabelos, os rostos e os corpos desses colegas sortudos estão a alterar‑se; mas essas alterações acontecem lenta
e gradualmente, com elegância. Os telómeros, como verá, desempe‑
nham, pelo menos, um pequeno papel na rapidez com que adquirimos
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uma aparência envelhecida, e em determinar se seremos uma daquelas
pessoas que «envelhecem bem».
Envelhecimento cutâneo
A camada exterior da pele, a epiderme, é feita de células proliferativas
que estão constantemente a regenerar‑se. Algumas destas células
cutâneas (os queratinócitos) produzem telomerase, por isso não se
desgastam nem se transformam em células senescentes, mas a maio‑
ria perde rapidez na sua capacidade de se regenerar.3 Por baixo desta
camada visível de pele, encontra‑se a derme, uma camada de células
cutâneas (fibroblastos cutâneos) que cria a base para uma epiderme
saudável e firme — produzindo colagénio, elastina e fatores promotores do crescimento, por exemplo.
Com a idade, esses fibroblastos segregam menos colagénio e
elastina, o que faz com que a camada exterior de pele visível pareça
velha e solta. Este efeito é transportado para fora, através das camadas
da pele, criando uma aparência exterior mais envelhecida. A pele
envelhecida torna‑se mais fina, pois perde depósitos de gordura
e ácido hialurónico (que age como um hidratante natural da pele e
das articulações). Fica mais permeável aos elementos.4 Os melanócitos envelhecidos levam a manchas de idade, mas também a um aspeto
pálido. Em suma, a pele envelhecida adquire o aspeto manchado,
descaído e enrugado que tão bem conhecemos, em especial devido aos
fibroblastos envelhecidos, que já não mantêm as células exteriores.
Nas pessoas mais velhas, as células cutâneas perdem, muitas
vezes, a sua capacidade de se dividir. Algumas pessoas idosas têm
células cutâneas capazes de continuarem a dividir‑se. Quando os
investigadores observam as suas células, veem que estas se defendem
melhor do stress oxidativo e têm telómeros mais longos.5 Embora os
telómeros curtos não provoquem, necessariamente, o envelhecimento
da pele, desempenham nele o seu papel, em especial quando se trata de
envelhecimento causado pelo sol (também chamado fotoenvelhe‑
cimento). Os raios UV captados através da exposição solar podem
danificar os telómeros.6 Petra Boukamp, uma investigadora dos
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telómeros cutâneos do Centro Alemão de Investigação do Cancro,
em Heidelberg, e os seus colegas compararam a pele de um local
exposto ao sol — o pescoço — à de um local protegido do sol — as nádegas. No pescoço, as células exteriores mostravam algum desgaste
nos telómeros provocado pelo sol, ao passo que as células protegidas
das nádegas quase não revelavam desgaste nos telómeros devido
à idade! As células cutâneas, quando protegidas do sol, podem resistir
ao envelhecimento por muito tempo.
Perda óssea
O tecido ósseo é reconstruído ao longo da vida, e consegue‑se um
nível saudável de densidade óssea quando existe um equilíbrio
entre as células construtoras dos ossos (osteoblastos) e as células
destruidoras dos ossos (osteoclastos). Os osteoblastos precisam de
telómeros saudáveis para continuarem a dividir‑se e se regenerarem;
e, quando os telómeros são curtos, os osteoblastos envelhecem e deixam de conseguir acompanhar os osteoclastos. O equilíbrio falha,
e os osteoclastos erodem os ossos.7 Não ajuda nada que, depois de
os telómeros estarem desgastados, as células ósseas envelhecidas
se tornem inflamatórias. Os ratos de laboratório criados para terem
