


inventa um mundo maravilhoso. "Que 
espetáculo nobre e encantador não se
ria ver com os seus próprios olhos as 
decadências e as revoluções dos impé
rios, a face da terra renovada, as cida
des soberbas transformadas em cidades 
burguesas ou tristemente amortalhadas 
nas suas vergonhosas ruínas." Ao fim 
da prédica de Gulliver, uma das autori
dades de Luggnagg pede a palavra e 
faz o relato real, e amargo, do cotidia
no da turma que não morre. Revela 
que, aos 80 anos de idade, eles são iso
lados em um lugar chamado hospital 
dos imortais pobres. "Quando, porém, 
atingem 90 anos, é ainda pior: todos os 
dentes e cabelos caem; eles perdem o 
paladar e bebem e comem sem prazer 
algum; perdem a noção das coisas mais 
fáceis de reter, e esquecem o nome dos 
amigos e às vezes o próprio." Viram 
párias. São imortais biológicos, mas já 
morreram para a vida civil e para o 
convívio social. 

Um struldbrug é o avesso do que a 
medicina do metabolismo humano es
tá conquistando em um ritmo cada vez 
mais intenso. A promessa agora não é 
a de imortalidade com decadência, 
mas a da saúde, do vigor físico, men
tal e emocional esticados para as qua
dras da vida que, em gerações passa
das, eram sinônimo de decrepitude 
e doença. 

"Vivemos num tempo em que é 
ótimo ser mortal", diz o americano Jo
nathan Weiner, autor de The Strange 
Science of Immortality (A Estranha 
Ciência da Imortalidade), minucioso 
levantamento dos avanços da medicina 
nesse campo. "Durante muito tempo, 
tratamos o envelhecimento do mesmo 
modo que a I Guerra Mundial, uma 
tragédia histórica sobre a qual há inú
meras teorias e argumentos. Nenhum 
deles, obviamente, pode ajudar a evitá-
la", diz o geneticista inglês Aubrey de 
Grey, um dos nomes de vanguarda da 
gerontologia de resultados. Eles são 
espetaculares. Em 1900, a expectativa 
média de vida nos Estados Unidos era 
de 47 anos. Hoje é de 78 (no Brasil, 
está em 73). Em um século, o X X . o 
ganho foi de trinta anos. Pelo ritmo 
atual de desenvolvimento da medicina 
do metabolismo, não seria espantoso 
que, no decorrer do século X X I , a so
brevivência humana com saúde fosse 

acrescida de mais sessenta anos — o 
que levaria a idade média para bem 
mais de 100 anos. Isso é possível? Do 
ponto de vista puramente biológico, 
existe um limite quase intransponível 
para o horizonte final da vida humana. 
Quando se colocam na equação a na-
notecnologia e a possibilidade real de 
transferir certos processos bioquími
cos do corpo humano para microscópi
cos engenhos digitais implantáveis, 
aquele horizonte se pulveriza e abrem-
se fronteiras hoje inimagináveis para a 
espécie humana. Mas isso fica para 
uma consideração posterior. À luz ape
nas do que atualmente é absolutamen
te factível, pode-se afirmar com certe
za que, dentro de uma década, a cada 
ano vivido será acrescentado um ano 
na expectativa de vida das pessoas. 
É extraordinário. 

Mas o que é factível hoje? É justa
mente o que se vai ler nas próximas 
páginas desta reportagem, que narra 
a formidável história de sucesso de 
cientistas e experimentadores que es
tão reprogramando as células de seu 
próprio corpo para imitar o único mé
todo comprovado de aumento da ex
pectativa de vida em mamíferos: a pri
vação calórica. Isso mesmo: comer 
menos, muito menos, mas muito me
nos mesmo, do que o mínimo exigido 
de calorias diárias. Animais de labora
tório submetidos a esse método vive
ram com saúde até um terço a mais do 
que outros alimentados normalmente. 
Em seres humanos, essa abordagem 
teoricamente funciona. Quem já a pra
tica relata ter se livrado das doenças 
comumente associadas ao envelheci
mento. Em contrapartida, as cobaias 
humanas da dieta hipocalórica sofrem 
fraqueza, frio constante nas extremi
dades, pouca disposição física e quase 
nenhuma para o sexo. Os cientistas 
desta reportagem estão conseguindo 
obter os mesmos benefícios da dieta 
hipocalórica sem os inconvenientes 
que, convenhamos, tornam a vida in
suportável. A seguir, VEJA traça o 
perfil e revela os estilos de vida, as 
dietas, os exercícios e os suplementos 
de três dos mais ousados e bem-suce-
didos experimentadores da longevida
de com saúde: o inglês Aubrey de 
Grey e os americanos Raymond Kurz-
weil e Timothy Ferriss. 
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