
Cérebro 
versus tempo 

CIENTISTAS JÁ SABEM QUE VITAMINAS, PRINCIPALMENTE C E E, 

COMBINADAS À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, EXERCÍCIOS FÍSICOS E 

TAREFAS QUE MANTÊM O CÉREBRO ATIVO, COMBATEM RADICAIS 

LIVRES QUE "ENVELHECEM" AS CÉLULAS; AGORA, A NOVIDADE 

PARA GARANTIR JUVENTUDE POR MAIS TEMPO SÃO AS TERAPIAS 

GENÉTICAS, COM CÉLU LAS-TRONCO E HORMÔNIOS 

// por Isabella Heuser 

ichael B. tem 72 anos, mas não 
aparenta: sua pele é levemente 
bronzeada, o corpo é esbelto e 
atlético. Quando ri, os dentes 
brancos brilham. Na primeira 

vez que esteve em meu consultório, usava um 
terno de caimento perfeito e me cumprimentou 
com um aperto de mão firme. Iniciou a conversa 
dizendo que aparentemente não teria nenhum 
motivo para consultar uma psiquiatra, mas lera 
na internet que eu trabalhava com geriatria e com 
o efeito dos hormônios sobre o cérebro. E estava 
muito motivado a fazer tudo para interromper 
o processo de envelhecimento em seu corpo. 
Durante a conversa, abre uma bolsa e deposi
ta sobre a mesa uma fileira de potes, vidros e 
embalagens com comprimidos: entre outros, 
um spray de polipeptídeo "para atrair hormônios 
de crescimento", comprimidos de melatonina, 
um gel de testosterona, o "super-hormônio" 
desidroepiandrosterona (Dhea), drágeas de 
ginkgo biloba, multivitaminas e, por fim, uma 
carteia de pílulas contra disfunção erétil. 

O paciente conta ainda que pratica esporte com 
frequência - afinal, os hormônios só passam a ter 
efeito se a pessoa se ocupar física e mentalmente. A 
sua força muscular e coordenação seriam compa
tíveis às de um homem de 50 anos. Psiquicamente 
ele também estaria em sua melhor forma: toda 
noite faz sudoku e tem excelente memória. Ele 
confessa, então, o verdadeiro motivo de sua con
sulta: com tantas providências para não envelhecer, 
falta-lhe tempo para outras coisas! Seu dia é todo 
voltado ao treino mental e atividades esportivas. 
Além disso, ele gasta dinheiro demais com medi
camentos antienvelhecimento. Sua mulher-assim 
como sua amante-tinha lhe implorado que fosse 
conversar com um psiquiatra, pois o que estava 
fazendo era loucura! 

Obviamente a ideia de envelhecer é bastante 
incômoda. Atualmente, pessoas mais velhas fazem 
cursos e especializações em universidades, prati
cam outras atividades físicas e estão empenhadas 
em encontrar um novo amor pela internet. Mas se
ria aconselhável uma intervenção em um processo 
"natural"? A medicina antienvelhecimento atua em 





uma zona nebulosa da moral - é enorme em todo 
o mundo o anseio por uma vida sem o medo de 
se tornar incapaz com o passar dos anos. Estra
tégias que combatam esse efeito procuram atuar 
basicamente no equilíbrio hormonal e molecular 
e doenças condicionadas pela idade, como a 
osteoporose. A grande preocupação, porém, é 
com o bem-estar do próprio cérebro, o que inclui 
a manutenção da memória, da capacidade de 
cuidar de si mesmo e adquirir conhecimentos e 
experiências de forma saudável e prazerosa. 

CÉLULAS ESTRESSADAS 
Cientistas quebram a cabeça há tempos na tenta
tiva de desvendar porque as pessoas envelhecem. 
Um motivo possível é fornecido pela hipótese 
dos radicais livres, formulada pela primeira vez 
em 1981 pelo pioneiro em gerontologia Denham 
Harman. Os pesquisadores Toren Finkel, dos 
Institutos Nacionais de Saúde em Bethesda, e 
Nikki Holbrook, da Universidade Yale em New 
Haven, postularam depois, em 2000, que o corpo 
se modifica com a idade porque surgem nele cada 
vez mais radicais livres de oxigênio e nitrogênio, 
que lesionam as células. 

