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INTRODUÇÃO

Quem somos e como  
começou este livro

Somos duas mães e profissionais que se conheceram há 

12 anos, quando tínhamos as nossas filhas na mesma creche 

de Londres. Uma é produtora televisiva, e outra é escritora. 

Ambas temos experiência em investigação e ambas temos historiais 

familiares de doenças relacionadas com a idade que surgiram dema‑

siado cedo e com demasiada intensidade.

Há cinco anos, por casualidade, descobrimos uns estudos que 

sugeriam que poderíamos viver mais e melhor do que os nossos 

antepassados e que os genes dos nossos pais, avós e bisavós não 

determinavam necessariamente o nosso destino.1 É claro que havia 

uma condição. Os estudos enfatizavam que teríamos de agir na 

nossa meia ‑idade — nas casas dos 40 e 50. Nós as duas já estávamos 

nos 40 e muitos. Ainda íamos a tempo. Assim nasceu o nosso Age‑

‑Well Project (Projeto Envelhecer Bem).

Tanto eu como ela crescemos à sombra da doença, a ver as pes‑

soas que mais amávamos a morrer demasiado cedo com demência, 

doença cardíaca e cancro. Ou pior: a vê ‑los passar pelos chama‑

dos anos de ouro atormentados pela doença, incapacitados pela 
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artrite ou incapazes de reconhecer a própria família. Uma de nós 

já tinha herdado uma doença crónica, e a outra debatia ‑se com a 

doença de Alzheimer da mãe de quem cuidava. Ambas tínhamos 

as nossas famílias a cargo, trabalhávamos a tempo inteiro e pouca 

atenção prestávamos à nossa própria saúde.

Quando lemos aquele relatório, sentimo ‑nos impelidas a olhar 

bem para as nossas vidas e a repensá ‑las. Sabíamos que tínhamos 

estilos de vida perfeitamente horríveis: refeições irregulares, alimen‑

tação errada, exercício físico esporádico, noites sem dormir e stress 

crónico. Após uma década a equilibrar intermináveis gravidezes e 

abortos espontâneos, seis filhos e dez pais e sogros idosos entre as 

duas, para não referir os nossos compromissos profissionais alta‑

mente exigentes, a nossa própria saúde tinha ido parar ao fundo  

da pilha.

Esse relatório também nos deu esperança, contudo, ao frisar que 

a vivência da nossa velhice só dependia de nós: que nós — e mais 

ninguém — éramos as responsáveis pela nossa futura saúde. Essa 

pequena epifania funcionou como um vislumbre de céu azul num 

indolente dia cinzento.

Começámos a ler cada vez mais — livros e publicações de medi‑

cina, relatórios de estudos, histórias culinárias e tomos sobre neu‑

rociência. Seguimos as mais recentes descobertas no domínio do 

envelhecimento. Fomos a palestras. Falámos com médicos e investi‑

gadores. Cozinhámos e arranjámos tempo para fazer exercício físico. 

E, depois, dedicámo ‑nos ao nosso blogue. Todas as semanas, publi‑

cávamos um texto a falar de um estudo diferente e a explicar como 

estávamos a fazer para pôr (ou não) em prática as suas recomenda‑

ções. E, todas as semanas, publicávamos uma receita relacionada. 

Para nós, ter um blogue era uma forma de nos comprometermos 

para com o nosso Projeto Envelhecer Bem, sem sair da linha do 

saber envelhecer, enquanto nos esforçávamos por nos manter a par 

das centenas de novas descobertas que se iam fazendo na ciência 

do envelhecimento. Escrever uma publicação por semana tornou ‑se 
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um alarme constante para nos lembrar de respeitar, acarinhar e pre‑

zar os nossos corpos. Não foi fácil encaixar os estudos científicos en‑

tre os empregos e os filhos, mas os nossos leitores deram ‑nos força, 

com o seu apoio e encorajamento.

Este livro descreve as mudanças mais significativas que fize‑

mos nas nossas vidas quotidianas: há mais de 90 sugestões que, 

segundo as investigações, poderão melhorar radicalmente as nos‑

sas hipóteses de ter uma velhice mais saudável e feliz. Quais foram 

os resultados, até hoje, pergunta? Menos stress, sono de melhor 

qualidade, intestinos mais disciplinados, músculos definidos, mais 

energia, cabelo mais espesso, menos tosses e constipações, tensão 

arterial mais baixa, peso consistente e um maior sentido de propó‑

sito. Se poderemos evitar as doenças dos nossos antepassados? Não 

sabemos, mas estamos a fazer por isso — e sentimo ‑nos melhor do 

que nunca.

Como utilizar este livro

Cada uma das mudanças que fizemos tem a sua própria secção, mas 

também está sintetizada numa caixa a acompanhar. Não pretende‑

mos que vá já a correr fazer todas as mudanças. Lembre ‑se de que 

nós demorámos cinco anos e ainda estamos a aprender. O nosso 

lema é «progressão e não perfeição».

Trate este livro, como trataria um buffet de pequeno ‑almoço ou 

um balcão de saladas para escolher e misturar. Comece com qual‑

quer coisa que sempre tenha tido vontade de fazer ou que seja fácil 

de integrar na sua rotina diária. Assim que tiver adquirido o hábito, 

experimente outra. Se uma coisa não funcionar consigo, escolha 

outra sugestão. Acha que o remo é uma seca brutal? Então, experi‑

mente uma aula de dança. Não se dá com as lentilhas? Experimente 

grão de soja. Todos os corpos e cérebros humanos são diferentes — 

sirva ‑se deste livro para descobrir o que funciona ou não consigo.
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Vivemos numa era dourada da investigação médica, em que os 

cientistas compreendem mais sobre o corpo humano do que nunca. 

Apesar disso, e como lhe diria qualquer investigador, quanto mais 

sabemos, mais nos apercebemos do pouco que sabemos. Entretanto, 

a cura para a maioria das doenças relacionadas com o envelheci‑

mento permanece por descobrir. Há uma coisa, porém, com que 

quase todos os cientistas e profissionais médicos concordam atual‑

mente: quanto mais cedo mudarmos o nosso estilo de vida, mais 

hipóteses teremos de melhorar o nosso futuro. Não é com consultas 

médicas, medicamentos ou operações que chegamos lá.

Ouvimos dizer vezes sem conta que, na realidade, muitas das 

doenças relacionadas com o envelhecimento começam — silenciosa 

e sub ‑repticiamente — na meia ‑idade. O problema é que a meia‑

‑idade tende a ser a época mais atarefada das nossas vidas. Para nós, 

o mais difícil foi encontrar tempo livre, de que pudéssemos desfru‑

tar sem nos sentirmos culpadas, e é por isso que nos concentramos 

nas mudanças que oferecem os melhores resultados com o menor 

esforço possível: refeições que levam minutos — não horas — a pre‑

parar; atividades que são agradáveis e saudáveis em igual medida; 

exercício físico eficaz que requer segundos; e mudanças que trazem 

saúde à família inteira.

Também criámos pequenas frases de ordem, para nos lembrar‑

mos de que o tempo que dedicamos à nossa saúde nunca é tempo 

perdido. Recorda ‑se das instruções de segurança dos aviões, em 

que nos dizem para pormos primeiro a nossa máscara de oxigénio? 

Aplique o mesmo raciocínio à sua saúde e trate o corpo com o res‑

peito que ele merece.

