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Resumo 

A busca pela eterna juventude prevalece na nossa sociedade desde os tempos 

mais remotos, contudo nas últimas décadas tem-se verificado um aumento do 

interesse e emergente informação sobre esta potencial área de investigação do 

envelhecimento. 

O envelhecimento é um processo natural caracterizado por alterações biológicas 

que ocorrem ao longo vida e que resultam numa progressiva redução da 

resistência ao stress, num aumento da vulnerabilidade a doenças e, 

consequentemente morte. 

Vários estudos têm demonstrado a importância de determinados nutrimentos e 

outros compostos presentes em alimentos no atraso do envelhecimento e na 

prevenção de doenças degenerativas a ele associadas. 

Neste trabalho abordar-se-á os meios mais investigados neste âmbito de estudo 

do envelhecimento, nomeadamente a RE (Restrição Energética) e a ingestão de 

determinados micronutrientes e outros compostos alimentares, com capacidade 

antioxidante.  

 

Palavras-chave: envelhecimento, doenças relacionadas com o processo de 

envelhecimento, restrição energética, regimes de dias alternados de jejum, 

antioxidantes. 
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Abstract 

The search for eternal youth prevails in our society from the earliest times, 

however in recent decades it has been a growing interest and information has 

emerged on this potential area of research. 

Aging is a natural process characterized by biological changes which occur 

throughout life, resulting in a progressive reduction of stress resistance, an 

increased vulnerability to diseases and therefore death. 

Several studies have demonstrated the importance of certain nutrients and other 

compounds present in food in the delay of aging and prevention of age-related 

degenerative diseases. 

This work will address the most investigated means in this ambit of study, 

including CR (caloric restriction) and intake of certain micronutrients and other 

dietary compounds, with antioxidant capacity. 

 

Keywords: aging, age-related diseases, caloric restriction, alternate-day fasting 

regimens, antioxidants. 
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Introdução 

O envelhecimento refere-se a alterações biológicas que ocorrem durante a vida e 

que resultam numa redução da resistência ao stress, num aumento da 

vulnerabilidade a doenças e, consequentemente num aumento da mortalidade. A 

taxa a que o envelhecimento ocorre é específica para cada espécie e está 

dependente de diversos factores. (1) 

Desde os tempos mais remotos, prevalece amplamente na cultura humana um 

fascínio pelo envelhecimento, a procura por uma fórmula mágica que permita 

aumentar o tempo de vida. Esta constante busca pelo elixir da vida eterna pode 

ser observada em algumas culturas anciãs, como a cultura chinesa. A iconografia 

desta cultura retrata Shou-Lao (Shou-Xing, Amitayus), o Deus da Longevidade, 

com elixires da imortalidade. Já na mitologia japonesa, pode-se encontrar Jurojin, 

Deus da longevidade, muitas vezes retratado segurando uma lista com a vida de 

todos os seres vivos. Por sua vez, na mitologia grega, “O Destino” (Clotho, 

Lachesis e Atropos) determina a vida do homem através da construção da linha 

da vida (Clotho), do seu comprimento (Lachesis) e de quando esta é retirada 

(Atropos). (2) 

Neste sentido, uma vasta gama de estudos e experiências têm apoiado cada vez 

mais a visão de  que as intervenções alimentares são importantes determinantes 

modificáveis com fortes efeitos sobre a saúde ao longo da vida, influenciando a 

qualidade e o tempo de vida, ou seja a longevidade. (3) 

Em seres humanos, um dos principais objectivos da investigação nesta área do 

envelhecimento é a descoberta de meios capazes de reduzir a morbilidade e 

atrasar a mortalidade. (4) Assim, em reconhecimento da importância desta área de 

investigação no que diz respeito aos benefícios das intervenções nutricionais no 
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envelhecimento e nas doenças a ele associadas, esta monografia aborda tanto as 

alterações quantitativas (RE) como qualitativas (antioxidantes) de ingestão 

calórica e de nutrientes e os seus resultados positivos na protecção contra 

doenças degenerativas relacionadas com a idade, na manutenção da vitalidade e 

na extensão do tempo de vida.  
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Restrição Energética  

Nos últimos 15 anos tem-se observado um aumento do interesse no potencial uso 

terapêutico da restrição energética (RE) para obter uma saúde óptima e aumentar 

o tempo de vida em seres humanos, pois tem sido mostrado que a RE aumenta o 

tempo de vida médio e máximo em muitas outras espécies animais. (5) De facto, 

estão agora disponíveis sociedades, livros, revistas, e Websites (Websites: The 

Calorie Restriction Society, Calorie Restriction with Optimum Nutrition; livros: “The 

Longevity Diet: Discover Calorie Restriction--the Only Proven Way to Slow the 

Aging Process and Maintain Peak Vitality”) que são inteiramente dedicados à 

REem seres humanos. 