telómeros extracurtos sofrem de perda óssea precoce e de osteopo‑
rose;8 tal como as pessoas nascidas com uma doença genética que
faz com que os seus telómeros sejam extraordinariamente curtos.
Cabelo grisalho
Num certo sentido, todos nascemos com cabelo pintado. Cada fio de
cabelo começa dentro de um folículo próprio e é feito de queratina,
que produz um cabelo branco. Mas existem células especiais dentro
dos folículos (melanócitos, o mesmo tipo de células responsável
pela cor da pele) que injetam pigmentos nos cabelos. Sem estas
células que pintam o cabelo naturalmente, a cor do cabelo perde‑se.
As células estaminais contidas no folículo produzem os melanócitos. Quando os telómeros dessas células estaminais se desgastam,
as células deixam de conseguir regenerar‑se com rapidez suficiente
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para acompanhar o crescimento do cabelo, e o resultado é o cabelo
grisalho. Por fim, quando todos os melanócitos tiverem morrido,
o cabelo ficará todo branco. Os melanócitos são também sensíveis
a agentes químicos agressivos e à radiação ultravioleta; e, num
estudo publicado na revista Cell, ratos submetidos a raios‑X desen‑
volveram melanócitos defeituosos e pelo grisalho.9 Os ratos com
uma mutação genética que causa telómeros extremamente curtos
também sofrem o embranquecimento precoce do pelo, que escurece
novamente com a reposição da telomerase.10
O que é um embranquecimento normal? O embranquecimento
acontece menos em afro‑americanos e em asiáticos, e mais em louros.11
Em, pelo menos, metade das pessoas, começa a acontecer por volta
dos 40 e muitos, e verifica‑se em cerca de 90 por cento das pessoas
no início da casa dos 60. A grande maioria dos casos de embranque‑
cimento precoce são normais: apenas um número restrito de pes‑
soas, que ficam grisalhas ou com o cabelo branco numa idade jovem,
na casa dos 30 anos, poderão sofrer de uma mutação genética que
causa telómeros curtos.
O que diz a sua aparência sobre a sua saúde?
Talvez esteja a pensar: «Bem, não me importo muito de ter alguns
cabelos brancos precoces. E ter algumas manchas de idade à volta
dos olhos será assim tão grave? Não estão a pedir‑me que me concen‑
tre nas coisas erradas: que valorize uma aparência jovem em vez da
minha saúde?» Estas são excelentes questões. Aqui não há discussão:
o que interessa é a saúde. Mas até que ponto se pode dizer que uma
aparência envelhecida reflete a saúde interior? Os investigadores
pediram a «classificadores» especialmente treinados para calcularem
a idade de uma pessoa, olhando apenas para uma fotografia dela.12
Concluiu‑se que as pessoas que parecem mais velhas têm, em média,
telómeros mais curtos. Isto não é uma surpresa, dado o papel que os
telómeros parecem desempenhar no envelhecimento cutâneo e no
embranquecimento do cabelo. Em alguns pormenores, pequenos
mas preocupantes, um aspeto mais envelhecido está associado a sinais
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de uma saúde física débil. As pessoas que parecem velhas tendem a
ser mais fracas, a ter piores resultados em exames mentais que testam
a memória, a ter níveis mais elevados de glucose e de cortisol em
jejum e a mostrar sinais precoces de doenças cardiovasculares.13 A boa
notícia é que estes são resultados muito pouco significativos. O que mais
importa é o que está dentro do organismo, mas parecer mais velho do
que se é (ter um aspeto macilento) é um sinal que merece atenção. Pode
ser um indicador de que os telómeros precisam de mais proteção.