Nota para compreender a investigação

A coisa mais importante que aprendemos na última meia década 

talvez tenha sido a separar o trigo do joio, nos relatórios que lemos. 
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Ter feito um mestrado que incluía Estatística (a Annabel) e experiên‑

cia em investigação (as duas) foi uma ajuda, tal como a orientação e 

os conselhos dos nossos amigos médicos e dos muitos especialistas 

com quem falámos. Este é um tema vasto e complicado, mas tentá‑

mos utilizar:

•  as investigações mais recentes (atualizámos este livro até  

ao último minuto, para desespero da nossa editora);

•  investigações feitas com seres humanos (só incluímos as 

investigações com seres não humanos que nos pareceram 

potencialmente significativas);

•  estudos longitudinais, idealmente, com coortes abrangentes, 

ao longo de vários anos;

•  investigações independentes (que não eram financiadas por 

uma organização com segundas intenções), conduzidas  

por indivíduos e/ou instituições independentes de renome;

•  investigações revistas por pares e publicadas em publicações 

conceituadas;

•  investigações que, se possível, reflitam as descobertas  

de outros relatórios.

A seleção das investigações levanta vários problemas — muitos 

dos quais altamente complexos: há diversas publicações científicas 

fortemente financiadas por organizações externas; o mundo aca‑

démico depende bastante de fundos não ‑independentes; fazem ‑se 

e destroem ‑se carreiras à custa das investigações; as investigações 

que não sejam alvo de cabeçalhos espalhafatosos recebem muito 

pouca cobertura mediática; as investigações «sem resultados» ficam 

amiúde na gaveta… e daí por diante. Tentámos, dentro destes limites, 

selecionar investigações verdadeiramente credíveis e conduzidas em 

boa ‑fé por especialistas reconhecidos que, no nosso entender, con‑

tribuíssem para compreender melhor um qualquer aspeto significa‑

tivo do processo de envelhecimento.
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Por vezes, foi difícil encontrar consenso entre a comunidade 

médica. Segundo a nossa experiência, chega uma altura em que sen‑

timos que uma coisa faz sentido — para nós. Talvez o nosso corpo 

responda bem — ou mal — a uma mudança na alimentação ou no 

exercício físico, num modo de dormir ou trabalhar. A investigação 

nunca se deve sobrepor a tudo o resto. Se uma coisa funciona con‑

sigo, diga ao seu médico e continue a fazê ‑la. Se deixar de funcionar 

consigo, mude ‑a e experimente outra. No meio dos muitos números 

e estatísticas que este livro apresenta, deve ter sempre em mente de 

que o seu corpo é especial e único. Aprenda a ouvi ‑lo.

A propósito, é muito mais fácil ouvir um corpo em forma, bem 

alimentado e (se possível) livre de medicamentos. Eis outra razão 

para cuidar de si.

Se tiver mesmo de ler os cabeçalhos — tantas vezes contraditó‑

rios e carateristicamente dramáticos —, mais vale compreender os 

termos «risco» e «fator de risco». Quando um cabeçalho (ou uma 

secção deste livro!) sugere que o seu risco poderia saltar X % caso 

comesse ou não comesse/bebesse ou não bebesse/se mexesse ou não 

se mexesse/dormisse ou não dormisse, lembre ‑se de que esse risco, 

pode, logo à partida, ser muito reduzido. Se, por exemplo, o seu risco 

de desenvolver uma doença cardiovascular for de 5%, aumentá ‑lo 

40% só significa uma subida para 7%. Para melhor contextualizar,  

o risco relativo de uma pessoa de meia ‑idade normal, em forma e sau‑

dável, desenvolver doença cardíaca é de cerca de 3%, o que significa 

que, num grupo de 100 pessoas de meia ‑idade igualmente em forma 

e saudáveis, podemos esperar que três desenvolvam doença cardíaca 

na próxima década. O nosso nível de risco vai alterando ‑se ao longo 

do tempo e, claro está, varia consoante as influências que possa sofrer 

de diversos fatores — em geral, se somos ou não fumadores, a nossa 

idade, o nosso peso e o nosso estilo de vida, por exemplo. Para apurar 

o seu nível de risco possível/aproximado, pergunte ao seu médico 

ou experimente — mas com a devida cautela — calculadoras dispo‑

níveis na Internet, como a calculadora QRISK do Serviço Nacional 
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de Saúde do RU (NHS) (www.qrisk.org). Atenção: as calculadoras de 

risco baseiam ‑se em algoritmos, e já se demonstrou que exageram  

os fatores de risco, pelo que deve utilizá ‑las com bastante cautela.2

Ainda se sente desconcertado por causa de um cabeçalho qual‑

quer? E não tem tempo para ir verificar bem os factos que o fun‑

damentam ou para fazer as contas? Gostamos de um sítio web do 

NHS chamado «Behind the Headlines», no qual vários cabeçalhos 

enganosos ou confusos são desconstruídos e dissecados por profis‑

sionais da área.3

Torne ‑se o seu próprio especialista

Depois de estudarmos as mais recentes investigações, encontrá‑

mos as respostas para algumas das nossas perguntas e aplicámos 

os conhecimentos que adquirimos nas nossas vidas atarefadas. 

Não somos — nem nunca fomos — médicas, nutricionistas, neu‑

rocientistas nem fisiólogas. Em caso de dúvida, consulte sempre o 

seu médico ou um especialista. Não tenha medo de fazer perguntas. 

Instamo ‑lo a questionar tudo: artigos de jornal, relatórios de estudo, 

o seu médico e este livro, não só, porque, quanto mais perguntas 

pertinentes fizer, mais depressa encontrará a resposta certa para si, 

mas também porque a curiosidade e a sede de saber exercitam o 

cérebro e incrementam as suas reservas cognitivas.

Por último, mas não menos importante: assumir a responsa‑

bilidade pela sua saúde não implica aguentar uma vida de asceta 

em negação ou uma vida atormentada por sentimentos de culpa e 

temor. Não deixamos de adorar festas pela noite dentro, um cocktail, 

uma fatia de bolo, um gelado e um ou outro bife com batatas fri‑

tas. Passamos é a entender os nossos «pequenos prazeres secretos» 

como recompensas a gozar em moderação e sem quaisquer senti‑

mentos de culpa. Só estamos de passagem, nesta Terra, e devemos 

respeitar o fantástico dom da vida — mas sem deixar de o gozar.
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Os quatro pilares de saber envelhecer bem

Nas nossas investigações em busca da melhor forma de viver uma 

velhice feliz e saudável, identificámos quatro áreas da vida a pre‑

cisar de uma revisão: o que, como e quando comemos e bebemos; 

onde, quando e como fazemos exercício físico; como melhor conti‑

nuar a participar da vida a nível social e intelectual e com a atitude 

certa; e como melhor gerir o stress, o sono e o nosso ambiente 

circundante.

Embora cada área tenha os seus fervorosos defensores — 

investigadores para quem a sua especialidade, seja ela o sono,  

a alimentação ou a participação social, é o mais importante para a  

longevidade —, a maioria dos cientistas já conclui que todas as 

áreas estão intimamente ligadas. Os investigadores, em geral, 

consideram que essas quatro facetas estão intrinsecamente liga‑

das, que é muito difícil isolá ‑las e que é perigoso promover uma 

delas em detrimento das outras. Os estudos que se centram nos 

chamados SuperAgers ou «superidosos» (um grupo de idosos 

com as capacidades cognitivas de pessoas muito mais jovens) e 

no fenómeno das «zonas azuis» (zonas com comunidades de pes‑

soas muito longevas, como as de Okinawa, no Japão, das ilhas da 

Sardenha, na Itália, e de Icária, na Grécia)4 evidenciam que todos 

deveríamos melhorar não só a forma como nos alimentamos, mas 

também os nossos padrões de exercício físico, sono e comporta‑

mento. É a isso que chamamos os quatro pilares de saber envelhe‑

cer bem.