A RE, definida como uma redução na ingestão energética abaixo da habitual 

ingestão ad libitum sem subnutrição, (6) permanece a única intervenção não 

genética, a única manipulação experimental, consistentemente e 

reprodutivelmente, demonstrada capaz de atrasar o envelhecimento e reduzir a 

incidência de doenças relacionadas com o envelhecimento em várias espécies, 

desde leveduras, vermes, moscas, roedores a primatas não humanos. (7) 

Evidências de que a RE é capaz de retardar o envelhecimento e prolongar a vida 

foram apresentadas pela primeira vez por McCay et al nos anos 30, através de 

experiências realizadas em roedores, animais nos quais este tipo de intervenção 

nutricional tem sido mais universalmente realizada. (8)  

Na publicação do seu primeiro artigo científico sobre os efeitos da RE em ratos, 

este investigador refere que a RE aumenta o tempo de vida médio e máximo e 

previne ou atenua a gravidade de doenças crónicas. (5)  
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Desde o marco de estudos de McKay vários estudos semelhantes têm sido 

desenvolvidos com a finalidade de desvendar os mecanismos subjacentes a tais 

observações e os seus efeitos em humanos. 

Uma importante série de estudos demonstrou que o impacto sobre o tempo de 

vida ocorre porque a RE atenua o aparecimento de muitas doenças relacionadas 

com o envelhecimento, reduz a expressão de marcadores de declínio da função 

associado à idade e diminui a mortalidade, pelo que se pode afirmar que o efeito 

sobre a vida é consequência de uma redução na taxa de envelhecimento. (9-11) 

Em Caenorhabditis elegans, a RE está associada a um aumento do tempo de 

vida, nomeadamente pela sua função no aumento da actividade de sistemas de 

defesa e da resistência ao stress. (9, 12) 

Em roedores, um estudo publicado em 2004, verificou que a RE e um baixo peso 

corporal estão relacionados com o envelhecimento, contribuindo ambos para a 

extensão do tempo de vida. (10) 

Adicionalmente, vários estudos em roedores realizados a diferentes níveis de RE 

no que concerne à alimentação dos animais controlo demonstram que existe uma 

forte relação entre o grau de restrição e o benefício na longevidade, observando 

que o máximo benefício derivado da RE é um aumento no tempo de vida de 50% 

em comparação com o tempo de vida observado nos animais controlo. Para 

atingir esta extensão na vida é necessária uma redução na ingestão calórica de 

60% em relação aos controlos, assim, uma redução da ingestão em 30% 

repercute-se num prolongamento do tempo de vida médio e máximo, em cerca de 

20%. Vale a pena ressaltar que, em muitos desenhos de estudos sobre RE em 

roedores, o grupo controlo é também restringido em 10% relativamente à ingestão 

real ad libitum para evitar os efeitos da obesidade. (13) 
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Outros estudos conduzidos em modelos animais de roedores sugerem que os 

efeitos da RE no tempo de vida máximo são mediados pela própria RC e não são 

simplesmente um resultado da magreza induzida por tal restrição (5), uma vez que 

em ratos masculinos que mantêm uma massa de gordura corporal baixa através 

do exercício físico regular, o tempo de vida máximo não aumenta, mas em 

contrapartida aumenta em ratos masculinos sedentários com restrição alimentar 

de forma a manterem um peso corporal semelhante ao de roedores corredores. 

