




M A I S U M A V E Z , o M U N D O V A I A C A B A R . A fonte mais recente de temor em relação ao fim 
de tudo é oferecida pelos antigos maias, cujo calendário se encerra em 2012, conforme
a interpretação de um grupo de autores oportunistas e diretores de filmes populares.
Não muito antes disso, três ações judiciais diferentes advertiram que o Grande Colisor
de Hádrons criaria um crescente buraco negro sob o lago Genebra. E, ainda antes, che-
fões da indústria desembolsaram bilhões se preparando para o surgimento de dois ze-
ros nos campos de data dos incontáveis programas de computador; somente com isso,
a passagem do tempo já poderia ter abalado até os alicerces da civilização moderna.

Você poderia pensar que a saga da ciência, com seus mé-
todos e fatos, nos imunizaria contra as mais extravagantes
obsessões a respeito do fim do mundo Mas não. Ao contrá-
rio, só nos dá mais com que nos preocupar.

Alguns dos mais fervorosos e convincentes pregadores
do fim do mundo, afinal, são os cientistas. Bill Joy, cofun-
dador e ex-cientista-chefe da Sun Microsystems, fez um
alerta dizendo que nanorrobôs fora de controle poderiam
consumir tudo o que há na Terra. O astrônomo real britâ-
nico Martin Rees lançou publicamente a aposta de que
uma catástrofe biológica - acidental ou intencional - vai
matar pelo menos 1 milhão de pessoas até 2020 (até agora,
ninguém aceitou a aposta). Inúmeros climatologistas fazem
soar o alarme de um aquecimento global descontrolado.
Não que isso seja algo novo: o economista britânico Tho-
mas Malthus previu, no século 19, que o crescimento da
população levaria à fome e catástrofe generalizadas. Isso
nunca aconteceu, mas não impediu que o biólogo Paul R.
Ehrlich, da Stanford University, renovasse o alerta em
1968, em seu livro The populational bomb, quando previu
que a fome global ocorreria em menos de duas décadas. A 
catástrofe também não aconteceu, mas isso significa que
nunca virá? Não necessariamente. Mesmo assim, as pes-
soas se preocupam com frequência e de maneira despro-
porcional com desastres de improvável ocorrência.

A ciência pode ter culpa nisso, mas também oferece
algumas explicações sobre a razão de sermos tão teme-
rosos. Alguns pesquisadores pensam que o pavor do apo-
calipse alimenta nossa ansiedade coletiva em relação aos
acontecimentos fora do nosso controle individual. O 
medo de uma guerra nuclear ou da deterioração ambien-
tal que tomou conta dos Estados Unidos nos anos 60 foi
um grande fator na ascensão da contracultura, afirma
John R. Hal l , sociólogo da University of California em
Davis, e autor de Apocalypse: from antiquity to the em-
pire of modernity. Nesta década, a civilização sofreu
ameaças ainda mais fundamentais. "Depois de eventos
como o 11 de Setembro e a Grande Recessão, e também
de desastres tecnológicos como o vazamento de petróleo
da BP, as pessoas começam a se perguntar - e não só ex-
tremistas ou malucos - se a sociedade moderna ainda é 
capaz se resolver seus problemas", diz Hal l . O pensamen-

to é: se o mundo parece estar indo para o inferno, talvez
seja exatamente isso que esteja acontecendo.

Esse impulso é, em parte, uma consequência da nossa
natureza que busca padrões - somos, afinal, criaturas da
savana, programadas para desvendar tendências do mun-
do natural. Está na nossa natureza tecer uma história sim-
ples a partir de um conjunto complexo de informações.
Nos últimos anos, essa tendência foi amplificada pela mí-
dia, muito boa em transformar acontecimentos complexos
em crises caricatas. O desejo de tratar eventos terríveis
como o prenúncio do fim da civilização também tem raí-
zes em outro traço humano: a vaidade.

Acreditamos viver em uma época extraordinária, quem
sabe até em um momento crítico na história de nossa espé-
cie. A tecnologia parece ter nos dado controle sobre o átomo,
nosso genoma, o planeta - com consequências potencial-
mente graves. Essa atitude pode ter origem em nada mais do
que o próprio desejo de nos colocar no centro do Universo.
"Faz parte da nossa perspectiva limitada, inerente à espécie,
acreditar que este momento é crítico, e crítico em todos os
sentidos - para o bem, para o mal, para o fim definitivo da
humanidade", afirma Nicholas Christenfeld, psicólogo da
University of Califórnia em San Diego. "Imaginar que o fim
do mundo está próximo nos faz sentir especiais."