Primeiro pilar de envelhecer bem:  
a alimentação

O nosso Projeto Envelhecer Bem começou pela alimentação.
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Somos o que — e como — comemos

Uns atrás dos outros, os estudos que lemos revelam que fazer uma 

alimentação saudável é essencial para a saúde do corpo e do cérebro 

em envelhecimento. Depois de devorarmos todos esses estudos — 

metaforicamente, claro —, fomos direitas à cozinha e pusemo ‑nos 

a cozinhar.

Tivemos de nos ir orientando lenta e criteriosamente. Todos 

os regimes alimentares — desde o veganismo às dietas pobres em 

hidratos de carbono e ricas em gorduras — têm os seus defensores, 

plenamente convencidos de que eles é que sabem o que é preciso 

para se ter uma vida longa e saudável. Durante as nossas investiga‑

ções, porém, apercebemo ‑nos de que a longevidade não depende da 

dieta mais em voga ou de regimes radicais, mas sim de equilíbrio, 

moderação e adaptabilidade na alimentação.

Estávamos sempre a deparar com um tipo de alimentação:  

a mediterrânea. A abordagem mediterrânica à alimentação pouco 

tem que ver com a alimentação que se faz tipicamente no Reino 

Unido ou nos Estados Unidos, à base de hidratos de carbono refi‑

nados e gorduras processadas. Essa expressão designa os alimentos 

tradicionalmente consumidos (mas não necessariamente os que se 

consomem na atualidade) nas comunidades do Sul da Europa: ali‑

mentos de produção local, como vegetais, legumes e fruta, cereais, 

azeite, algum peixe, pequenas quantidades de carne e um pouco de 

vinho tinto. É um regime alimentar praticamente isento de alimentos 

processados ou açúcares refinados. Perceba, no entanto, que quando 

os investigadores e os médicos falam na alimentação mediterrânea, 

estão a referir ‑se a um padrão alimentar tradicional e generalizado 

da zona mediterrânica, bastante diferente do que comeríamos em 

Espanha, nas férias, por exemplo.

Os primeiros estudos sobre o impacto da alimentação na doença 

cardíaca datam das décadas de 50 e 60 do século xx e demonstram 

os benefícios da alimentação mediterrânea. Mais recentemente, 
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um ensaio de controlo randomizado (o padrão ‑ouro da investigação 

médica) revelou que a alimentação mediterrânea complementada 

com azeite ou frutos secos de casca dura reduz o risco de episó‑

dios cardiovasculares, comparando com uma alimentação pobre 

em gorduras.5 Além disso, verificou ‑se que também promovia a 

cognição6 e diminuía o risco de cancro da mama.7

Todos os especialistas que consultámos enquanto escrevíamos 

este livro fazem uma alimentação mediterrânea. O professor Meir 

Stampfer, da Faculdade de Medicina de Harvard, explica: «Há provas 

sólidas e bona fide que sustentam os benefícios dessa alimentação. 

O que não é o caso de regimes alimentares como as dietas paleo ou 

keto. Eu sigo os dados!»

Quanto mais aprofundávamos a questão, mais íamos consta‑

tando os enormes benefícios dos vegetais de folha verde ‑escura, das 

especiarias e das bagas, bem como a importância crítica dos legu‑

mes. Isso não significa que tenhamos de ser vegetarianos ou vega‑

nos (nós não somos), mas sim que só temos a ganhar em aumentar 

a quantidade e a variedade dos legumes que pomos nos pratos. 

Além disso, com tantas plantas para comer, torna ‑se mais fácil evitar 

os alimentos de que não temos necessidade: hidratos de carbono 

refinados, carnes processadas e açúcar.

Também juntámos mais fontes de ácidos gordos essenciais 

ómega‑3 à nossa alimentação, sobretudo peixes gordos e frutos se‑

cos de casca dura. Esses ácidos gordos essenciais são fundamentais 

na composição das nossas membranas celulares, pois regulam os 

neurotransmissores (o serviço de mensagens do cérebro), os níveis 

de insulina e a inflamação, dessa forma, não só reduzindo o risco de 

ataque cardíaco, como também melhorando a função neurológica  

e a saúde intestinal.

O papel do microbiota no envelhecimento foi uma revelação, 

com vários novos estudos a indicar que os nossos microbiomas 

poderão contribuir mais significativamente para a longevidade do 

que se pensava. Os milhares de biliões de micróbios que povoam os 
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intestinos afetam todas as áreas da nossa saúde, desde o bem ‑estar 

mental, à digestão, e respondem não só ao que comemos, mas tam‑

bém a como e quando nos alimentamos. Adotámos uma versão de 

jejum intermitente (não é tão difícil como parece!) e aumentamos 

o consumo de fibra. Pode ficar sossegado, que não tirámos o queijo 

nem a carne vermelha ou o chocolate do menu. Nem a cerveja ou  

o vinho tinto. Não há como não gostar.

Princípios alimentares fundamentais

•  Aprenda as bases da alimentação mediterrânea.

•  Dê ênfase aos legumes, à fruta, aos cereais integrais,  

às leguminosas e ao peixe, na sua alimentação.

•  Pense no azeite como ouro líquido — utilize ‑o para cozinhar 

e temperar saladas.

•  Inclua legumes em todas as refeições. Nós juntamo ‑los  

ao pequeno ‑almoço, ao almoço e ao jantar.

•  Seja gentil com os seus intestinos. Leia as secções sobre  

a microbiota para compreender quanto o microbioma  

é importante para a sua saúde.

•  Corte radicalmente com os alimentos processados, na sua 

vida: eles não ajudam nada a envelhecer bem.

Segundo pilar de envelhecer bem:  
o exercício físico

Com carreiras sedentárias como as nossas, sabíamos que era impe‑

rativo praticarmos mais exercício físico. Um grande volume de 

investigações demonstra que a falta de exercício é um importante 

preditor de morte por qualquer causa.8
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Encontre maneiras de incorporar o movimento  
na sua vida diária

Um estudo sobre os nonagenários da Zona Azul da Sardenha atri‑

buiu a sua longevidade, pelo menos em parte, ao facto de estes 

permanecerem fisicamente ativos à medida que envelheciam.9 

Isto refletiu ‑se num estudo americano que incluiu 6000 mulhe‑

res com mais de 60 anos. A atividade física, particularmente a de 

baixa intensidade, foi medida ao longo de dois anos. Os resulta‑

dos foram claros: as mulheres mais ativas tinham menos risco de 

morrer.10

Os especialistas que entrevistámos foram igualmente claros. 

JoAnn Manson, professora de Saúde Feminina da Escola de Medi‑

cina de Harvard, disse ‑nos: «A receita mágica para uma boa saúde é 

mantermo ‑nos fisicamente ativos. O exercício afeta todos os outros 

fatores: a tensão arterial, a sensibilidade à insulina, o açúcar no san‑

gue, os níveis de colesterol, o peso, os níveis de inflamação. Tudo  

é melhorado pela atividade física regular.

Aceitámos o desafio e adicionámos uma caminhada rápida aos 

nossos dias. Todos os dias. É muito fácil: calce uns sapatos confor‑

táveis e saia para a rua. Descobriu ‑se que a caminhada rápida pode 

reduzir o risco de morte por doenças cardiovasculares em 24%, ao 

mesmo tempo que aumenta as reservas cognitivas. Caminhe por 

entre as árvores e irá também reduzir a tensão arterial, o açúcar no 

sangue e a frequência cardíaca, além de reduzir o stress.