(14) 

Num estudo realizado por Harrison et al, sobre os efeitos da RE ao longo da vida 

em ratos geneticamente obesos e em ratos normais da mesma linhagem, 

observou-se que o tempo de vida máximo é maior nos ratos geneticamente 

obesos com RE do que em ratos magros geneticamente normais alimentados ad 

libitum. Esta experiência demonstra que a redução da ingestão é o componente 

chave na extensão da longevidade em ratos geneticamente obesos (15) e que os 

efeitos da RE sobre a sobrevivência não estão simplesmente relacionados com a 

prevenção de problemas associados à obesidade. (13) 

Várias evidências indicam que, em parte, a RE aumenta a longevidade através da 

prevenção ou atraso da ocorrência de doenças crónicas, tais como diabetes, 

aterosclerose, cardiomiopatias, doenças auto-imunes, renais, respiratórias e 

cancro, bem como da redução da neuro-degeneração cerebral e aumento da 

neurogénese em modelos animais de doença de Alzheimer, Parkinson e de 

Huntington. (5, 16) 

Entre os mecanismos responsáveis pelos efeitos benéficos da RE no 

envelhecimento observado em roedores, os quais provavelmente envolvem as 

adaptações metabólicas à própria restrição, encontram-se a produção reduzida de 
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espécies reactivas de oxigénio (ROS) e a modulação dos sistemas antioxidantes 

endógenos, que reduzem o stress oxidativo e a lesão tecidular induzido pelos 

radicais livres; a redução dos níveis circulantes de triiodotironina (T3) bem como 

da actividade do sistema nervoso simpático, resultando numa redução na 

temperatura corporal e no metabolismo basal; a redução das concentrações 

plasmáticas de citocinas inflamatórias e o aumento modesto nos níveis circulantes 

de cortisol, o que resulta numa redução da inflamação sistémica, para além da 

protecção contra a deterioração da função imune associada ao envelhecimento; 

da expressão aumentada de proteínas "chaperonas” e de factores neurotróficos. 

Acrescenta-se ainda que a RE também reduz as concentrações plasmáticas de 

hormonas anabólicas e factores de crescimento, que estão envolvidos no 

envelhecimento e na tumorogénese. Simultaneamente a RE afecta, de forma 

positiva, múltiplos processos que estão envolvidos na génese do envelhecimento, 

tais como melhoramento de processos de reparação de ADN, remoção 

aumentada de proteínas celulares danificadas e de lipídios oxidados, redução da 

glicosilação proteica e formação de produtos finais de glicosilação. (5) 

Da mesma forma, estudos iniciados no final dos anos 80 em primatas não 

humanos constatam que a mesma atenuação nas doenças relacionadas com a 

idade e nos marcadores de declínio relacionados com o envelhecimento, ocorre 

nestes animais. (13)  

De facto, um estudo recente, realizado em macacos rhesus, demonstrou que a 

sarcopenia, uma consequência natural do processo de envelhecimento 

caracterizada por uma perda de massa muscular, pode ser atenuada com a RE 

moderada no início da idade adulta. Dado que a sarcopenia está associada com 

um aumento da incapacidade para desempenhar actividades diárias normais, um 
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maior risco de lesão e consequentemente diminuição da qualidade de vida, esta 

evidência suporta a ideia de que a RE contribuiu para um envelhecimento 

saudável. (17) 

Assim, estudos realizados em mamíferos com uma longa esperança de vida 

demonstram que muitas das modificações metabólicas, hormonais, de 

composição corporal e anti-inflamatórias, observadas em roedores com RE 

também ocorrem em macacos rhesus com RE. (5) Para além disso, os macacos 

com RE também têm concentrações de sulfato dehidroepiandrosterona mais 

elevadas. A importância do sulfato dehidroepiandrosterona ainda não é 

conhecida, mas suspeita-se que seja um marcador da longevidade em seres 

humanos, contudo isto não é observado consistentemente. (4) 

Em humanos são poucos os estudos existentes acerca deste assunto e os 

existentes deparam-se com algumas dificuldades de avaliação, pois é difícil 

determinar os efeitos benéficos da RE na longevidade uma vez que não há 

biomarcadores validados que possam servir como marcadores representativos do 

envelhecimento e porque é impraticável conduzir estudos randomizados de 

sobrevivência, com controlo alimentar, a longo prazo em seres humanos. (5) 