Nossos medos do apocalipse podem, em última instân-
cia, refletir o medo mais fundamental de todos: medo da
própria finitude. É tudo uma coisa só: morte, a desagrega-
ção de nossa sociedade, a extinção das espécies. Indepen-
dentemente de como nos sentimos, o devir é a natureza do
mundo, e os finais são parte inexorável - e frequentemen-
te desprezada - da vida. É por isso que escolhemos dedicar
a maior parte desta edição da SCIENTIFIC A M E R I C A N ao
tema do fim. Analisamos a possibilidade de que a civiliza-
ção seja destruída por um asteroide ou pandemia, as in-
venções que deveriam acabar e os recursos em queda pelos
quais nosso planeta vai lutar para fornecer.

Alguns desses finais são mais prováveis do que outros. A l -
guns, como o fim do tempo, são absolutamente paradoxais.
Começamos nossa viagem, contudo, com uma incursão pelo
inevitável - o fim individual que todos teremos de enfrentar
e nossos esforços para evitá-lo.

Michael Moyer é editor da SCIENTIFIC A M E R I C A N .

28 SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL







Costuma-se dizer que nossos ancestrais lidavam melhor com a 
morte, ao menos porque a viam com muito mais frequência. Há 100
anos, a expectativa de vida no Ocidente era 25 anos mais curta que
hoje, resultado de muitas crianças e jovens adultos morrerem pre-
maturamente por várias causas. Um quarto das crianças morria de
infecções antes do quinto aniversário; mulheres jovens sucumbiam
às complicações do parto; e mesmo um jovem jardineiro, ferindo a 
mão em um espinho, poderia ser vítima de envenenamento.

Durante o último século, o saneamento e a medicina reduziram
as taxas de mortalidade nos primeiros anos da vida tão drastica-
mente que a maior parte das pessoas está morrendo muito mais
tarde, e a população como um todo é mais velha que antes. A ex-
pectativa de vida está aumentando em todo o mundo. Nos países
mais ricos, cresce cinco horas ou mais por dia e, em muitos países
em desenvolvimento que estão se livrando do atraso, aumenta ain-
da mais. A principal causa de morte hoje é o processo de envelhe-
cimento e os vários desastres que ele provoca: o câncer, que leva as
células a proliferar fora de controle, ou a doença de Alzheimer, no
polo oposto, pela morte prematura dos neurônios.

Até a década de 90, demógrafos previam com confiança que a ten-

dência histórica de aumento da expectativa de vida logo cessaria. M u i -
tos pesquisadores acreditavam que o envelhecimento era prefixado -
um processo programado em nossa biologia que resultava em um mo-
mento predeterminado para morrer.

Ninguém previu a continuidade do aumento da expectativa de
vida. Essa conquista pegou políticos e planejadores de surpresa.
Os cientistas ainda estão se acostumando com a noção de que o 
envelhecimento não é fixo, que ainda não chegamos ao limite do
prazo de vida. Ele muda e continua a mudar, prolongado por ra-
zões que ainda não compreendemos bem. O declínio das taxas de
mortalidade dos muito velhos está levando a expectativa de vida
das pessoas a um território inexplorado. Se as certezas prevalentes
sobre o envelhecimento humano desabaram, o que sobra? O que
a ciência sabe mesmo sobre esse processo?

Nem sempre é fácil aceitar essas novas ideias, porque os cientistas
são humanos, e crescemos com concepções rígidas sobre o envelheci-
mento do corpo. Há alguns anos, enquanto dirigia com minha famí-
lia pela África, uma cabra pega sob as rodas do nosso veículo morreu
na hora. Quando expliquei à minha filha de 6 anos o que acabara de
acontecer, ela perguntou: "A cabra era jovem ou velha?". Fiquei curio-



so sobre a razão daquela dúvida. "Se ela estava velha, não é triste, por-
que não teria mais muito tempo para viver, de qualquer jeito", foi a 
resposta. Fiquei impressionado. Se atitudes tão sofisticadas quanto à 
morte se formam tão cedo, não surpreende que a ciência lute para
aceitar a realidade de que a maior parte do que sabíamos sobre o en-
velhecimento está errado.