Quando as pesquisas revelaram que as mulheres sedentárias 

que se mexiam muito não tinham maior risco de mortalidade pre‑

matura do que as mulheres muito ativas, aprendemos rapidamente 

a mexermo ‑nos mais. Agora fazemos alongamentos nas nossas 

secretárias, mantemos os pesos perto da chaleira e levantamo ‑nos 

quando falamos ao telefone. Encontramos maneiras de incluir mais 

movimento no tempo que passamos com as nossas famílias: passear 

com os cães, jogar pingue ‑pongue e dançar na cozinha.
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Adicionámos igualmente o HIIT (treino intervalado de alta 

intensidade) às nossas rotinas. Apesar do seu nome pouco convida‑

tivo, HIIT significa nada mais do que adicionar curtos momentos 

de intensidade à sua atividade. Funciona numa passadeira, bicicleta 

ou remo: vá um pouco mais rápido por alguns segundos e depois 

reserve bastante tempo para se recuperar. Repita. Descobriu ‑se que 

o HIIT aumenta a atividade das mitocôndrias (as «baterias» das 

nossas células) à medida que envelhecemos e melhora a memória. 

Também adicionámos pesos à nossa rotina para construir músculos 

e ossos. Encontrámos tempo para dançar, remar (o melhor exercício 

versátil, de acordo com os peritos) e praticar ioga (para força e cla‑

reza mental).

Princípios fundamentais do exercício

•  Introduza o movimento na sua vida, a todas as horas e todos 

os dias. Não tem de ser power yoga ou danças de salão. Um 

alongamento na sua secretária ou uma caminhada até à loja 

da esquina podem fazer a diferença.

•  Mantenha pesos ao lado da chaleira, caminhe até à estação, 

limpe a poeira da sua bicicleta — pense na forma como pode 

introduzir exercícios na sua vida diária.

•  Planeie uma variedade de exercícios: uma caminhada num 

dia, dançar com os amigos no próximo fim de semana,  

um treino de pesos no final da semana.

•  Exercite ‑se na natureza. Andar na floresta ou levantar pesos 

no jardim é mais benéfico do que o mesmo exercício feito 

dentro de casa.

•  Considere os seus ossos em constante evolução. O exercício 

ajuda a mantê ‑los fortes.

•  Consulte sempre o seu médico de família quando iniciar 

uma nova rotina, e pare se lhe parecer demasiado.
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Terceiro pilar de envelhecer bem:  
não pare nem se isole

A maioria dos estudos de saúde a longo prazo conclui que a intera‑

ção social e o envolvimento mental continuado são um fator predi‑

tivo básico da nossa capacidade para envelhecer bem.

Não pare nem se isole:  
socialize, pense, aprenda, participe…

De acordo com a neurologista e investigadora dos SuperAgers, 

Emily Rogalski, os idosos muito saudáveis têm perfis de perso‑

nalidade únicos, que incluem altos níveis de resiliência, otimis‑

mo e perseverança. Mas também têm vidas ativas e ocupadas que 

envolvem muitas relações sociais estimulantes, e os cérebros são 

continuamente desafiados pela leitura, viagens, passatempos e 

aprendizagem.

Os habitantes das Zonas Azuis — os cinco grupos de pessoas 

excecionalmente longevas de Okinawa (Japão), Sardenha (Itália), 

Icária (Grécia), e Nicoya (Costa Rica) e Loma Linda, na Califórnia 

(EUA) — praticam todos atividades que desafiam o cérebro e dão ‑se 

com as suas comunidades. Dan Buettner, o investigador original das 

Zonas Azuis, identificou vínculos sociais e familiares estreitos como 

um fator essencial para a longevidade, em conjunto com um forte 

senso de propósito e fé, e uma propensão para continuar a trabalhar 

durante a maior quantidade de tempo possível.

Claudia Kawas, neurologista geriátrica da Universidade da 

Califórnia, estuda SuperAgers e habitantes das Zonas Azuis. Ela des‑

cobriu vários fatores que ambos têm em comum, incluindo frequen‑

tar serviços religiosos semanais, ler e participar em atividades de 

lazer físicas e não físicas com outras pessoas.11 Entrevistámos vários 

SuperAgers para este livro e encontrámo ‑los a todos, sem exceção, 

extraordinariamente ocupados (ver Capítulo 14).
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À medida que pesquisávamos, não parávamos de encontrar 

estudos que demonstram os poderes de prolongamento da idade de: 

redes sociais extensas; um casamento feliz; possuir animais de esti‑

mação; meditar; aprender idiomas e instrumentos; ter fortes sen‑

tidos de propósito e gratidão; ser otimista; fazer algo criativo; riso; 

e desenvolver um entusiasmo pela novidade. Tudo isto, aparente‑

mente, podia afetar quão saudáveis, felizes e livres de doenças os 

nossos últimos anos poderiam ser. Os investigadores não entendem 

completamente porquê ou como, mas suspeitam que seja porque 

atividades e comportamentos como estes mantêm o nosso cérebro a 

funcionar, ao mesmo tempo que fornecem um antídoto eficaz para 

o stress.

Porém, há um paradoxo: muitas pessoas assentam quando 

atingem uma idade mediana ou avançada, desviando ‑se de ativi‑

dades que são difíceis, desafiadoras ou simplesmente diferentes, 

e instalam ‑se em hábitos e amizades antigos e que lhes são fami‑

liares. Sim, a meia ‑idade é um excelente momento para erradicar o 

stress crónico das nossas vidas. Mas precisamos do entusiasmo e 

da novidade para nos mantermos envolvidos, para manter os nos‑

sos cérebros a refazerem as ligações. Precisamos de nos levantar 

e sair, não apenas pelo exercício, mas pela interação social que ele 

proporciona.

Seguimos o conselho de um neurocientista que estudou mi‑

nuciosamente os cérebros de SuperAgers, o professor Feldman 

Barrett.12 Segundo Barrett, todos devemos «envolver ‑nos em ativi‑

dades mentais intensas regularmente… e mergulhar nelas até o cé‑

rebro doer».13 Faça isso com outras pessoas para garantir um treino 

cerebral e social completo.

Princípios fundamentais para não parar nem se isolar

•  Cultive uma ampla gama de amizades, incluindo novas 

amizades.
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•  Aprenda algo novo e, quando o dominar, tente outra coisa 

qualquer. O ideal é aprender acompanhado e não sozinho. 

Instrumentos e idiomas beneficiam particularmente 

o cérebro, mas qualquer coisa que faça doer o cérebro 

funcionará.

•  Leia livros, de todos os géneros. Todos os dias.

•  Continue a trabalhar, com ou sem remuneração, a tempo 

inteiro ou parcial.

•  Adote um passatempo, criativo se possível.

•  Desenvolva uma mentalidade otimista, grata e decidida.

•  Cuide de alguém: de um companheiro, de um cão,  

dos idosos que se encontram nos lares locais. Há alguém  

a precisar da sua atenção, e a ciência sugere que você 

também pode beneficiar disso.

•  Para obter o máximo de benefícios, selecione atividades  

que envolvam outras pessoas, exercício físico e cerebral 

de uma só vez. Dançar, jogar ténis, um grupo de leitura 

ambulante ou cantar num coro são ótimas opções.