Em algumas regiões do mundo são bastante comuns os episódios de RE que 

ocorrem naturalmente nas populações humanas, contudo, é importante realçar 

que na maioria destes casos a RE é observada porque as populações são 

expostas a dietas muito restritas em energia, pobres em proteínas e 

micronutrimentos, e como tal, associa-se muitas vezes com baixa estatura, atraso 

na maturação reprodutiva, baixa produção basal de hormonas esteróides 

gonadais em adultos, função ovarica suprimida, lactação, fecundidade e função 

imune prejudicadas. Estas são dietas de baixa qualidade nutricional e que para 
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além dos efeitos já referidos também induzem muitos efeitos psicológicos 

adversos. (4) 

Segundo Leonie Heilbronn e Eric Ravussin, até 2003 só um estudo tinha 

investigado os efeitos na saúde e longevidade da RE a longo prazo, com uma 

dieta de qualidade razoável, em seres humanos não-obesos. Este estudo foi 

conduzido em 120 homens, no qual o grupo controlo foi alimentado com 2300 

Kcal. (apróx. 9600 kJ/d), enquanto o grupo com RE ingeria em média 1507 Kcal 

(apróx. 6300 kJ/d), ou seja 35 % de restrição da ingestão em relação ao grupo 

controlo. Os resultados deste estudo com duração de 3 anos, indicam menos 

tempo de permanência no hospital (123 comparado com 219 dias) e uma 

diferença não significativa na taxa de morte (6 mortes comparadas com 13) nos 

indivíduos com RE, sugerindo que a RE crónica pode prolongar a vida em seres 

humanos, como já observado noutras espécies animais. (4) 

Actualmente, uma das experiências mais comentadas sobre os efeitos da RE em 

seres humanos é a experiência da Biosfera 2. A Biosfera 2 é um espaço fechado 

de 12750 m2 (3,15-acres), originalmente concebida como um “mini mundo” 

ecológico, auto-suficiente e como um protótipo de um habitat terrestre. 

Durante 2 anos (de 1991 a 1993), 8 indivíduos (4 mulheres e 4 homens) viveram 

dentro da Biosfera 2. Este é registado como o período mais longo sustentado num 

ambiente confinado e isolado. (18) Dentro do possível, a Biosfera 2 seria uma 

estrutura completamente fechada, na qual nenhum material entrava ou saía e a 

maior parte da alimentação seria feita com alimentos cultivados dentro da 

estrutura. (19) No entanto, inesperadamente, a produtividade agrícola, ou seja, a 

quantidade de comida cultivada no interior da biosfera, foi menor do que a 

inicialmente prevista, e por conseguinte, os 8 biosferianos sofreram uma restrição 
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na ingestão energética. Apesar da disponibilidade alimentar ter sido severamente 

limitada durante a maior parte dos 2 anos, a ingestão alimentar permaneceu de 

elevada qualidade. (20) Durante este período, os participantes consumiram 22 % 

menos calorias (redução de 2500 kcal/d para 1925 kcal/d) e gastaram mais 

energia nas suas tarefas diárias, o que levou a uma redução marcada do peso 

corporal e do IMC. (5) Resultante desta restrição, foram observadas numerosas 

modificações em variáveis fisiológicas, hematológicas, hormonais e bioquímicas 

(4) tais como redução marcada nos factores de risco metabólicos para doença 

coronária, inclusive diminuições na pressão arterial sistólica e diastólica, nos 

níveis de colesterol total, triglicerídeos e glicemia em jejum. (5) 

Apesar dos dados obtidos desta experiência serem consistentes com resultados 

já observados em estudos animais não podemos esquecer uma das limitações a 

ela adjacente que é o pequeno tamanho amostral com o qual foi realizada. (21) 

Após a saída dos participantes da biosfera 2 e o retorno a uma dieta ad libitum 

normal, foi conduzido um estudo de seguimento por mais 30 meses. (18) Este 

estudo verificou que a variável da dieta que melhor explica os decréscimos nos 

níveis de lípidos e lipoproteínas, independente da idade e sexo dos participantes, 

é o défice energético, por si só. (21) 

Um outro aspecto relevante e elucidativo dos efeitos da RE foi a constatação de 

que todas estas alterações observadas nos biosferianos reverteram com a 

normalização da dieta dos indivíduos após a saída da Biosfera 2, quando os 

participantes passaram de dietas quase vegetarianas, com limitada ingestão de 

gordura e de energia, para as suas dietas regulares não restritas. Estas 

observações indicam que a restrição energética com nutrição adequada conduz a 

reduções nos níveis de colesterol e triglicéridos e aumento nos níveis de 
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colesterol HDL. (21) Nesta experiência, o principal factor que conduziu a níveis 

baixos de lipídos e lipoproteinas foi a RE, o que apoia fortemente a visão de que a 

restrição da ingestão energética prolongada com nutrição adequada em seres 

humanos é razoável e segura e poderá ser um meio de reduzir substancialmente 

o risco de aterosclerose e consequentemente de doença coronária e 

cerebrovascular, bem como melhorar outras consequências do envelhecimento. 