Para explorar o pensamento atual sobre o que controla o enve-
lhecimento, vamos começar imaginando um corpo no final da
vida. O último suspiro é dado, a morte chega e a vida acaba. Nes-
se momento, a maioria das células está viva. Sem saber o que aca-
ba de acontecer, elas conduzem, tão bem quanto possível, os pro-
cessos metabólicos que suportam a vida - usando o oxigênio e os
nutrientes à sua volta para gerar a energia necessária à síntese de
proteínas e outros componentes celulares e ao suporte a suas ati-
vidades (a principal atividade das células).

Em pouco tempo, privadas de oxigênio, as células morrem e,
com isso, algo imensamente antigo chega a seu fim silencioso.
Cada célula do corpo que acaba de morrer poderia, se houvesse
registros, traçar sua ancestralidade por uma cadeia ininterrupta de
divisões celulares iniciada há 4 bilhões de anos com as primeiras
formas de vida celular neste planeta.

A morte é certa. Mas pelo menos algumas de nossas células têm
uma propriedade espantosa: são dotadas de algo tão próximo da
imortalidade quanto pode ser alcançado na Terra. Quando você
morre, apenas um pequeno número de suas células continuará essa
linhagem imortal rumo ao futuro - e só se você tiver filhos. Ape-
nas uma célula do seu corpo escapa à extinção - um espermatozói-
de ou um óvulo - por filho. Os bebês nascem, crescem, amadure-
cem e se reproduzem, continuando o ciclo.

O cenário que acabamos de imaginar revela não apenas o des-
tino de nosso corpo mortal, ou "soma" , constituído de todas as
células não reprodutivas, mas também a quase milagrosa imorta-

lidade da linhagem celular a que pertencemos. A questão principal
da ciência do envelhecimento, que dá origem a todas as outras, é:
por que a maioria das criaturas tem um corpo mortal? Por que a 
evolução não levou nossas células a aproveitar a aparente imorta-
lidade da linhagem genética representada pelo espermatozoide e o 
óvulo? Essa questão foi levantada pela primeira vez pelo natura-
lista alemão do século 19, August Weismann, e uma solução me
ocorreu durante o banho, em uma noite de inverno no início de
1977. Acredito que a resposta, hoje chamada de teoria do soma
dispensável, explica muito sobre por que o envelhecimento das di-
ferentes espécies acontece como vemos.

POR QUE ENVELHECEMOS ASSIM
A TEORIA é mais bem compreendida considerando os desafios que as
células dos organismos complexos enfrentam enquanto tentam sobre-
viver. Elas são danificadas o tempo todo - o D N A tem mutações, as
proteínas sofrem danos, moléculas altamente reativas chamadas radi-
cais livres rompem as membranas e a lista segue. A vida depende da
cópia e tradução constante dos dados genéticos, e sabemos que o 
maquinário celular que lida com todas essas coisas, por melhor que
seja, não é perfeito. Considerando todos esses desafios, a imortalida-
de da linhagem genética impressiona.

As células vivas funcionam sob constante ameaça de quebra, e a 
linhagem não fica imune. A razão por que ela não se extingue em uma
catástrofe de erros tem a ver, por um lado, com seus mecanismos al-
tamente sofisticados de manutenção e reparos e, por outro, com sua
capacidade de se livrar dos erros mais sérios por meio de rodadas con-
tínuas de competição. Os espermatozóides são produzidos em quan-
tidades excessivas; normalmente, apenas um deles consegue fertilizar
o óvulo. As células que originam os óvulos são produzidas em núme-
ros muito maiores do que podem ser liberadas; um rigoroso controle
de qualidade elimina aquelas que não forem boas o bastante. E, final-



mente, se erros passarem por todos esses testes, a seleção natural dá a 
última palavra sobre quais indivíduos são mais aptos a transmitir seus
genes às gerações futuras.

Após o feito aparentemente milagroso de gerar um corpo intei-
ro a partir de uma única célula - o óvulo fertilizado -, deveria ser
relativamente simples sua manutenção indefinida, como o evolu-
cionista americano George Williams apontou. Realmente, para al-
guns organismos pluricelulares, a ausência de envelhecimento pa-
rece ser a regra. A hidra de água doce, por exemplo, mostra um
poder de sobrevivência impressionante. Aparentemente não enve-
lhece, já que não mostra aumento de mortalidade ou decréscimo
de fertilidade ao longo do tempo, assim como parece capaz de re-
generar todo um corpo novo a partir de um pequeno fragmento se
for cortada em pedaços. O segredo de sua juventude eterna é o fato
de seu corpo ser permeado de células germinativas. Se elas estão

em toda parte, não surpreende que um indivíduo possa sobreviver
indefinidamente se não for vítima de danos ou predadores.

