
por Alexander Kotrschal 

V ocê vive estressado? Cuidado, esse pode ser 
um indício de que sua idade biológica seja 
um pouco mais elevada que a cronológica. O 
que isso quer dizer? Que a idade real significa 

simplesmente o número de anos de vida, enquanto a 
outra se refere a condições físicas e mentais. E as duas 
não precisam ser obrigatoriamente idênticas. Certamente 
hábitos saudáveis como alimentação de boa qualidade e 
exercícios regulares podem proteger o organismo, assim 
como a postura mais flexível diante da vida evita o desgaste 
e favorece a preservação da saúde. E, até certo ponto, isso 
retarda a degradação associada ao tempo. A novidade é 
que recentemente cientistas descobriram que também 
existem indícios biológicos mensuráveis do estresse vivido 
por uma pessoa no decorrer da vida - e isso pode ajudar 
a avançar na compreensão de processos mais sutis envol
vidos no envelhecimento. Em nosso genótipo (conjunto 
de informações hereditárias do organismo contidas nos 
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genes) há marcadores que revelam informações sobre 
nossa idade biológica, assim como a respeito de situações 
estressantes que enfrentamos: são os telômeros (extremi
dades dos cromossomos decisivas para a capacidade de 
divisão das células). Em 2009, essa importante descoberta 
foi homenageada com o Nobel de Medicina ou Fisiologia. 

A presença do cortisol é facilmente detectada com um 
exame de sangue, mas a sua concentração está sujeita a 
grandes variações individuais e pode ser elevada ou redu
zida em grande escala em poucos minutos. Esse hormônio 
rapidamente põe à disposição do organismo energia para 
ser utilizada em situações de perigo: aumentam a pressão 
sanguínea e a frequência cardíaca, a pessoa fica inquieta 
e começa a transpirar. O cortisol, porém, não fornece ne
nhum indício sobre o estresse crônico ou de longa duração. 

Os telômeros (do grego telos = final; meros = parte) 
cumprem uma importante função: antes de cada divisão 
celular, o DNA é duplicado. Para tanto, a enzima polime-

rase "caminha" pelo filamento e o copia, mas apenas até 
pouco antes do seu final. O último pedacinho do DNA é 
sempre negligenciado (ver gráfico na pág. 41). Para que 
nenhuma informação importante para as novas células 
se perca, as extremidades dos cromossomos, ou seja, 
os telômeros, não têm nenhum gene e são formadas por 
componentes genéticos sem importância. 

Além disso, essas estruturas promovem a estabilidade 
dos cromossomos e impedem que as extremidades se 
liguem a outras partes do DNA, o que pode causar câncer. 
A cientista Elizabeth Hellen Blackburn, que recebeu o Nobel 
de Medicina em 2009 junto com Carol Greider e Jack Szos-
tak, todos biólogos moleculares, comparou essas estruturas 
às extremidades dos cadarços, aquela ponta envolvida com 
um plástico a fim de evitar a esgarçadura do cordão. 

Como cada divisão torna os telômeros um pouco mais 
curtos, teoricamente deveria ser possível calcular a idade 
da célula pelo seu comprimento. Depois que a célula gasta 
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todo o seu estoque de telômeros, ela não pode 
mais se dividir - e, muitas vezes, até morre. 
Para gametas e células-tronco, que precisam 
se multiplicar constantemente, esse fim já 
programado seria fatal. Por isso, a enzima 
telomerase sempre volta a conectar novas 
partes à extremidade do cromossomo, adian
do, assim, o processo de envelhecimento, de 
acordo com o tipo de célula e o seu estado 
(ver quadro na pág. 43). 

Vários cientistas consideram as extremida
des e seu encurtamento um componente fun
damental do envelhecimento. Se medirmos o 
comprimento dos telômeros no sangue das 
pessoas, veremos que eles são, de maneira 
geral, mais curtos nas mais idosas. O tama
nho dessas estruturas, porém, não se reduz 
de forma linear. Em 1999 um grupo de pes
quisadores coordenado por Steve Zeichner, 
do Instituto Nacional de Câncer em Bethesda, 
em Maryland, descobriu que os telômeros 
de crianças se encurtam mais rapidamente 
do que os de adultos. Isso parece óbvio, já 

que um organismo em crescimento passa 
por mais divisões celulares. No entanto, essa 
associação entre comprimento do telômero e 
idade varia de pessoa a pessoa. Um dos mo
tivos poderia estar na hereditariedade, pois, 
até certo grau, o tamanho dos marcadores de 
uma criança é influenciado pelos de sua mãe 
e, provavelmente, também de seu pai. 