A quantidade de radicais livres que surge no 
corpo depende, de um lado, dos mecanismos 
de proteção e restauração das células. De outro, 
existem estratégias antienvelhecimento simples 
- mas bastante efetivas, pois mantêm baixo o 
nível dos radicais livres no sangue-, que qualquer 
pessoa consegue realizar, como evitar influências 
nocivas do fumo e do álcool ou o estresse con
tinuado. Providências como praticar atividades 
físicas regularmente e comer de forma saudável 
e moderada, incluindo na dieta frutas, legumes 

, e ácidos graxos poli-insaturados (como azeite e 
peixes), têm sido indicadas como fundamentais 
para o bom funcionamento dos sistemas cerebral, 
coronário e circulatório. 

Mas o que o idoso pode fazer adicionalmente 
para a manutenção de suas capacidades? A pala
vra mágica parece ser "vitamina". Principalmente 
duas delas, a vitamina C e a E, responsáveis pela 
interceptação de radicais livres. Elas protegem 
as células - e, consequentemente, os órgãos -, 
prevenindo o estresse oxidativo (desequilíbrio 
entre acúmulo e remoção de agentes oxidantes no 
organismo). Por esse motivo, essas substâncias 
já são consideradas há bastante tempo armas 
efetivas na luta contra envelhecimento e doenças 
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neurodegenerativas. Porém, na prática, a elimina
ção do estresse oxidativo esbarra em problemas. 
Apesar de experimentos com animais indicarem 
que vitaminas protegem neurônios, ainda falta 
a certeza de que garantam expectativa de vida 
significantemente mais alta, com boa saúde para 
seres humanos. 

Recentemente, pesquisadores da Universida
de Memorial de Newfoundland, no Canadá, de
monstraram que a capacidade mental de pessoas 
mais velhas tem relação direta com a presença 
de vitaminas antioxidantes. Entre os voluntários, 
uma deficiência vitamínica tinha efeito negativo, 
mas podia ser facilmente superada com suple-
mentação adequada. No entanto, se as pessoas 
testadas não tinham nenhuma deficiência, suas 
capacidades cognitivas também não podiam ser 
melhoradas. Os hormônios também estão entre 
os mais cobiçados candidatos a guerreiros na ba
talha contra o tempo, pois eles também têm parti
cipação decisiva no processo de envelhecimento. 
Mas dependendo da idade, constituição física, 
hora do dia ou estação do ano, a concentração 
hormonal no organismo pode variar considera
velmente. Os níveis de hormônios associados 
à idade são os sexuais, de crescimento e de 
estresse (o cortisol), assim como da melatonina 
e do Dhea. Embora tenhamos conhecimento de 
que a maioria deles tem a concentração reduzida 
com o passar do tempo, estudos realizados em 
nosso instituto demonstraram que o organismo 

de idosos saudáveis tende a produzir maior 
quantidade de cortisol. Mas essa não é exata

mente uma boa notícia, pois esse hormônio 
é um dos responsáveis pela perda óssea 
(osteoporose) e pelo mau desempenho 
da memória. 

Essas substâncias surgem nas glân
dulas endócrinas e atuam através da 
corrente sanguínea como mensageiros 
bioquímicos. Chegando ao seu destino 

no corpo, assumem importantes funções 
de controle: regulam o metabolismo e exer

cem influência sobre a formação dos ossos, 
sobre a circulação do sangue e sobre diversos 
ritmos biológicos. No cérebro há receptores de 
incontáveis hormônios por meio dos quais são 
regulados apetite e ritmo de sono e vigília; também 
têm forte influência em comportamentos mais 
complexos como agressividade, sexualidade, sen
sações de bem-estar, ansiedade e tristeza. 