Estes dados são apoiados por estudos realizados por Verdery. et al que sugerem 

que a restrição energética pode aumentar os níveis de lipoproteína de alta 

densidade (HDL) em indivíduos susceptíveis, como tem sido mostrado para 

primatas não humanos. (21) 

Assim, pode constatar-se que quase todos os factores de risco cardiovascular 

modificáveis são favoravelmente afectados por dietas com restrição de energia, 

nomeadamente através da diminuição da pressão arterial, do peso corporal e da 

percentagem de gordura corporal, bem como da glicemia em jejum e das 

alterações nos lípidos e lipoproteínas, ressaltando-se que estas mudanças 

ocorreram em indivíduos activos saudáveis. (21) 

Como referido anteriormente, são poucos os estudos observacionais que 

reportam os efeitos da RE prolongada, com dietas de elevada qualidade, na 

saúde e longevidade. Um destes estudos foi o realizado na ilha de Okinawa, no 

Japão. A população desta ilha é conhecida por ter uma longa esperança de vida e 

uma alta prevalência de centenários. Estes dados acompanhados da baixa 

ingestão calórica desta população, foram usadas como um argumento para apoiar 

a hipótese da RE em seres humanos (22), uma vez que os habitantes da ilha de 

Okinawa, que em geral consomem menos calorias do que a restante população 

japonesa, têm um dos números mais altos de centenários no mundo. (5) 
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Willcox B. et al, (22) analisaram cuidadosamente seis décadas de dados 

demográficos arquivados da coorte idosa de Okinawans (indivíduos com 65 anos 

ou mais) para investigar a existência de RE. Estes investigadores analisaram a 

coorte quanto à composição da dieta tradicional, à ingestão energética, ao gasto 

energético, antropometria, níveis plasmáticos de dehidroepiandrosterona, 

mortalidade por doenças relacionadas com a idade e padrões de sobrevivência 

actuais. Os achados deste estudo incluem baixa ingestão calórica e balanço 

energético negativo em idades mais jovens, pouco ganho de peso com a idade, 

IMC baixo ao longo da vida, níveis de dehidroepiandrosterona plasmáticos 

relativamente elevados em idades mais velhas, baixo risco de mortalidade por 

doenças relacionadas com idade e padrões de sobrevivência compatíveis com a 

extensão do tempo de vida médio e máximo. (22) 

O estudo acima referido é apoiado por investigações realizadas anteriormente, 

nomeadamente, por Kagawa (4) que analisou cuidadosamente dados sobre a 

prevalência de centenários na ilha de Okinawa e observou que a energia total 

consumida pelas crianças em idade escolar em Okinawa era apenas 62% da 

ingestão recomendada para a população japonesa no geral e que, entre os 

adultos, a ingestão total de proteínas e lipídos era aproximadamente a mesma, 

mas a ingestão energética era 20% menos do que a média nacional japonesa. 

Relativamente às taxas de mortalidade devido a doenças cerebrovasculares, 

cancro e doenças cardíacas nos Okinawanos, estas eram apenas 59%, 69% e 

59% respectivamente, daquelas do resto da população Japonesa. Estes dados 

são, assim consistentes com a hipótese de que a RE aumenta o tempo de vida 

em humanos, corroborados com a evidência de que os Okinawans que saem da 

ilha, e supostamente abandonam os seus padrões de estilo de vida protectores, 
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têm taxas de mortalidade maiores do que aqueles que permanecem na ilha. No 

entanto, existem provavelmente outras diferenças não analisadas entre a 

população de Okinawa e a do Japão continental, incluindo factores genéticos ou 

outros factores ambientais. (4) 

Em suma, constata-se que há evidências de que a RE é capaz de prolongar o 

tempo de vida em muitas espécies animais, sendo que a magnitude da extensão 

da vida é determinada pela idade a que a RE é iniciada, a severidade da restrição 

e a informação genética ou estirpe animal. (5) Os estudos aqui referidos suportam 

a evidência dos benefícios da RE em seres humanos e são consistentes com a 

restante literatura sobre a associação entre RE e envelhecimento saudável.  