Lembra‑se do que fazer quando vir esta imagem? Consulte a página 13.

Envelhecimento celular prematuro:
como está a sua saúde física?
Poderá fazer uma ideia do verdadeiro potencial dos telómeros cur‑
tos para danificar as suas células e a sua saúde quando considerar
a seguinte pergunta: «Como classificaria a sua saúde física?»
Pense mais uma vez nas reuniões de antigos alunos do liceu.
Ao chegar à vigésima ou trigésima reunião, verá que muitos dos
seus colegas começam a sofrer das habituais doenças do envelheci‑
mento. No entanto, têm apenas cerca de 40 ou 50 anos. Ainda não são
cronologicamente velhos. Então, porque agem os seus organismos
como se o fossem? Porque estão a entrar no intervalo de doença
ainda jovens?
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Inflam‑idade
Não seria interessante poder espreitar para dentro das células que
compõem cada pessoa presente naquela reunião e medir o compri‑
mento dos seus telómeros? Se pudesse fazê‑lo, veria que as pessoas com
telómeros mais curtos são, em média, as mais doentes, mais fracas
ou cujos rostos revelam o desgaste de lidar com problemas de saúde
como diabetes, doenças cardiovasculares, enfraquecimento do sistema imunitário e doenças pulmonares. É provável que também verifi‑
casse que as pessoas com telómeros mais curtos sofrem de inflamação
crónica. A observação de que a inflamação aumenta com a idade e é
uma causa das doenças do envelhecimento é tão importante, que os
cientistas têm um nome para ela: «inflam‑idade». Trata‑se de uma
inflamação persistente, de baixo grau, que pode acumular‑se com
a idade. Existem vários motivos para a sua ocorrência, tais como a
deterioração das proteínas. Uma outra causa comum de inflam‑idade
está relacionada com danos nos telómeros.
Quando os genes de uma célula são danificados ou os seus teló‑
meros são demasiado curtos, essa célula sabe que o seu precioso ADN
está em perigo. A célula reprograma‑se para emitir moléculas que
possam deslocar‑se até outras células e pedir ajuda. Essas moléculas,
coletivamente designadas fenótipo secretor associado à senescência,
ou FSAS, podem ser úteis. Se uma célula se tornou senescente por ter
sido danificada, pode enviar sinais às células imunitárias vizinhas
e a outras células com funções reparadoras, para chamar as tropas
capazes de iniciar o processo de cura.
E é aqui que as coisas correm terrivelmente mal. Os telómeros
têm uma resposta anormal aos danos no ADN. O telómero está tão
preocupado em proteger‑se a si mesmo, que, embora a célula tenha
pedido ajuda, o telómero não deixa a ajuda entrar. É como as pes‑
soas que teimam em recusar assistência em momentos de adversi‑
dade porque têm medo de baixar a guarda. Um telómero curto pode
ficar no interior de uma célula envelhecida durante meses, a emitir
mais e mais sinais de ajuda mas sem permitir que a célula aja para
remediar o dano. Estes sinais incessantes mas inúteis podem ter
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consequências devastadoras. Porque, daí em diante, essa célula
transforma‑se na maçã podre no cesto. Começa a afetar todos os teci‑
dos à sua volta. O processo dos FSAS inclui substâncias químicas como
as citoquinas pró‑inflamatórias que, com o tempo, se deslocam atra‑
vés de todo o corpo, levando a uma inflamação crónica generalizada.
Judith Campisi, do Instituto Buck de Pesquisa do Envelhecimento,
descobriu os FSAS e demonstrou que estas células criam um território
favorável ao desenvolvimento do cancro.
Na última década, aproximadamente, os cientistas reconheceram
que a inflamação crónica (causada pelos FSAS ou por outros fatores)
tem um papel fundamental no aparecimento de diversas doenças.
As inflamações agudas, de curto prazo, trazem a cura às células dani‑
ficadas, mas a inflamação de longo prazo interfere com o funciona‑
mento normal dos tecidos corporais. Por exemplo, a inflamação crónica
pode levar as células do pâncreas a funcionarem mal e a não regularem
convenientemente a produção de insulina, criando as condições para
o aparecimento da diabetes. Pode levar as placas nas paredes das arté‑
rias a rebentar. Pode fazer com que a resposta imunitária do organismo
se vire contra si mesma, atacando os seus próprios tecidos.

Figura 5: Uma maçã podre num cesto. Pense num cesto de maçãs.
A saúde de todo o cesto depende de cada uma das maçãs. Uma maçã
podre emite gases que apodrecem as outras. Uma célula senescente envia
sinais às células que a rodeiam, promovendo a inflamação e fatores que
levam ao que chamamos «apodrecimento celular».
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Estes são apenas alguns dos exemplos mais pungentes do poder
destrutivo da inflamação, mas a lista continua até um rufar de tambor
mortal. A inflamação crónica também é um fator causador de doenças
cardíacas, doenças do cérebro, doenças das gengivas, doença de Crohn,
doença celíaca, artrite reumatoide, asma, hepatite, cancros e muito mais.
É por isso que os cientistas falam de inflam‑idade. É um conceito real.
Se quisermos abrandar a inflam‑idade, se quisermos manter‑
-nos no intervalo de saúde pelo máximo de tempo possível, teremos
de prevenir a inflamação crónica. E o controlo da inflamação passa,
em grande parte, pela proteção dos telómeros. Visto que as células
com telómeros muito curtos enviam sinais inflamatórios constantes, é preciso manter os telómeros com um comprimento saudável.