RADICAIS LIVRES 
No entanto, os telômeros podem se encurtar 
devido a outros fatores - por exemplo, pelo 
estresse, como a pesquisadora Elissa Epel, da 
Universidade da Califórnia em São Francisco, 
demonstrou em 2004. junto com um grupo 
de biólogos moleculares e geneticistas, a 
especialista em estresse mediu os telômeros 
de mães que cuidaram de filhos com doenças 
crônicas durante anos. O cuidado é acompa
nhado, de maneira geral, de grande estresse. 
Realmente, em comparação com mães de 
crianças saudáveis, os telômeros das mulhe
res estressadas eram, em média, mais curtos. 
E ainda mais: quanto mais tempo havia dura
do o acompanhamento do filho doente, mais 
curtos eram os telômeros. 

O estudo de Elissa é considerado pioneiro, 
mas as manipulações experimentais estão 
descartadas nesse t ipo de pesquisa com 
seres humanos. Por isso, os cientistas preci
sam reunir voluntários o mais semelhantes 
possível, que se diferenciem apenas em uma 
característica: neste caso, o nível de estresse. 
Essas investigações, entretanto, estão sujeitas 
a influências incontroláveis. Seria possível, 
por exemplo, que mães com telômeros mais 
curtos tivessem tendência a ter filhos com do
enças crônicas? Se a hipótese estiver correta, 
teríamos a mesma associação - mas causa e 
efeito estariam invertidos. 

Em experimentos com animais, é possível 
providenciar condições semelhantes e ma
nipular especificamente apenas o fator que 
queremos pesquisar. Junto com meus colegas 
Dustin Penn e Petteri llmonen, do Instituto 
Konrad-Lorenz de Pesquisa Comportamental 
Comparada, em Viena, eu me propus recons
tituir os resultados do estudo de Elissa em 
camundongos. Os roedores normalmente uti
lizados, porém, vinham de cruzamentos feitos 
durante gerações em laboratórios e, por isso, 
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não apresentavam mais um comportamento 
"autêntico". Além disso, seus telômeros são 
até dez vezes mais longos do que o de seus 
semelhantes que vivem na natureza. Por esse 
motivo, decidimos utilizar animais selvagens. 

Para que tivéssemos a menor variação 
genética possível do comprimento dos telôme
ros, formamos, a partir das ninhadas geradas 
pelos animais que capturamos, três grupos: 
no primeiro, de controle, colocamos sempre 
duas irmãs que podiam viver em uma gaiola 
grande, com várias fontes de estímulo. Os 
grupos 2 e 3 eram compostos cada um de uma 
irmã da mesma ninhada, às quais juntamos 
um macho. No grupo 2, tiramos regularmente 
da gaiola as crias geradas, de forma que as 
fêmeas estavam permanentemente grávidas 
- situação que as deixava estressadas. 

No grupo 3, afastamos apenas os filhotes 
machos. Os do sexo feminino permaneciam 
na gaiola, e, com o tempo, a população au
mentou cada vez mais. Consequentemente, 
esses roedores estavam estressados tanto 
socialmente quanto pelo alto metabolismo. 

Usando amostras de sangue, isolamos o 
DNA e medimos o comprimento dos telôme
ros no início e no fim do experimento. Resul
tado: os marcadores das fêmeas de ambos os 
grupos estressados haviam encurtado com o 
tempo. Nas do grupo de controle sem estresse 
e nos machos menos estressados do grupo 
2 houve até mesmo um prolongamento do 
telômero. Aqui a telomerase aparentemente 
trabalhou de forma tão eficaz que o encurta
mento normal condicionado pela idade não 
se manifestou. Ou seja: aparentemente o 
estresse encurta os telômeros. 

SISTEMA IMUNOLÓGICO 
Como isso ocorre exatamente, porém, ainda 
não está claro. Analisando experimentos com 
culturas celulares, comprovamos que os cha
mados radicais livres funcionam como citoto-
xinas (toxina ou anticorpo com ação tóxica), 
prejudicando os telômeros e contribuindo para 
sua diminuição acelerada. Esses compostos de 
oxigênio altamente reativos afetam também o 
efeito da telomerase, impedindo um prolonga
mento das extremidades dos cromossomos. 
E qualquer aumento do metabolismo eleva a 
porcentagem de radicais livres. 