Na maioria dos animais multicelulares, no entanto, a linhagem ge-
nética é encontrada apenas no tecido das gônadas, onde espermato-
zoides e óvulos são formados. Esse arranjo tem muitas vantagens. Du-
rante a longa história da evolução, permitiu que outros tipos de célu-
las se especializassem - células nervosas, musculares, hepáticas, entre
outras necessárias para o desenvolvimento de qualquer organismo
complexo, um Triceratops ou um humano.

A divisão de trabalho teve consequências duradouras sobre o 
envelhecimento e a expectativa de vida dos organismos. Assim que
as células especializadas deixaram o papel de continuar a espécie,
também abandonaram qualquer necessidade de imortalidade; elas
poderiam morrer depois que o corpo passasse seu legado genético
para a próxima geração.



Então, por quanto tempo essas células especializadas podem viver?
Em outras palavras, por quanto tempo nós e outros organismos com-
plexos podemos viver? A resposta para qualquer espécie tem relação
com as ameaças ambientais enfrentadas por seus antecessores enquan-
to evoluíam e com os custos energéticos da manutenção do corpo em
boas condições de operação.

A grande maioria dos organismos morre relativamente jovem por
causa de acidentes, predação, infecção ou fome. Ratos selvagens, por
exemplo, estão à mercê de um ambiente muito perigoso. Eles são mor-
tos rapidamente - é raro chegarem ao primeiro aniversário. Os mor-
cegos, por outro lado, estão mais seguros porque podem voar.

Enquanto isso, a manutenção do corpo é custosa e os recursos cos-
tumam ser limitados. De todo o consumo de energia, uma
parte pode ir para o crescimento, outra para os trabalhos
físicos e para o movimento e outra para a reprodução. Um
pouco dessa energia, no entanto, pode ser armazenada sob
a forma de gordura para proteção contra a fome, mas boa
parte dela é consumida apenas para reparar os inúmeros
danos que surgem a cada segundo de vida do organismo.
Outra parte desses escassos recursos vai para a conferên-
cia do código genético envolvido na síntese contínua de
novas proteínas e moléculas essenciais. E outra ainda mo-
vimenta os mecanismos de eliminação de dejetos celulares,
ávidos por energia.

EVOLUÇÃO POR ADAPTAÇÃO
É A Q U I Q U E A T E O R I A do soma dispensável entra: ela

afirma que, assim como o fabricante humano de qual-
quer produto - um carro ou um casaco, por exemplo -
espécies que evoluem têm de fazer adaptações. Não
compensa investir na possibilidade de sobreviver inde-
finidamente se o ambiente talvez traga a morte em um
intervalo de tempo previsível. Para que a espécie sobre-
viva, seu genoma deve basicamente manter um organis-
mo em boa forma e permitir-lhe se reproduzir com su-
cesso nesse intervalo de tempo.

Em todas as fases da vida, até o seu fim, o corpo faz o 
máximo para se manter vivo - em outras palavras, não
é programado para o envelhecimento e a morte, mas
para a sobrevivência. Mas, sob a intensa pressão da sele-
ção natural, as espécies acabam priorizando o investi-
mento em crescimento e reprodução - a perpetuação da espécie - em
vez da construção de um corpo que possa durar para sempre. Então
o envelhecimento é provocado pelo acúmulo gradual durante a vida
de diversas formas de danos celulares e moleculares não reparados.

Nenhum programa biológico, então, define precisamente a hora
de morrer, mas há cada vez mais evidências sugerindo que, apesar dis-
so, alguns genes possam influenciar o quanto vivemos. Tom Johnson
e Michael Klass, trabalhando com vermes nematoides, descobriram
um gene com esse efeito sobre a longevidade nos anos 80. A mutação
de um gene que os pesquisadores denominaram age-1 produziu um
aumento de 40% no tempo de vida. Desde então, pesquisadores de
muitos laboratórios encontraram vários outros genes capazes de au-
mentar o tempo de vida dos nematoides, e mutações similares apare-
ceram em outros animais, das moscas-das-frutas até os ratos.

Esses genes costumam alterar o metabolismo de um organismo, a 
forma como ele usa a energia para suas funções corporais. É comum os
pesquisadores descobrirem como os genes desempenham funções nos
caminhos de sinalização da insulina, essenciais à regulação metabólica.
As cascatas de interações moleculares que constituem esses caminhos
mudam os níveis gerais de atividade de literalmente centenas de outros
genes responsáveis pelo controle de todos os intrincados processos res-
ponsáveis pela manutenção e o reparo das células. De fato, parece que
o alongamento do tempo de vida requer a mudança exatamente desses
processos que protegem o corpo contra o acúmulo de danos.