Figura 6: O caminho dos telómeros curtos até à doença. Um caminho
prematuro para a doença é o encurtamento dos telómeros. Os telómeros
curtos levam a células senescentes que se mantêm ou (se tivermos sorte)
são removidas precocemente. Embora existam muitos fatores que podem
causar senescência, os danos nos telómeros constituem um fator muito
comum nos seres humanos. Quando as velhas células senescentes se
acumulam durante anos, até formarem uma massa importante, trans‑
formam-se na base dos tecidos doentes. A inflamação causa tanto o
encurtamento dos telómeros como a senescência das células, e as células
senescentes, por sua vez, criam mais inflamação.
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Doenças cardíacas e telómeros curtos
Cada uma das nossas artérias, das maiores às mais pequenas, está
revestida por camadas de células a que se chama endotélio. Para o
sistema cardiovascular se manter saudável, as células do endotélio
precisam de se regenerar, protegendo o revestimento e impedindo as
células imunitárias de entrar na parede arterial.
Mas, nas pessoas com telómeros curtos nos glóbulos brancos,
o risco de doenças cardiovasculares aumenta. (Em geral, os telómeros curtos no sangue indicam a presença de telómeros curtos
noutros tecidos, como o endotélio.) As pessoas com variações gené‑
ticas comuns que levam a telómeros curtos são também mais propensas a problemas cardiovasculares.14 O simples facto de se fazer
parte do terço da população com menor comprimento dos telómeros
sanguíneos significa que se tem uma probabilidade 40 por cento
maior de desenvolver uma doença cardiovascular no futuro.15 Porquê?
Não conhecemos todos os caminhos que levam a esse resultado,
mas a senescência vascular é um deles: quando os telómeros curtos
ordenam às células que envelheçam prematuramente, o endotélio
não consegue renovar‑se para criar um revestimento forte e liso para
os vasos sanguíneos. Torna‑se mais fraco e mais vulnerável à doença.
Quando o tecido vascular com placas é analisado, encontram‑se,
de facto, telómeros curtos.
Além disso, telómeros curtos nas células sanguíneas podem
também desencadear a inflamação, o que prepara o terreno para as
doenças cardiovasculares. As células inflamatórias agarram‑se às
paredes das artérias e retêm o colesterol, que forma placas ou torna
as placas já existentes instáveis. Se uma placa se rompe, pode formar
‑se um coágulo sanguíneo sobre a placa, bloqueando a artéria. E, se se
tratar de uma artéria coronária, isto impedirá que o sangue chegue
ao coração e causará um ataque cardíaco.
Doenças pulmonares e telómeros curtos
As pessoas com asma, doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC)
e fibrose pulmonar (uma doença muito grave e irreversível, na qual
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tecidos pulmonares marcados por cicatrizes provocam dificuldades
em respirar) têm telómeros mais curtos nas células imunitárias e
pulmonares do que as pessoas saudáveis. Em especial, a fibrose
pulmonar resulta claramente de uma má manutenção dos teló‑
meros; a prova disto é que se encontram fibroses pulmonares nas
pessoas que têm o azar de ter herdado mutações raras nos genes
de manutenção dos telómeros. Além deste facto revelador, existem
muitas outras linhas de prova irrefutáveis. Juntas, apontam um
dedo fortemente incriminador à manutenção inadequada dos teló‑
meros como um problema subjacente em comum que contribui para
a DPOC, a asma, as infeções pulmonares e o mau funcionamento
pulmonar; e isto aplica‑se a toda a gente, não apenas às pessoas com
mutações raras num gene de manutenção dos telómeros. Na falta
de uma manutenção robusta dos telómeros, as células estaminais
e os vasos sanguíneos dos pulmões tornam‑se senescentes. Deixam
de conseguir regenerar os tecidos pulmonares e de corresponder às
necessidades destes. A senescência das células imunitárias cria um
ambiente pró‑inflamatório que ainda prejudica mais os pulmões,
fazendo‑os funcionar cada vez pior.