De certa forma, o perfil hormonal é também 
uma espécie de marcador biológico que reflete 
a idade real do corpo, já que a produção dessas 
substâncias se modifica no decorrer da vida. Além 
disso, elas fornecem explicação para importantes 
diferenças condicionadas ao sexo: eles são, por 
exemplo, responsáveis pelo fato de muitas mulhe
res, durante a menopausa, se sentirem frágeis. Os 
hormônios, porém, não são os únicos "culpados" 
por variações de humor e reações emocionais 
- fatores psíquicos, culturais e sociais também 
desempenham papel importante. 

A distribuição de todos os hormônios é 
controlada no cérebro pelo sistema hipotálamo-
hipofisário, que está submetido a um mecanismo 
de feedback semelhante ao do termostato de um 
aquecedor central: ele regula as concentrações 
hormonais no corpo por meio do aumento ou da 
redução de sua provisão com base nas glândulas 
periféricas externas ao cérebro. Muitos dos hor
mônios reguladores superiores são produzidos 
no cérebro-como o folículo estimulante (FSH), 
que ajusta o nível de hormônios sexuais (estro-
gênio e testosterona). Processos semelhantes 
ocorrem com o TRH (hormônio liberador da 
tirotropina) e o TSH (estimulante da tireóide): 
eles são produzidos no cérebro e chegam pelo 
sangue à glândula tireóide, que então- se neces
sário - libera outros hormônios. 

Pelo menos teoricamente o perfil hormonal 
condicionado à idade pode ser manipulado por 
meio da administração de substâncias sintéticas. 
Um exemplo conhecido é a terapia de reposição 
hormonal durante a menopausa (MHT) com 
estrogênio. Nesse caso, a questão prioritária a 
ser considerada é: qual o preço que a mulher 
está disposta a pagar por permanecer jovem por 
mais tempo, já que inúmeros estudos sobre o 
tema demonstram que essa intervenção pode ser 
traiçoeira? Afinal, por mais simples que sejam as 
estruturas químicas de determinados compostos, 
eles são bastante potentes e seus efeitos biológi
cos ainda não foram totalmente esclarecidos. 

Ofarmacologista Stephen Bondy, pesquisador 
da Universidade da Califórnia em Irvine, examinou 
minuciosamente os incontáveis mecanismos de 
atuação da melatonina e descobriu uma série de 
efeitos positivos dessa substância-principalmen-
te sobre a capacidade cognitiva das pessoas que 
participaram do estudo. Além disso, por meio 
do consumo da melatonina, a concentração do 
Dhea - atualmente considerado um "hormônio 
energético" - aumentou. 

São conhecidos ainda os efeitos positivos 
da terapia de reposição de estrogênio sobre a 
densidade óssea (para evitar ou retardar o apa
recimento de osteoporose) e sobre a distribuição 
de gordura e músculos. A terapia de testosterona 
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Os roedores mais velhos, por sua vez, viveram 
significativamente mais tempo do que o espe
rado. Na sequência, os cientistas também adi
cionaram o hormônio do sono, a melatonina, 
à água dos ratos maduros e concluíram que o 
efeito foi igualmente positivo. 

USE OU PERCA 
Enquanto a produção de próteses para alguns 
tecidos rapidamente regeneráveis, como a pele, 
já funciona bem, não há perspectivas para a 
realização de "trocas", num futuro próximo, de 
tecidos de órgãos complexos como o cérebro. 
Nesse caso, uma área de pesquisas denominada 
"neuroenhancement" (aprimoramento neuro
lógico) parece bem mais promissora: estuda a 
melhoria da capacidade cognitiva por meio de 
drogas específicas para esse fim, atualmente em 
fase de pesquisa. A proposta é que essas smart 
drugs favoreçam a memória e o aprendizado 
em pessoas saudáveis. Alguns especialistas, 
porém, questionam se a perda de capacidades 
cognitiva e física pode ser prevenida com a mera 
administração de medicamentos. Os estudos 
sobre substâncias desse tipo atingiram hoje um 
novo ponto alto - principalmente na Memory 
Pharmaceuticals, cujo cofundador e consultor 
científico é o Prêmio Nobel Eric Kandel. 