Quarto pilar de envelhecer bem: crie o ambiente 
certo para dormir bem, tenha uma aparência 
resplandecente e promova a saúde

Tem sido repetidamente demonstrado que dormir o suficiente e 

com qualidade nos ajuda a envelhecer melhor, tanto em termos físi‑

cos quanto cognitivos. Quando nos sentimos repousados, podemos 

igualmente desfrutar de uma vida social mais robusta, já para não 

falar de nos sentirmos mais otimistas e capacitados. Ter boa aparên‑

cia pode também ajudar ‑nos a sentirmo ‑nos melhor, assim como o ar 

livre de tóxicos, uma boa dentição livre de dor, olhos aguçados como 

alfinetes e um vigoroso sistema imunitário. Embora o nosso quarto 

pilar se centre no sono, também investigamos vários outros fatores 
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críticos para o envelhecimento, desde os medicamentos que podem 

estar a causar mais problemas do que a ajudar, até aos suplementos 

vitamínicos, aos pesticidas escondidos e a cabelos mais saudáveis.

Domine a arte de dormir  
(mas não se preocupe com a privação do sono)

Quando iniciámos as nossas carreiras, o sono era visto com maus 

olhos. Nos dias inebriantes dos progressistas anos 1990, e durante 

os altos e baixos da era da Internet, os nossos dias de trabalho eram 

longos e as noites curtas. Por vezes, não dormíamos absolutamente 

nada.

O surgimento das novas tecnologias (laptops, e ‑mail, redes so‑

ciais) e, para nós, a chegada de bebés, fizeram com que o sono se 

tornasse ainda mais esquivo. De repente, nós estávamos a viver 

num mundo que funcionava vinte e quatro horas por dia, sete dias 

por semana. Como não é de surpreender, isso afetou muitas pes‑

soas da nossa geração, e a insónia tornou ‑se um tópico de conversa 

muito discutido e partilhado. Desde então, uma série de estudos de‑

monstrou os perigos de não dormirmos o suficiente e, ao contrário,  

de dormirmos em demasia.

A privação de sono está agora ligada a muitas doenças degenera‑

tivas. Em 2007, a OMS classificou o trabalho noturno como carcino‑

géneo, devido ao seu impacto suspeito sobre o sono. Neurocientistas 

da Universidade da Califórnia investigaram os padrões de sono e 

as memórias dos idosos, reconhecendo o sono como «a peça que 

faltava no quebra ‑cabeça do Alzheimer».14 A privação de sono, expli‑

caram, cria um canal através do qual a proteína beta ‑amiloide ataca 

a memória de longo prazo. Outro relatório do Scripps Research 

Institute, da Florida, descobriu que a qualidade do sono era crucial 

para manter a nossa memória de longo prazo.15 Um relatório da 

Universidade de Moscovo relacionou a privação de sono com um 

risco a duplicar de um ataque cardíaco e um risco a quadruplicar de 
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um acidente vascular cerebral, em que o autor descreve a privação 

de sono como um «assassino» — bem ao lado de fumar. Outros 

estudos ligaram uma contínua privação de sono à obesidade, depres‑

são, baixa imunidade, ansiedade e alguns tipos de cancro. Porém, 

apesar da imensidão de estudos que ligam a privação de sono às 

doenças, um novo metaestudo de dados provenientes de 37 milhões 

de pessoas revela que a insónia não significa uma morte precoce.16 

Pior do que não dormir o suficiente é preocupar ‑se por não dormir o 

suficiente, então, por favor, tome nota deste metaestudo e lembre ‑se 

disso sempre que for confrontado com uma notícia que indica que  

a privação de sono conduz à morte certa.

Não é só a privação de sono que pode afetar a nossa saúde. Uma 

meta ‑análise, publicada no Journal of American Heart Association, 

descobriu que dormir mais do que o necessário também poderia 

reduzir a longevidade, sugerindo que um sono mais longo é possi‑

velmente mais prejudicial à saúde do coração do que o sono curto.17 

No momento em que estávamos a editar este livro, um relatório do 

National Cancer Research Institute relacionava o excesso de sono 

com um aumento de 20% no risco de cancro da mama por cada hora 

dormida acima das sete ou oito horas.18 Sete a oito horas é, segundo 

nos dizem, o ponto ideal para a pessoa média no que diz respeito  

a dormir. Tenha em mente que você pode não pertencer à média!

Numa nota mais mundana, sabíamos por experiência própria 

que uma série de noites sem dormir nos deixava menos inclinadas a 

exercitarmo ‑nos e mais inclinadas a consumir hidratos de carbono 

açucarados. Também nos deixava mais suscetíveis a tosses e consti‑

pações, mau humor e baixos níveis de energia.

Recentemente, os cientistas descobriram que muitas pessoas são 

geneticamente predispostas a dormir mal. Mas isso significa que 

temos de nos entregar a uma vida de privação de sono? A resposta 

é não. A privação de sono prolongada pode ser resolvida e curada. 

Quando percebemos que podíamos funcionar surpreendente‑

mente bem sem dormir nada e que o sono bifásico (dormir por duas 
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fases em vez de uma) não era historicamente incomum, parámos de 

nos preocupar. Saber que estávamos a dormir mais como os nossos 

ancestrais dormiam no passado removeu grande parte da angústia 

que acompanhava estar acordado a meio da noite. Em seguida, lidá‑

mos com a nossa privação de sono seguindo os princípios funda‑

mentais que se seguem e que serão examinados no Capítulo 11:

Os princípios fundamentais do sono

•  Exercite ‑se todos os dias, ao ar livre, se possível.

•  Entregue ‑se às sestas da tarde sem culpa.

•  Altere a forma como come e bebe e o que come e bebe  

à noite.

•  Reserve tempo para relaxar antes de dormir.

•  Invista num novo colchão e almofada (se necessário)  

e em alguns óleos essenciais.

•  Desligue as fontes de luz azul uma hora antes de dormir.

•  Deixe entrar ar fresco no seu quarto e mantenha  

a temperatura baixa.

•  Mantenha horários regulares.

•  Reserve um tempo para sete a oito horas de sono, mas não  

se preocupe se o sono não vier. Em vez disso, levante ‑se  

ou leia um livro.

O nosso quarto pilar também examina outros elementos no nosso 

meio ambiente que podem afetar ‑nos à medida que envelhecemos. 

Os investigadores estão a tornar ‑se cada vez mais conscientes do 

impacto negativo dos produtos químicos industriais, da poluição e 

até das substâncias químicas contidas em alguns medicamentos diá‑

rios. Muitos desses produtos químicos são novos, tornando a nossa 

geração a primeira a ter uma exposição prolongada. Para ajudar os 

nossos corpos a sobreviver a esse ataque, precisamos de saber o que 

evitar e quais são as alternativas. Também precisamos de sistemas 
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imunitários robustos e vigorosos. O nosso quarto pilar tenta encon‑

trar a melhor forma de desenvolver imunidade.

Num mundo altamente comercial, também devemos ser capa‑

zes fazer uma triagem das promessas de marketing com que nos 

atacam diariamente. Os suplementos são úteis ou prejudiciais?  

Em quais devemos investir, se é que devemos investir em algum?  

E em que dosagem? Questões semelhantes podem ser aplicadas 

a produtos de beleza: eles proporcionam realmente uma pele bri‑

lhante e cabelos mais densos, ou devemos concentrar ‑nos nos 

alimentos, nos filtros solares e nos séruns que protegem contra a 

poluição?

Investigações mais recentes destacam a importância de ter os 

dentes e as gengivas saudáveis — as doenças periodontais estão 

associadas à doença de Alzheimer. Mas como é que devemos cuidar 

das nossas bocas? Enquanto isso, a deterioração da visão é um dos 

fatores identificados como particularmente perturbador para as pes‑

soas idosas. Mas como é que podemos começar a proteger os nossos 

olhos, antes que seja tarde demais?