Envelhecimento celular prematuro: com que idade se sente?
Voltemos à reunião de antigos alunos do liceu: desta vez, vamos à sua
quadragésima reunião, na qual os seus colegas se aproximam dos
60 anos. É aqui que observará os primeiros sinais de abrandamento
cognitivo em pessoas da sua turma. Poderá ser difícil identificar
exatamente o que está diferente nessas pessoas, mas verificará que
parecem um pouco mais confusas, um pouco desligadas, um pouco
menos concentradas e menos atentas às deixas sociais normais.
Podem levar mais alguns segundos para se lembrarem do seu nome.
Esta perda mental, mais do que qualquer outra coisa, é o que nos
faz sentir verdadeiramente velhos.
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Abrandamento cognitivo e doença de Alzheimer
Não ficará surpreendido por saber que as pessoas com problemas
cognitivos precoces tendem também a ter telómeros mais curtos.
Este efeito pode persistir à medida que se envelhece. Num estudo
que abrangeu pessoas de 70 anos saudáveis em todos os restantes
aspetos, os telómeros mais curtos previram um declínio cogni‑
tivo geral alguns anos mais tarde.16 Em jovens adultos, não existia
qualquer relação entre os telómeros e a função cognitiva, mas um
maior encurtamento dos telómeros ao longo de, aproximadamente,
dez anos previu um decréscimo na função cognitiva.17 Os investigadores estão fascinados por uma possível relação entre o comprimento dos telómeros e a argúcia do pensamento. Poderão os telómeros
curtos prever a demência ou a doença de Alzheimer?
Um grande e impressionante estudo levado a cabo no Texas
propôs‑se ajudar a responder a esta pergunta.18 Os investigadores
captaram imagens dos cérebros de quase 2000 adultos do distrito
de Dallas. O estudo controlava a idade, assim como outros fatores
que afetam o cérebro, tais como o tabagismo, o género e o estado de
um gene, o APOE‑epsilon 4 (geralmente designado apelas APOE).
Uma variante normal do APOE aumenta o risco de a pessoa contrair
Alzheimer. Tal como esperado, os cérebros de quase todos os indi‑
víduos mostravam alguns sinais de encolhimento devido à idade.
Mas, depois, os investigadores examinaram as partes do cérebro
especificamente envolvidas nas emoções e na memória. O hipocampo,
por exemplo, é uma parte do cérebro que ajuda a formar, organizar
e armazenar as memórias; ajuda também a ligar essas memórias às
emoções e aos sentidos. O hipocampo é o que faz com que o cheiro
de uma caixa nova de borrachas nos transporte de volta ao primeiro
ano da escola primária; é o que nos permite, aliás, lembrarmo‑nos da
escola primária. Os investigadores fizeram a incrível descoberta de
que as pessoas que tinham telómeros curtos nos glóbulos brancos
(que servem de janela para o comprimento dos telómeros em todo
o corpo), tinham hipocampos mais pequenos do que os das pessoas
com telómeros mais longos. O hipocampo é feito de células que
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precisam de se regenerar; e, para existir uma boa memória, é essen‑
cial que o organismo seja capaz de regenerar as células do hipocampo.
Não é apenas o hipocampo que é mais pequeno nas pessoas
com telómeros curtos. O mesmo sucede com outras áreas do sis‑
tema límbico do cérebro, inclusive a amígdala e os lobos temporal e
parietal. Estas áreas, juntamente com o hipocampo, ajudam a regular
a memória, as emoções e o stress; e são precisamente as mesmas
áreas que se atrofiam nos casos de doença de Alzheimer. O estudo
de Dallas sugere que os telómeros curtos no sangue constituem uma
indicação grosseira de um cérebro envelhecido. É possível que o envelhe‑
cimento celular, talvez apenas no hipocampo ou talvez em todo o
organismo, possa estar subjacente a um caminho privilegiado para
a demência. Manter os telómeros saudáveis pode ser especialmente
importante para as pessoas que possuem a variante do gene APOE
que faz com que tenham um risco elevado de Alzheimer precoce.
Um estudo concluiu que, para quem tenha esta variante do gene
e também telómeros curtos, o risco de morte prematura é nove
vezes maior do que para quem tem a mesma variante do gene mas
telómeros longos.19
Os telómeros curtos podem ajudar a causar diretamente Alzheimer.
Existem variações genéticas comuns (em genes chamados TERT e
OBFC1) que podem levar a telómeros curtos. Curiosamente, as pessoas que têm apenas um só gene com estas variações comuns têm, estatisticamente, mais probabilidade de vir a desenvolver Alzheimer.20
Este não é um resultado muito significativo, mas demonstra uma
relação causal: os telómeros não são apenas um indicador de qualquer
outra coisa, ou epifenómeno; em vez disso, causam, em parte, o enve‑
lhecimento do cérebro: colocando‑nos em maior risco de processos
de doença neurodegenerativa. O TERT e o OBFC1 operam direta‑
mente na manutenção dos telómeros, de formas bem conhecidas.
As provas continuam a aumentar. Se quiser manter o seu cérebro
arguto, pense nos seus telómeros. Consulte as notas no final deste
livro para conhever oportunidades de investigação sobre o envelhe‑
cimento do cérebro. 21
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Uma «idade sentida» saudável
Se fosse à quadragésima reunião de antigos alunos do seu liceu, subisse
ao palco e pedisse a esse grupo de pessoas na casa dos 60 anos que
levantassem as mãos se se sentissem sexagenários, obteria um resul‑
tado interessante. A maioria das pessoas — 75 por cento — diria que
se sente mais jovem do que é. Mesmo com o passar dos anos, e apesar
de a data de nascimento na carta de condução nos dizer que estamos
a ficar mais velhos, muitos de nós ainda se sentem jovens.22 Esta res‑
posta ao envelhecimento é altamente adaptável. Uma «idade sentida»
mais jovem está associada a maior satisfação com a vida, crescimento
pessoal e ligações sociais com os outros.23
Sentirmo‑nos mais jovens é diferente de desejarmos ser mais
jovens. As pessoas que anseiam por ter uma idade cronológica
mais jovem (digamos, um homem de 50 anos que gostaria de voltar
a ter 30) tendem a ser mais infelizes e mais insatisfeitas com as suas
vidas. Desejar e ansiar pela juventude é, na verdade, o oposto da nossa
principal tarefa de desenvolvimento durante o envelhecimento, que
é a de nos aceitarmos como somos, embora sem pararmos de trabalhar para mantermos a boa forma mental e física.