Portanto, podemos concluir que o cons
tante estado de prenhez e a produção de leite 
de nossos camundongos aumentaram o nível 
dos radicais livres, atacando os telômeros. 
Seria também possível que o cortisol, que 
prejudica as células de forma semelhante 
quando circula no sangue em grande concen
tração durante um longo período, contribua 
para o encurtamento. O grupo de pesquisas 
de Tim Spector, do Hospital St. Thomas, em 
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Londres, descobriu em 2006 que o tamanho 
do telômero diminui proporcionalmente ao 
status socioeconômico. Pesquisadores medi
ram essas estruturas nos glóbulos brancos de 
1.552 mulheres. Mesmo depois de terem sido 
descartadas conhecidas influências prejudi
ciais à saúde - como fumo, falta de exercícios 
e excesso de peso -, os telômeros revelaram-se 
notavelmente mais curtos nas voluntárias que 
exerciam profissão de menos prestígio. 

Esse estudo nos leva a supor que outros 
fatores sociais, como a situação de moradia 
ou experiências da infância, influenciam o 
compr imento do telômero. Nos Estados 
Unidos, cientistas estudam o encurtamento 
devido ao estresse, o que poderia explicar as 
diferenças de saúde entre brancos e negros. 
Assim, com base no histórico de estresse 
individual é possível explicar por que os telô
meros de células do mesmo tipo em pessoas 
da mesma idade têm tamanhos diferentes. 
Essas estruturas parecem funcionar como 
marcadores psicobiológicos nos quais é 
possível ler o que cada um sofreu. Por causa 
disso, em 2007 o grupo de pesquisas de 
Nan-Ping Weng, do Instituto Nacional de 
Envelhecimento em Bethesda, comprovou a 
ocorrência de encurtamentos de telômeros 
com rapidez semelhante em pessoas que 
cuidavam de doentes com Alzheimer. Além 
disso, o sistema imunológico dessas pessoas 
estava prejudicado: nelas, as células T, que 
repelem patógenos invasores, renovavam-

-se de forma limitada. O comprimento dos 
telômeros é medido preferencialmente nos 
glóbulos brancos, nos leucócitos, que fazem 
parte do sistema imunológico. Se seus telô
meros estão tão curtos a ponto de se torna
rem incapazes de funcionar, chegando até a 
morrer, a defesa imunológica sofre com isso. 

Outros estudos mostram essa suspeita. 
Cientistas japoneses coordenados por Sa-
toru Sekoguchi, da Universidade de Kyoto, 
comprovaram, em 2006, que pacientes com 
inflamações crônicas no fígado apresentavam 
telômeros encurtados. Da mesma forma, 
pessoas com mais de 60 anos com telômeros 
curtos parecem apresentar infecções mais 
frequentemente, conforme relatou em 2003 
o pesquisador Richard Cawthon, da Univer
sidade de Utah, em Salt Lake City. 

Será que os telômeros das células imuno
lógicas são encurtados por infecções? A fim 
de responder a essa questão, em 2008 Petteri 
llmonen, Dustin Penn e eu infectamos camun
dongos selvagens com a bactéria Salmonella 
enterica, que provoca uma forte resposta 
imunológica, mas raramente leva a um grave 
desenvolvimento da doença. Realmente, os 
telômeros dos animais infectados encurtaram. 
E mais: os camundongos que tinham cro
mossomos com extremidades especialmente 
longas mais tarde eliminaram os patógenos 
de seu corpo sem grandes dificuldades. Os 
roedores com os telômeros mais curtos, 
porém, não conseguiram fazer o mesmo e 
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sofreram até o final da vida de infecção crônica 
por salmonela. 

Curiosamente, os telômeros dos animais 
do grupo de controle, assim como em nosso 
experimento anterior, prolongaram-se leve
mente. Será que com os homens acontece 
algo semelhante? Será que nosso modo de 
vida pode não apenas adiar o encurtamento 
dos telômeros, mas até mesmo revertê-lo? Um 
estudo piloto de 2008 indica que isso é possível. 
Dean Ornish, da Universidade da Califórnia em 
São Francisco, junto com Elissa Epel, Elizabeth 
Blackburn e outros cientistas, convenceu 24 
homens que sofriam de câncer de próstata a 
deixar o cigarro e a alimentação insalubre e a 

praticar mais esporte. Após três meses, esse 
modo de vida mais saudável já aumentou a 
atividade da telomerase. 

Atualmente, vários grupos pesquisam a 
forma exata de atuação dessa enzima. Somente 
quando soubermos mais a respeito, poderemos 
avaliar por que o comprimento dos telômeros 
varia tanto de um indivíduo para outro. No 
entanto, não devemos esperar uma reversão 
do processo de envelhecimento, pois, mesmo 
que possamos influenciar os telômeros, eles 
representam apenas um componente do pro
cesso. Mas sem dúvida eles podem funcionar 
como indicadores do estresse acumulado ao 
longo da vida. 

43 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro Especial: O desafio de lidar com o estresse, São Paulo, n. 37, p. 38-43, 2013.