 

Regimes de dias alternados de jejum  

O tamanho e a frequência das refeições são aspectos fundamentais de nutrição 

que podem ter profundos efeitos na saúde e longevidade, como tal, algumas 

evidências sugerem que a adopção de um regime alimentar com dias alternados 

de jejum, como alternativa à RE, também pode prolongar o tempo de vida. (6, 23) 

Este tipo de regime alimentar, vulgarmente conhecido por “alternate-day fasting”, 

ou seja dias alternados de jejum, consiste num dia, “feast day”, no qual os 

alimentos são consumidos ad libitum que alterna com um dia, “fast day”, no qual 

se passa o dia em jejum ou a quantidade de alimentos ingerida é reduzida. (6, 23, 24) 

Apesar dos efeitos da realização de dias alternados de jejum sobre a saúde e 

longevidade não terem sido explorados tão extensivamente como os efeitos da 

RE, existem já alguns estudos que relatam os seus resultados tanto em modelos 

animais como em seres humanos. De facto, estudos realizados evidenciam que o 
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jejum intermitente pode eficazmente modular factores de risco metabólicos e 

funcionais, impedindo ou retardando a futura ocorrência de doenças crónicas. (6) 

Um estudo realizado em 24 roedores analisou os efeitos dos regimes de dias 

alternados de jejum no tamanho dos adipócitos, no metabolismo dos triglicerídeos 

e nos níveis de adiponectina em relação a mudanças no peso corporal e massa 

gorda. Neste estudo, com duração de quatro semanas, os animais foram 

distribuídos aleatoriamente por 4 grupos diferentes: um grupo com 25% de RE no 

dia de jejum, outro com 50%, o terceiro grupo com 100% e o grupo controlo, com 

alimentação ad libitum. No final do estudo observou-se que o grupo com 100% de 

RE no dia de jejum tinha um peso corporal menor em relação aos restantes 

grupos, o tamanho dos adipócitos e os depósitos de gordura também estavam 

marcadamente mais baixos nos grupos com 100% e 50% de RE no dia de jejum 

relativamente ao grupo controlo e o metabolismo dos triglicerídeos aumentou, 

indicando que os regimes de dias alternados de jejum alteram claramente a 

fisiologia e estrutura do tecido adiposo. Estes resultados sugerem que este tipo de 

regimes pode ser benéfico, desempenhando um papel protector contra 

complicações associadas à obesidade e contribuindo para a prevenção da 

resistência à insulina e desenvolvimento de DM2, nomeadamente através da 

redução da gordura visceral. (24) 

Em estudos animais sobre os efeitos da realização de dias alternados de jejum 

constata-se menor incidência de diabetes e menores concentrações de insulina e 

de glicose em jejum, o que se traduz num menor risco de desenvolvimento de 

diabetes, efeitos estes que são comparáveis aos da RE. Adicionalmente, 

evidências demonstram menores valores de colesterol total e concentrações de 

triglicerideos, uma menor frequência cardíaca, uma melhoria da resposta cardíaca 
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ao enfarte do miocárdio e uma diminuição da pressão arterial, aspectos 

relevantes no risco de doenças cardiovasculares. (6) 

Em termos de prevenção de risco de cancro, os estudos existentes encontram 

decréscimos na incidência de linfomas, maior sobrevivência após a inoculação do 

tumor e menores taxas de proliferação de vários tipos de células. (6) 

A limitada evidência em humanos sugere maior absorção de glicose mediada pela 

insulina, maiores concentrações de colesterol HDL e concentrações de 

triglicerideos mais baixas. (6) 