Os princípios ambientais para envelhecer bem

•  Preste especial atenção aos dentes e às gengivas.

•  Fortaleça o sistema imunitário.

•  Saiba que medicamentos é que os investigadores associaram 

à doença de Alzheimer.

•  Consuma os melhores alimentos para a pele, os olhos  

e o cabelo.

•  Use um sérum antipoluição todos os dias e protetor solar 

quando estiver sol.

•  Evite produtos de higiene pessoal carregados de produtos 

químicos — sempre que puder, compre dos biológicos.

•  Esqueça os suplementos, exceto a vitamina D e o zinco,  

para a imunidade.
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•  Cuide dos seus olhos, fazendo check ‑ups regulares.

•  Evite zonas muito poluídas.

•  Combata a poluição fazendo a devida alimentação, 

escolhendo bem as plantas que tem em casa e utilizando  

um purificador de ar.

•  Evite pesticidas e outros produtos químicos na jardinagem, 

na cozinha e na limpeza.
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CAPÍTULO 1

O envelhecimento  
do corpo

Para entendermos como é que podemos envelhecer melhor, 

precisamos de ter uma compreensão básica do que causa as 

doenças mais prevalentes do envelhecimento. Livros inteiros 

foram escritos sobre este assunto extremamente complexo, mas nós 

selecionámos as teorias que são atualmente as mais populares entre 

os investigadores de longevidade.

Como o corpo envelhece:  
as atuais teorias do envelhecimento

As teorias de como envelhecemos mudaram com o tempo, com 

investigadores a descartar algumas e a aceitar outras. As teorias 

que ainda não foram eliminadas estão ainda a ser testadas na ten‑

tativa de se compreender plenamente os mecanismos biológicos 

que afetam a forma como envelhecemos. Ainda não sabemos se o 

envelhecimento é o resultado de vários mecanismos diferentes que 

operam em simultâneo ou apenas um ou dois a operar de forma 
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independente. Mas, no momento em que escrevemos este livro,  

as teorias mais plausíveis incluem:

A teoria da reticulação/glicação 

À medida que envelhecemos, as nossas proteínas, o ADN e outras 

moléculas críticas podem cruzar ‑se por engano entre si, comprome‑

tendo a mobilidade das proteínas e de outras moléculas. As proteínas 

danificadas são normalmente decompostas e removidas por enzi‑

mas chamadas protéases, mas as reticulações inibem as protéases, 

de modo que as antigas proteínas danificadas ficam por ali e causam 

problemas. Acredita ‑se que a reticulação seja o resultado da glica‑

ção, um processo no qual as moléculas de glicose aderem às proteí‑

nas fazendo com que elas se transformem em moléculas castanhas 

pegajosas chamadas produtos finais de glicação avançada (PGA ou, 

curiosamente, AGE, de acordo com a sigla inglesa). Estas aderem 

a outras proteínas, desativando ‑as. Este processo é responsável por 

rugas e cataratas, mas alguns estudiosos do envelhecimento agora 

pensam que ele pode ser responsável por criar as beta ‑amiloides en‑

contradas no cérebro dos que sofrem de Alzheimer, bem como pos‑

sivelmente desempenhar um papel em outras doenças da velhice.

A teoria dos radicais livres 

Os radicais livres são um subproduto tóxico do metabolismo celu‑

lar regular que normalmente é eliminado pelos antioxidantes.1  

Se isso não acontecer, eles acumulam ‑se causando danos a, e liga‑

ções cruzadas entre, proteínas, ADN e mitocôndrias (as pequenas 

centrais elétricas das nossas células). Isso é conhecido como dano 

oxidativo, e alguns cientistas acreditam que este causa doenças 

como cancro, doenças cardiovasculares e doença de Alzheimer. 

Como se isso não bastasse, a capacidade de reparação de danos no 

ADN pelas mitocôndrias diminui com a idade por razões que ainda 
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não compreendemos. No entanto, alguns cientistas pensam que 

este envelhecimento das mitocôndrias também pode contribuir para 

doenças do envelhecimento.

A teoria da manutenção do genoma  
(e da mitocôndria) 

À medida que o nosso ADN vai sofrendo danos (através do des‑

gaste, dos radicais livres ou como resultado de fatores ambientais),  

as mutações celulares acumulam ‑se causando a morte das células.  

O mesmo processo ocorre na mitocôndria, agravada pelo acúmu‑

lo de radicais livres. Os seres humanos são reparadores eficazes  

do ADN, mas se não conseguirmos reparar continuamente o nosso 

ADN, isso aumenta os detritos que se acumulam nos nossos corpos.

Uma das teorias mais interessantes do envelhecimento é a teoria 

do telómero do envelhecimento, que tem a sua própria secção abaixo.

A boa notícia é que a maioria das teorias do envelhecimento inclui 

um grande campo de ação para controlarmos a forma como envelhe‑

cemos. Todas eles apontam, em geral, na mesma direção. A nossa 

capacidade de envelhecer bem pode ser aumentada: comendo os 

alimentos certos, mas comendo menos; praticando exercícios com 

regularidade; evitando o stress; e evitando ou combatendo os tóxicos 

ambientais. Impulsione ‑os mantendo ‑se social e intelectualmente 

ocupado, e as nossas hipóteses de envelhecermos bem são dramati‑

camente melhoradas.

O envelhecimento e os telómeros —  
o seu papel na longevidade

Os telómeros — uma estrutura no final de um cromossoma — 

foram descobertos há menos de 50 anos por um trio de cientistas 
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que, mais tarde, veio a ganhar um prémio Nobel pelo seu trabalho. 

Uma teoria popular do envelhecimento agora especula que o com‑

primento dos nossos telómeros determina a nossa expetativa de 

vida; por outras palavras, quanto mais longos forem os nossos teló‑

meros, maiores são as nossas hipóteses de termos uma vida longa 

e saudável. Entretanto, os telómeros curtos são considerados uma 

«marca do envelhecimento». 

Os telómeros situam ‑se nas extremidades dos nossos cromos‑

somas, como as pontas de proteção dos atacadores. À medida que 

envelhecemos, os nossos telómeros ficam mais curtos, fazendo com 

que as células parem de funcionar adequadamente e acabem por 

morrer. Felizmente, as células produzem uma enzima chamada 

telomerase, que permite que as células continuem a dividir ‑se e que 

os telómeros sejam preservados e até reabastecidos. Alguns cientis‑

tas acreditam agora que produzir telomerase pode ser mais impor‑

tante para a nossa saúde e longevidade do que ter telómeros longos; 

no entanto, à medida que envelhecemos, os nossos corpos também 

produzem menos telomerase.

De qualquer forma, os telómeros mais curtos têm sido associa‑

dos a rugas, comprometimento cognitivo, doença de Alzheimer, 

doença pulmonar, doenças cardíacas e um hipocampo (a parte do 

cérebro associada à memória) mais pequeno, entre outras coisas. 

Os cientistas, no entanto, têm uma imagem clara do que os nossos 

telómeros gostam e do que não gostam, e os fatores que dificultam 

a produção eficiente da telomerase. Fatores ambientais e de estilo 

de vida parecem ter um impacto significativo: stress, inflamação, 

tabagismo, alto consumo de álcool, obesidade, falta de exercício, 

poluição, má alimentação e pessimismo — tudo isto afeta os nossos 

telómeros.