PARA UMA VELHICE MAIS SAUDÁVEL,
MUDE A SUA FORMA DE PENSAR
Tenha cuidado com o modo como pensa nos idosos. As pessoas
que interiorizam e aceitam estereótipos negativos relacionados
com a velhice podem tornar‑se um estereótipo da velhice: podem
desenvolver mais problemas de saúde. Este fenómeno, chamado
corporização do estereótipo, foi identificado por Becca Levy,
psicóloga social na Universidade de Yale. Mesmo no que se refere
ao seu estado de saúde atual, as pessoas com convicções negativas
sobre a velhice agem de forma diferente das que têm uma visão
mais alegre da terceira idade.24 Acreditam ter menos controlo sobre
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a possibilidade de contraírem doenças e não se esforçam tanto
por ter comportamentos saudáveis, como tomar os medicamentos
prescritos. Têm mais do dobro das probabilidades de morrer de
ataque cardíaco e, com o passar das décadas, sofrem um declínio
da memória mais acentuado. Quando estão lesionadas ou doentes,
recuperam mais lentamente.25 Noutro estudo, pessoas idosas
a quem os estereótipos da velhice foram simplesmente recordados
tiveram tão maus resultados num teste que as suas classificações
foram tão baixas como se tivessem demência.26

Se tem uma visão negativa do envelhecimento, pode fazer um
esforço consciente para a alterar. Aqui está uma lista de estereótipos
da Escala da Imagem do Envelhecimento de Levy.27 Pode visualizar‑se
a prosperar na terceira idade, corporizando alguns destes traços posi‑
tivos. Quando der por si a pensar negativamente na velhice, lembre‑
-se do lado positivo do envelhecimento.
Qual é a sua imagem do envelhecimento?
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Rabugento