A empresa produz diversas substâncias 
utilizadas para melhorar habilidades mnêmicas 
de adultos sem distúrbios, que apenas querem 
obter o melhor de seu cérebro. A vantagem: as 
"pílulas da felicidade" influenciam mecanismos 
no âmbito do genoma - mais especificamente 
na transferência dos genes para as respectivas 
proteínas. Portanto, elas não exercem efeito 
apenas "superficial" sobre o receptor das célu
las cerebrais. A Memory Pharmaceuticals tem 
testado algumas das substâncias desenvolvidas 
em estudos clínicos - mas também aqui ainda 
há vários problemas não resolvidos. O maior 
deles consiste em compreender exatamente 
quais dos aproximadamente 20 mil genes ativos 
no cérebro participam de quais atividades e em 
que constelação - e, claro, como a regulação 
desses processos se modifica com a idade. 
Além disso, já se deflagraram calorosos debates 
neuroéticos sobre as consequências sociais do 
desenvolvimento dessa substância. 

Em resumo: de acordo com a situação 
momentânea das pesquisas, apenas medidas 

Mesmo sem 
comprovação 
científica 
suficiente, 
os efeitos 
positivos da 
melatonina têm 
entusiasmado 
médicos e 
pesquisadores, já 
que a substância 

parece não 

causar efeito 

colateral grave 

tradicionais antienvelhecimento podem ser re
comendadas sem restrições: atividades físicas, 
alimentação saudável e "treinamento" mental, 
principalmente por meio de constante atividade 
intelectual, aprendizagem, leitura e até jogos 
de computador que ofereçam desafios para o 
raciocínio. Ou seja, agir segundo o mote "use 
para não perder" - aliás, uma máxima que vale 
na mesma medida para o cérebro, para o cora
ção, músculos, ossos e articulações. 

Apesar de os avanços nas investigações 
sobre terapias genéticas e com células-tronco 
alcançarem no momento rápidos progressos, 
procedimentos nessa área ainda fracassam 
na aplicação prática. Tratamentos com repo
sição hormonal funcionam bem com vários 
pacientes, mas a incidência de graves efeitos 
colaterais ainda é muito alta. O favorito entre 
os "hormônios da juventude", atualmente, é 
a melatonina. No entanto, ainda não há com
provação suficiente de seus efeitos positivos. 
Considerado um eficiente interceptador de 
radicais livres, teoricamente, esse hormônio 
protege as células senescentes - é o que mos
tram os resultados de experimentos com ratos. 
Apesar de os estudos com seres humanos 
ainda não serem conclusivos, a melatonina é 
tão popular entre especialistas em combater 
o envelhecimento porque, diferentemente de 
todos os outros hormônios, não causa ne
nhum efeito colateral grave, o que leva a crer, 
pelo menos por enquanto, que seja de baixo 
risco. Já as vitaminas antioxidantes, em alguns 
casos, aumentam a capacidade intelectual de 
pessoas mais velhas com perdas cognitivas, 
mas só conseguem equilibrar os sintomas da 
deficiência. E se forem administradas em ex
cesso, os efeitos positivos sobre a capacidade 
intelectual não se manifestam. 

Michael B., aliás, ainda veio mais algumas 
vezes ao meu consultório depois da primeira 
consulta. Conversamos muito sobre o seu pâni
co de envelhecer: depois de algumas consultas 
acabou restringindo suas atividades esportivas 
ao bilhar e às caminhadas, mas continuou 
quebrando a cabeça com os sudokus - pois 
realmente gostava de fazê-los. E passou a tomar 
apenas medicamento para impotência. Agora 
ele se sente melhor consigo mesmo, até porque 
finalmente tem mais tempo para se dedicar ao 
seu verdadeiro hobby: a jardinagem. 

Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 23, n. 222, p. 56-61, jul. 2011.