Muitos estudos observacionais relacionaram os telómeros mais 

longos com uma alimentação tipicamente mediterrânea, rica em 

vegetais. Algumas pesquisas mostraram que as pessoas que vivem 

no Mediterrâneo têm telómeros mais longos,2 e quanto mais à risca 
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seguirem uma alimentação mediterrânica, mais longos se tornam 

os seus telómeros — enquanto telómeros mais curtos têm sido 

associados a bebidas açucaradas e alimentos processados/produtos 

à base de carne.3

Pesquisas em ratos envelhecidos mostram que a duração do teló‑

mero é preservada quando a proteína é restringida. Refletindo isso, 

um estudo recente no Journal of Gerontology sugere que o que os teló‑

meros realmente apreciam é uma dieta pobre em proteínas e rica 

em hidratos de carbono.4 Neste estudo, o consumo de gordura teve 

pouco efeito, mas os telómeros também responderam às vitaminas 

C, D, E, folato e betacaroteno, zinco e magnésio, os quais protegem 

contra o stress oxidativo e a inflamação, os quais, por sua vez, pro‑

tegem o comprimento dos nossos telómeros. Os telómeros também 

respondem aos polifenóis, como se viu num estudo realizado com 

idosos chineses que bebiam chá, cujos telómeros eram equivalentes 

a cinco anos mais extensos do que os daqueles que não bebiam chá. 

De facto, os alimentos ricos em antioxidantes parecem prolongar 

os telómeros, e os investigadores destacam os que têm benefícios 

especiais: sementes, nozes, leguminosas, algas e café. Nas mulhe‑

res, uma dieta rica em fibras integrais também significava telómeros 

mais longos.

Muitos outros fatores afetam o comprimento dos nossos teló‑

meros e a nossa capacidade de produzir telomerase, desde os nos‑

sos genes até à maneira como fomos criados. Mas o trabalho dos 

professores Blackburn e Epel (entre outros) mostra como podemos 

ativamente fortalecer e alongar os nossos telómeros e incrementar 

a nossa telomerase, a fim de melhorarmos o alcance da nossa saú‑

de.* O trabalho deles identifica várias atitudes simples que podemos 

tomar para assumirmos o controlo de quão bem envelhecemos. 

* Pelo facto de ter sido associada à reprodução celular, a telomerase (e os telómeros muito longos) 
pode estar relacionada com o cancro. Por essa razão, os especialistas não recomendam o aumento 
artificial da telomerase com suplementos. Um estilo de vida mais saudável é quanto basta.
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Vamos parafrasear algumas delas aqui, mas pedimos ‑lhe que leia  

o livro deles para obter uma explicação mais completa.5

O stress é extremamente prejudicial para os telómeros. A medita‑

ção, a atenção plena e o qigong demonstraram preservar melhor os 

telómeros, e um estudo descobriu que os meditadores regulares 

alcançaram um aumento de 43% na telomerase,6 uma descoberta 

repetida noutros estudos de meditação.

O conselho dos professores Blackburn e Epel é seguir uma dieta 

mediterrânea, com muitos dos ingredientes benéficos para os teló‑

meros indicados acima, e abundância de gorduras ómega‑3. Novas 

pesquisas mostram que pessoas com concentrações mais elevadas 

de ómega‑3 no sangue têm telómeros mais longos. Blackburn e Epel 

dizem que o consumo de ómega‑3 deveria ser uma «prioridade», 

idealmente por meio de dieta e não de suplementação.

Tenha em mente que mudar o comprimento dos seus telóme‑

ros ou melhorar a sua produção de telomerase pode levar meses,  

se não anos, então comece devagar, fazendo mudanças incrementais 

e sustentáveis no seu estilo de vida. Começamos por aumentar o 

exercício diário e armazenar sardinhas enlatadas, que agora come‑

mos uma vez por semana.

Recomendações: cuidados a ter com os telómeros

•  Evite bebidas açucaradas e carne processada.

•  Consuma ómega‑3 (presente nos peixes gordos).

•  Beba café.8

•  Considere o jejum intermitente ou alimentação com 

restrição de tempo (ver Capítulo 3). A restrição calórica  

em ratos tem sido associada a telómeros mais longos.9

•  Desenvolva um pensamento positivo e resiliente.10

•  Exercite ‑se durante 30 minutos por dia.11
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•  Obtenha pelo menos sete horas de sono de boa qualidade 

por noite.12

•  Levante ‑se e vá para a cama todos os dias à mesma hora.13

•  Evite pesticidas.14

•  Cuidado com os PAH (hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos), encontrados em carnes grelhadas, fumo  

de cigarro e fumo de escape.15

•  Viva em algum lugar que o faça feliz; aprecie a natureza  

e cuide da sua rede social.16

O papel do microbioma na saúde

Um dos avanços recentes mais importantes na ciência humana foi a 

compreensão que obtivemos do microbioma: o vasto e pulsante uni‑

verso de bactérias (e alguns fungos, vírus e protozoários) que vivem 

por cima e dentro do nosso corpo. As células microbianas superam 

em número as células humanas numa proporção de dez para um,  

e a maioria delas vive no cólon e no intestino delgado. A partir daqui, 

elas regulam muitos aspetos do nosso bem ‑estar: aniquilam bacté‑

rias nocivas; ajudam a sintetizar vitaminas; estimulam o nosso sis‑

tema imunitário e regulam o nosso peso corporal.

Estudos sobre os restos fecais dos nossos ancestrais e de tribos 

caçadoras ‑coletoras como os Hadza17 da Tanzânia mostram como 

o microbioma ocidental se tornou escasso, levando os cientistas a 

especular sobre uma ligação entre micróbios exauridos e muitas 

das doenças que nos afligem, desde a obesidade à diabetes tipo 2,  

à demência, à doença de Alzheimer, à doença de Parkinson, à osteo‑

porose e à artrite reumatoide.18

À medida que envelhecemos, os nossos micróbios vão ‑se esgo‑

tando cada vez mais. De facto, pesquisas iniciais sugerem que a 

forma como envelhecemos pode ser determinada pela qualidade  
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e quantidade do nosso microbioma. Precisamos de prestar especial 

atenção aos nossos microbiomas na meia ‑idade: estudos mostram 

que as nossas bactérias intestinais sofrem alterações com a idade, 

tornando ‑se mais esparsas e menos diversificadas. Os cientistas 

especulam que essa redução na diversidade pode desempenhar um 

papel nas doenças inflamatórias e neurodegenerativas da velhice. 

Contudo, nem tudo é más notícias: estudos recentes de pessoas 

excecionalmente longevas na Itália e na China descobriram que os 

seus microbiomas eram mais ricos e diversificados do que os das 

suas contrapartes mais jovens,19 levando os autores de um relatório 

a concluir que um microbioma diverso poderia ser um precursor de 

uma velhice saudável.

Se realmente quer saber o que está a acontecer no seu micro‑

bioma, pode fazer o que nós fizemos: uma análise fecal (às fezes). 

É um exercício simples e indolor que envolve encomendar um 

kit da British Gut, American Gut ou uBiome (todas elas organiza‑

ções sem fins lucrativos) e, em seguida, um rápido esfregaço, que 

é introduzido num envelope lacrado. E, para terminar, uma longa 

espera. Os resultados mostram exatamente o que está no seu cólon, 

comparando ‑o com o microbioma médio. Se usar a British Gut ou a 

American Gut, também vê (estranhamente) como o seu microbioma 

se compara ao do escritor sobre alimentação Michael Pollan.