Otimista

Dependente

Capaz

Lento

Cheio de vitalidade

Frágil

Autoconfiante

Solitário

Com gosto pela vida

Confuso

Sábio

Nostálgico

Emocionalmente complexo

Desconfiado

Relações próximas

Amargo

Afetuoso
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Qual é o perfil da nossa vida emocional à medida
que envelhecemos? Apesar da imagem dos idosos como
rabugentos ou rancorosos para com os jovens, Laura Carstensen,
investigadora do envelhecimento na Universidade de Stanford,
demonstra que, na verdade, as nossas experiências emocionais
diárias melhoram com a idade. Tipicamente, as pessoas mais
velhas vivenciam mais emoções positivas do que negativas na
vida quotidiana. Não se sentem simplesmente «felizes».
Em vez disso, as nossas emoções tornam‑se mais ricas e mais
complexas com o tempo. Vivenciamos mais co‑ocorrência
de emoções positivas e negativas, como naquelas ocasiões
comoventes em que ficamos com uma lágrima no olho ao
mesmo tempo que sentimos alegria, ou em que sentimos orgulho
e raiva em simultâneo28: uma capacidade a que chamamos
«complexidade emocional». Estes estados emocionais mistos
ajudam‑nos a evitar os dramáticos altos e baixos por que
passam os mais jovens e também a controlar melhor os nossos
sentimentos. As emoções mistas são mais fáceis de gerir do
que as emoções totalmente positivas ou totalmente negativas.
Assim, do ponto de vista emocional, a vida sabe melhor.
Um melhor controlo sobre as emoções e uma complexidade
acrescida implicam experiências diárias mais ricas. As pessoas
com maior complexidade emocional também têm um intervalo
de saúde mais longo. 29
Os investigadores em gerontologia também sabem
que mantemos o interesse na intimidade e no sexo enquanto
envelhecemos. Os nossos círculos sociais tornam‑se mais
pequenos, mas isto acontece, em grande medida, por escolha
nossa. Ao longo do tempo, moldamos os nossos círculos sociais
de forma a incluírem as relações mais significativas e afastamos
as relações mais problemáticas. Isto leva a dias com sentimentos
mais positivos e menos stress. Organizamos melhor as nossas
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prioridades e concentramos o nosso tempo nas coisas que são
mais importantes para nós. Talvez esta seja uma forma de
descrever a sabedoria da idade.
Os seus esforços para imaginar uma terceira idade melhor,
mais saudável e mais dinâmica serão compensados. Levy lembrou
aos idosos os benefícios do envelhecimento (como o conhecimento
e a realização) e, depois, deu‑lhes tarefas stressantes para
executarem. Verificou que responderam ao stress com menor
reatividade (frequência cardíaca e tensão arterial mais baixas)
do que o grupo de controlo.30 Como se costuma dizer, «a idade
é um exemplo do domínio da mente sobre a matéria. O que não
importa à mente, não afeta a matéria.»

Dois caminhos
Pare por um minuto. Imagine como poderá ser o seu futuro se os
seus telómeros se encurtarem demasiado depressa e as suas células
começarem a envelhecer prematuramente. Este exercício de reflexão pretende tornar o envelhecimento celular prematuro vívido e real
para si. Pense no tipo de envelhecimento por que não quer passar na
casa dos 40, 50, 60 e 70. Receia cenários como estes?
››
››
››
››
››
››
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«Perdi a argúcia. Quando falo, os meus colegas mais novos
desviam o olhar, porque sou incoerente e desconcentrado.»
«Estou sempre de cama com infeções respiratórias; parece
que apanho todas as doenças.»
«Tenho dificuldade em respirar.»
«Tenho as pernas dormentes.»
«Não sinto os pés firmes. Tenho medo de cair.»
«Estou demasiado cansado para fazer seja o que for, além de
ficar todo o dia sentado no sofá a ver televisão.»
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››
››

«Ouço os meus filhos dizerem: “De quem é a vez de tomar
conta da mãe?”»
«Não posso viajar como planeara, porque quero estar perto
dos meus médicos.»