A quantidade de comida disponível também interfere no metabo-
lismo. Já na década de 30, pesquisadores descobriram que ratos de

laboratório que comiam menos viviam mais. Mais uma
vez, a modulação do metabolismo parece ter efeito so-
bre a taxa de acúmulo de danos, porque os ratos sujei-
tos a restrição diária aumentam a atividade de uma
gama de sistemas de manutenção e reparos. À primeira
vista, pode parecer estranho que um animal com pouca
alimentação gaste mais, e não menos, energia na manu-
tenção corporal. Um período de fome é, no entanto, um
momento ruim para a reprodução e evidências apontam
que nesses períodos alguns animais "desligam" sua fer-
tilidade, liberando uma grande fração de sua energia
para a manutenção celular.

SOBRE RATOS E HOMENS
ESSA NOÇÃO de restrição calórica - e a aparente capa-
cidade que ela tem de aumentar a longevidade - cha-
mou a atenção de pessoas que desejam viver mais.
Humanos que passam fome na esperança de uma vida
mais longa deveriam notar, porém, que nosso meta-
bolismo lento é bem diferente daquele de organismos
em que essa estratégia foi testada.

Um grande aumento da longevidade realmente foi
conseguido em vermes, moscas e ratos. Esses animais,
com suas vidas curtas e rápidas, têm necessidade urgente
de gerenciar seu metabolismo de modo a adaptá-lo rapi-
damente às circunstâncias diferentes. Nos vermes nema-
toides, por exemplo, a maior parte dos efeitos mais espe-
taculares sobre o tempo de vida resultou de mutações que
evoluíram para permitir-lhes mudar seu desenvolvimen-

to de uma forma resistente ao estresse quando se encontrassem em um
ambiente hostil e provavelmente precisassem viajar muito para encon-
trar melhores condições de vida. Nós humanos, em todo caso, pode-
mos não ter a mesma flexibilidade na alteração de nosso controle me-
tabólico. Efeitos imediatos, é claro, ocorrem em humanos que passam
por restrições nutricionais voluntárias, mas só o tempo - e muitos anos
de fome - dirão se elas têm algum impacto benéfico sobre o processo
de envelhecimento e, em particular, sobre a longevidade.

O objetivo da pesquisa gerontológica em humanos, no entan-
to, é sempre melhorar a saúde no final da vida, e não permitir seu
prolongamento indefinido.

Outro fato também está evidenciado: animais que tiveram suas vi-
das prolongadas também passaram pelo processo de envelhecimento.
Ele ocorre porque os danos ainda se acumulam e, com o tempo, le-



vam ao colapso das funções do corpo. Por isso, se quisermos que nos-
so fim seja realmente melhor, precisamos procurar em outro lugar. Em
particular, precisamos focar em descobrir como limitar ou reverter
com segurança o acúmulo de danos que leva à fragilidade, à deficiên-
cia e às doenças ligadas à idade. Esse objetivo representa um grande
desafio e demanda pesquisas interdisciplinares rigorosas.

SEM RESPOSTAS SIMPLES
ENVELHECER É COMPLICADO. Afeta o corpo em todos os níveis,
das moléculas às células e órgãos. Também envolve vários tipos
de danos. E, apesar de ser verdade que, em geral, eles se acumu-
lam com a idade e ocorrem mais devagar em alguns tipos de célu-
las que em outros (dependendo da eficiência dos sistemas de
reparos), ocorrem aleatoriamente e a extensão pode variar mes-
mo em duas células do mesmo tipo no mesmo indivíduo. Assim,
todos envelhecem e morrem, mas o processo varia consideravel-
mente - confirmando novamente que o envelhecimento não deri-
va de um programa genético que especifica a rapidez com que
nos tornamos frágeis e morremos. Para entender o envelheci-
mento de maneira detalhada o bastante para intervir de modo
preciso que suspenda ou retarde a morte de determinados tipos
de células, precisamos saber a natureza dos defeitos moleculares
que conduzem o processo em escala celular. Quantas dessas
falhas devem ocorrer para que a célula deixe de funcionar?
Quantas células defeituosas devem se acumular em dado órgão
antes que ele dê sinais de doença? E se concordarmos que é mais
importante mirar em alguns órgãos que em outros, como tere-
mos a precisão necessária?