A boa notícia é que a sua microbiota pode ser melhorada de 

maneira rápida e fácil. Um estudo seminal na revista Nature compa‑

rou os microbiomas intestinais de pessoas que faziam uma alimen‑

tação inteiramente à base de produtos de origem animal (carnes, 

queijos e ovos) com uma inteiramente à base de produtos de origem 

vegetal (grãos, legumes, verduras e frutas). Bastou um dia a cumprir 

esses regimes alimentares, para alterar drasticamente o microbioma 

intestinal dos participantes.

A melhor maneira de começar a cuidar do seu microbioma é 

alimentá ‑lo com muita comida rica em prebióticos que ele adora. 

Não são os probióticos que introduzem as bactérias no seu intestino 
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(falaremos destes no próximo capítulo), mas a comida fibrosa que 

nutre as bactérias que já vivem dentro do seu corpo — e isso alimen‑

tará qualquer nova bactéria que introduzir através dos alimentos 

fermentados.

Os prebióticos por si só conseguiram melhorar drasticamente 

a microbiota intestinal. Um estudo relatado no British Journal of 

Nutrition mostrou que o consumo de prebióticos produziu um 

efeito muito positivo na microbiota intestinal e no sistema imu‑

nitário de 40 voluntários entre os 65 e os 80 anos. Entretanto, um 

estudo recente descobriu que a introdução de um ingrediente rico 

em prebióticos na alimentação de ratos osteoartríticos obesos rever‑

teu inteiramente os sintomas da sua osteoartrite.20

Um microbioma diversificado requer uma alimentação diver‑

sificada, como destacam os primeiros resultados do American Gut 

Project, que descobriu que as pessoas com regimes alimentares 

mais abrangente, à base de produtos de origem vegetal tinham os 

microbiomas mais bacteriologicamente diversificados.21 Em particu‑

lar, aquelas que ingerem mais de 30 tipos de vegetais diferentes por 

semana tinham uma diversidade muito maior do que aquelas que 

consomem 10 ou menos plantas por semana. O cientista Jeff Leach, 

fundador do The Human Food Project e do American Gut, defende 

a ingestão de tantas variedades de vegetais diferentes por semana 

quanto possível, mas o topo da sua lista é o humilde alho ‑francês 

devido ao seu alto teor de fibras. Jeff come um alho ‑francês leve‑

mente cozido todos os dias.

Outros alimentos com conteúdo prebiótico excecionalmente 

alto incluem: alcachofras de Jerusalém, cebola e alho, folhas de 

dente ‑de ‑leão, bananas (quanto mais verde melhor), aspargos, ma‑

çãs (as Granny Smith são particularmente ricas em prebióticos), 

aveia (idealmente não cozida), caules de brócolos e grãos integrais.

Combine uma alimentação rica em prebióticos com alimentos 

ricos em probióticos (como o iogurte) e, como diz Edmond Huang, 

um biólogo metabólico da Universidade da Califórnia, pode começar 
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a ver melhorias numa questão de dias ou semanas.22 Sim, é dramá‑

tico a esse ponto.

Recomendações: o microbioma

•  Faça uma análise às fezes, se estiver interessado ou 

preocupado. Também ajudará a comunidade científica a 

melhorar o seu conhecimento do microbioma.

•  Aumente a quantidade de alimentos ricos em prebióticos 

na sua alimentação (tenha como alvo 30 vegetais diferentes 

por semana) e tente ingerir algo com alto teor de prebióticos 

todos os dias.

•  Consuma os talos, a pele e — se gostar — o núcleo. Quanto 

mais fibroso e filamentoso for o fruto ou o vegetal, mais 

atraente será para a sua microbiota.

Combater a inflamação

Uma concentração aumentada de marcadores inflamatórios na 

corrente sanguínea é uma indicação do envelhecimento da mesma 

forma que o são os pés de galinha e as marcas de expressão.  

A inflamação está tão intrinsecamente ligada ao envelhecimento 

que um novo termo foi cunhado: «envelhecimento por inflama‑

ção».23 Felizmente, há muitas maneiras de manter a inflamação 

sob controlo.

A inflamação é nossa amiga quando precisamos de uma res‑

posta aguda a uma picada, corte ou outra lesão: ela ajuda ‑nos a 

curar. Mas não é tão útil quando é crónica e de longo prazo, que é 

exatamente o que acontece à medida que envelhecemos. O enve‑

lhecimento faz com que o corpo se comporte como se estivesse 
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sob ameaça, bombeando constantemente proteínas extras para o 

sangue. Os médicos referem ‑se a isto como «inflamação de baixo 

grau», ou IBG. Ela desempenha um papel central em todas as con‑

dições crónicas da velhice, e é por isso que a redução da inflamação 

na meia ‑idade é crítica. A resistência à insulina (veja na página 51)  

e a diabetes tipo 2, o declínio cognitivo, o aumento de peso, a perda 

de mobilidade, a redução da imunidade, o cancro e as doenças car‑

diovasculares estão todos ligados à inflamação. Pesquisas recentes 

sugerem que a inflamação é um alvo tão vital quanto o colesterol na 

prevenção das doenças cardíacas.

Além disso, a IBG está ligada à fragilidade que muitas vezes 

acompanha o envelhecimento.25 A fragilidade resulta do declínio 

cumulativo de todas as nossas funções físicas, tornando ‑nos mais 

vulneráveis a tensões internas e externas. Níveis mais altos de infla‑

mação foram encontrados em pessoas com força de punho redu‑

zida, um teste padrão para a fragilidade.26

Por que motivo, então, a inflamação ocorre quando envelhece‑

mos? Existem várias possibilidades, e é provavelmente uma combi‑

nação de todas elas:

•  Dano mitocondrial — à medida que os nossos telómeros 

encurtam com a idade, o ADN mitocondrial entra  

na corrente sanguínea, provocando inflamação27 (veja  

a secção anterior deste capítulo para saber como proteger  

os telómeros e mitocôndrias).

•  O fracasso da autofagia — o processo de «limpeza»  

que ocorre nas células.

•  Senescência celular — quando as células param de se dividir 

e de se reproduzir.

•  A incapacidade do sistema imunitário para responder  

à inflamação à medida que envelhecemos.

•  Um desequilíbrio na microbiota intestinal.28 O microbioma 

muda à medida que envelhecemos, e isso está associado 
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ao aumento da inflamação, que, por sua vez, afeta o nosso 

sistema imunitário.

•  É possível que o material inflamatório chegue ao cérebro, 

onde desencadeia uma inflamação adicional no hipotálamo, 

a parte do cérebro responsável pela fome, sono e ritmos 

circadianos (sono). Quando isso acontece, há mais 

envelhecimento.

Combater a IBG é fundamental para prevenir ou retardar o início de 

quase todas as condições degenerativas relacionadas com a idade.  

A boa notícia é que algumas mudanças simples na alimentação 

podem fazer uma enorme diferença.

Recomendações: a inflamação de baixo grau

•  Siga a dieta mediterrânea.29 As pesquisas mostram que uma 

maior ingestão de cereais integrais, vegetais, frutas, frutos 

secos e peixe está associada a uma menor inflamação.

•  Consuma muitos alimentos ricos em antioxidantes, como 

frutas e vegetais coloridos. Existe uma ligação entre o stress 

oxidativo e a inflamação, de modo que os antioxidantes 

trazem benefícios positivos.

•  Alimente o seu intestino — quanto mais saudável  

e diversificado for o seu microbioma, menos inflamação  

terá.

•  Obtenha muitos probióticos a partir de alimentos 

fermentados, como iogurte, quefir e miso. Nós tentamos  

ter um pouco de algo fermentado com intervalos de alguns 

dias. Alguns cientistas acreditam que os probióticos podem 

ter um papel na redução da inflamação, embora mais 

pesquisas sejam necessárias.
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