Estas afirmações revelam aspetos de vidas com intervalos de
doença precoces: o tipo de vida que quer evitar. Pode ter pais ou avós
que acreditaram no velho mito de que toda a gente tem algumas
décadas boas, e depois está na altura de ficar doente ou desistir.
Todos conhecemos pessoas que, ao fazerem 60 ou 70 anos, declararam calmamente que as suas vidas tinham acabado. Estas são as pessoas que vestem as calças de fato de treino, se sentam numa cadeira
reclinável e veem televisão até que a doença os domine.
Agora, imagine um futuro diferente, com telómeros longos e sau‑
dáveis e com células que se renovam. Como lhe parecem essas décadas
de boa saúde? Tem algum modelo que possa seguir?
Muitas vezes, o envelhecimento é retratado de formas tão negativas, que a maioria de nós tenta nem sequer pensar no assunto.
Se teve pais ou avós que ficaram doentes cedo, ou que simplesmente
desistiram ao chegar a uma certa idade, poderá ser‑lhe difícil imaginar
que é possível ser‑se idoso, saudável e energicamente empenhado na
vida. Mas, se conseguir formar uma imagem clara e positiva de como
gostaria de envelhecer, passará a ter um objetivo pelo qual trabalhar
durante o envelhecimento — e uma razão de peso para manter os
seus telómeros e células saudáveis. Se pensar em envelhecer de forma
positiva, é provável que viva mais sete anos e meio do que alguém que
não pense assim, pelo menos segundo um estudo!31
Um dos nossos exemplos preferidos de alguém cujo ânimo se
renova constantemente é a minha (da Liz) amiga Marie‑Jeanne, uma
encantadora bióloga molecular que vive em Paris. A Marie‑Jeanne
tem cerca de 80 anos; tem cabelos brancos e rugas, e as costas um
pouco curvadas, mas o seu rosto é vivo e inteligente. Há pouco
tempo, eu e a Marie‑Jeanne encontrámo‑nos para passar a tarde.
Almoçámos juntas. Visitámos o museu de arte Petit Palais, subindo
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e descendo as escadas em busca da maior parte das exposições.
Explorámos o Quartier Latin a pé e visitámos livrarias. Seis horas
mais tarde, a Marie‑Jeanne tinha um aspeto fresco, sem qualquer
sinal de abrandamento. Eu estava quase a cair de exaustão. Propus
regressarmos («para a Marie‑Jeanne poder descansar»). Quando
a Marie‑Jeanne sugeriu que visitássemos ainda mais um local,
eu, com vergonha de admitir como estava desesperada para des‑
cansar os pés doridos, desculpei‑me com um compromisso prévio,
de modo que as minhas pernas cansadas pudessem chegar a casa
e sucumbir.
A Marie‑Jeanne corresponde a muitas das alíneas que, para nós,
definem um envelhecimento saudável.
››

››

››

››

Mantém‑se interessada no seu trabalho há muitos anos.
Embora oficialmente já tenha passado a idade da reforma,
continua a ir ao escritório na sua instituição de investigação.
Socializa com todos os tipos de pessoas. Organiza jantares
mensais de tertúlia (que decorrem em várias línguas) para
os seus colegas mais novos.
Vive num quinto andar sem elevador. Por vezes, os seus ami‑
gos mais jovens têm de faltar a um jantar em sua casa por
estarem demasiado rígidos ou cansados para subir todos
aqueles lances de escadas, mas a Marie‑Jeanne percorre‑os
com a mesma destreza de sempre.
Está sempre interessada em novas experiências, como ir
a museus ver as exposições que vêm à cidade.

Pode ter o seu próprio modelo, ou os seus próprios objetivos para
a terceira idade. Seguem‑se alguns outros de que ouvimos falar.
››
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«Quando for velho, quero ser como a atriz Judi Dench, espe‑
cialmente a personagem M, que representou nos filmes de
Bond: de cabelos brancos, mas sempre a dominar a situação,
e sempre a mais esperta na sala.»
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››

››

›

›

«Sinto‑me inspirado pela ideia do “terceiro ato” da vida. O pri‑
meiro ato da minha vida foi passado a instruir‑me; o segundo
foi para desenvolver a minha carreira de professor; e, no meu
terceiro ato, pretendo trabalhar com organizações sem fins
lucrativos, para ajudar pais adolescentes a manterem‑se na
escola até ao fim dos estudos.»
«Quando éramos miúdos, o meu avô, já com 70 e muitos anos,
atravessou o país connosco para nos levar a esquiar e ensinou
‑nos a fazer fogueiras na neve. Quero fazer o mesmo pelos
meus netos.»
«Quando me imagino a envelhecer, penso que os miúdos já
serão crescidos e terão saído de casa. Terei saudades deles,
mas também terei mais tempo. Finalmente, poderei aceitar
o convite para presidir ao meu departamento.»
«Se ainda tiver curiosidade intelectual, e estiver a trabalhar
ativamente, escrevendo projetos ou num projeto filantrópico,
serei feliz. Quero retribuir de várias maneiras, apreciando
o belo planeta em que vivemos e o melhor dos outros, inclusive de mim mesmo.»

As suas células vão envelhecer. Mas não precisam de o fazer antes
de tempo. O que a maioria de nós realmente quer é ter uma vida longa
e satisfatória, em que o envelhecimento celular avançado ocorra só
nos últimos tempos.
O capítulo que acabou de ler mostrou‑lhe como as células prematu‑
ramente envelhecidas podem prejudicá‑lo. A seguir, vamos mostrar‑lhe
exatamente o que são os telómeros e como podem dar‑lhe uma boa
oportunidade de ter uma vida longa e agradável.
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