Pode ser possível combater o envelhecimento alterando mecanis-
mos importantes que as células usam para reverter o acúmulo de da-
nos. Uma forma como a célula responde a muitos problemas é sim-
plesmente se matando. Em algum momento, os cientistas viram esse
processo de suicídio celular, chamado apoptose, como prova de que
o envelhecimento obedece a um programa genético. Em tecidos en-
velhecidos, a frequência com que isso acontece aumenta, e esse pro-
cesso realmente contribui. Mas agora sabemos que ele age princi-
palmente como um mecanismo de sobrevivência que protege o or-
ganismo contra células que poderiam causar danos, notavelmente
algumas que se transformaram em malignas.

A apoptose ocorre mais em órgãos velhos porque suas células so-
freram mais danos. Devemos lembrar, no entanto, que, na Nature-
za, é raro os animais chegarem à velhice. A apoptose evoluiu para
lidar com as células danificadas nos órgãos mais jovens, quando
muito menos delas teriam de ser eliminadas. Se muitas células mor-
rem, o órgão começa a falhar ou se debilita. Então, ela é boa, quan-
do exclui células potencialmente perigosas, e ruim, quando elimina
muitas delas. A Natureza se importa mais com a sobrevivência dos
mais jovens que com o declínio na velhice, então nem toda apopto-
se pode ser necessária no fim da vida. Em algumas doenças, como
no derrame, os pesquisadores esperam que, suprimindo a apoptose
no tecido menos danificado, a perda de células resultante possa ser
reduzida, ajudando assim na recuperação.

Em vez de morrer, as células danificadas, que normalmente con-
seguem se reproduzir, podem tomar uma atitude menos drástica e 
simplesmente parar de se dividir, destino conhecido como senes-
cência celular. Há 50 anos, Leonard Hayflick, hoje na University

36 SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL Outubro 2010



of Califórnia em São Francisco, descobriu que as células tendem a 
se dividir um número definido de vezes - chamado limite de Hayfli-
ck - e depois param. Trabalhos posteriores mostraram que elas pa-
ram quando os telômeros, que protegem as extremidades dos cro-
mossomos, ficam desgastados demais, mas outros detalhes desse
processo continuam obscuros.

Recentemente, meus colegas e eu fizemos uma descoberta emo-
cionante: cada célula tem um circuito molecular bastante sofistica-
do que monitora o nível dos danos em seu D N A e nas estruturas for-
madoras de energia chamadas mitocôndrias. Quando a quantidade
de danos supera determinado ponto, a célula "trava" em um estado
em que ainda consegue desempenhar funções úteis no corpo, mas
não pode mais se dividir. Assim como com a apoptose, a inclinação
da Natureza em favor da sobrevivência dos mais jovens provavel-
mente significa que nem todos os travamentos são estritamente ne-
cessários. Mas para destravá-las, devolvendo-lhes a capacidade de
se dividir, sem desencadear a ameaça de um câncer, precisamos com-
preender os detalhes do funcionamento da senescência celular.

A ciência complexa necessária para essa descoberta demandou
uma equipe multidisciplinar, incluindo biólogos moleculares, bio-
químicos, matemáticos e cientistas da computação, assim como
instrumentos de ponta que fornecem as imagens dos danos nas cé-
lulas vivas. Ainda não sabemos aonde essas descobertas podem
levar, mas é por meio de estudos desse tipo que podemos esperar
encontrar novas drogas capazes de combater as doenças relacio-
nadas à idade de formas completamente diferentes e, assim, encur-
tar o período de doenças crônicas experimentado no final da vida.
Por causa do grau de dificuldade desse tipo de pesquisa básica,

muitos anos, talvez décadas, podem passar até que essas drogas
cheguem ao mercado.

Usar a ciência do envelhecimento para melhorar o fim da vida
é um desafio, talvez o maior ainda a ser encarado pela ciência mé-
dica. As soluções não virão facilmente, apesar dos argumentos usa-
dos pelos mercadores da imortalidade, para quem a restrição ca-
lórica ou os suplementos alimentares como o resveratrol podem
permitir viver mais. A mais alta engenhosidade humana será ne-
cessária para superar esse desafio. Acredito que podemos e iremos
desenvolver tratamentos para facilitar nossos últimos anos. Mas ,
quando o fim chegar, cada um de nós, sozinho, terá de se entender
com nossa mortalidade. Ainda mais razão para se concentrar em
viver - em aproveitar ao máximo o tempo que vivemos, porque
nenhum elixir mágico nos salvará.

Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São PAulo, ano 8, n. 101, p. 26-37, out. 2010.