Um dos primeiros estudos realizado para testar os efeitos de regimes de dias 

alternados de jejum sobre o peso corporal e outras variáveis metabólicas no ser 

humano, foi um estudo recente, efectuado por Heilbronn L. et al. Neste estudo 16 

indivíduos não obesos (8 homens e 8 mulheres) foram submetidos a jejum dia 

sim, dia não, durante 22 dias. Os resultados indicam uma diminuição do peso 

corporal, da massa gorda, bem como da insulina em jejum e um aumento da 

oxidação lipídica com a realização de dias alternados de jejum. Estes dados 

sugerem efeitos benéficos para a saúde da realização de dias alternados de 

jejum, contudo o facto da fome dos participantes ter aumentado no primeiro dia de 

jejum e ter-se mantido elevada nos restantes dias de jejum pode indicar a 

improbabilidade de continuar esta dieta durante longos períodos de tempo, 

acompanhado do facto de muitos participantes terem referido irritação nos dias de 

jejum. Adicionar uma pequena refeição (10 a 20% das necessidades calóricas) 

aos dias de jejum pode tornar esta abordagem de restrição alimentar mais 

aceitável. Apesar deste aspecto, os autores referem que a realização de dias 

alternados de jejum em indivíduos não obesos é viável por curtos períodos de 

tempo. (23) 
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Um outro estudo realizado em humanos investigou os efeitos da realização de 

dias alternados de jejum durante um período de 3 anos. Nesse estudo os 

participantes foram divididos aleatoriamente em dias alternados de restrição 

energética e em grupo controlo. O grupo da restrição energética podia consumir 1 

litro de leite e 2-3 peças de fruta no dia de jejum e aproximadamente 2300 

Kcal/dia (9600 kJ/d) no outro dia, enquanto que o grupo controlo era alimentado 

com aproximadamente 2300 Kcal/dia (9600 kJ/d) todos os dias. Verificou-se que 

os participantes do grupo com dias alternados de jejum passaram menos tempo 

no hospital e tiveram uma taxa de mortalidade mais baixa do que no grupo 

controlo. (23) 

Assim, pressupõe-se que a realização de dias alternados de jejum pode ser tão 

eficaz como a RE diária em melhorar certos índices de risco de diabetes tipo 2 e 

doenças cardiovasculares, embora o número de estudos comparando 

directamente os dois regimes seja ainda pequena.  

Em resumo, esta ainda incipiente literatura sugere que a adopção de um regime 

alimentar com dias alternados de jejum pode eficazmente modular factores de 

risco metabólicos e funcionais, prevenindo ou retardando assim a futura 

ocorrência de doenças crónicas comuns e que pode moldar o risco de doenças 

numa extensão semelhante à da RE. No entanto, mais investigação é necessária 

para estabelecer definitivamente as consequências deste tipo de regimes. (6, 23) 
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Antioxidantes e Longevidade 

Como referido anteriormente, o envelhecimento é um processo intrínseco, 

complexo que ocorre num organismo a níveis genéticos, moleculares, celulares, 

de órgãos e sistemas. Segundo Harman o envelhecimento é a progressiva “... 

acumulação de diversas alterações deletérias nas células e tecidos com o 

avançar da idade que aumentam o risco de doença e morte.” (25) 

Embora os mecanismos fundamentais do envelhecimento sejam ainda mal 

compreendidos, crescente evidência aponta para as ROS como um dos principais 

determinantes do envelhecimento. 

Assim, uma das primeiras teorias sobre o envelhecimento prevalecentes na 

literatura actual e que fornece um tema central na biologia do envelhecimento é a 

“Teoria do stress oxidativo”. Esta teoria, originalmente proposta por Harman em 

1954, e designada inicialmente por “Teoria dos radicais livres” gira em torno dos 

radicais livres como agentes causais no processo de envelhecimento, defendendo 

que a reacção entre os radicais livres de oxigénio, produzidos normalmente nos 

organismos durante a respiração aeróbia, com os constituintes celulares, inicia as 

alterações associadas ao envelhecimento. (26) 

Posteriormente, foi descoberto que as ROS, algumas das quais não são radicais 

livres, contribuem para a acumulação de danos oxidativos nos constituintes 

celulares, podendo provocar danos directos a macromoléculas, tais como 

proteínas, lipidos e ácidos nucleicos. Por conseguinte, uma versão mais moderna 

desta visão foi denominada "teoria do stress oxidativo", a qual defende que a 

acumulação progressiva e irreversível de danos oxidativos causados por ROS 

que acompanha o envelhecimento leva a alterações funcionais, a condições 

patológicas e até mesmo a morte. (25) 
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Desde então, esta hipótese tem despertado grande interesse fazendo parte de um 

leque diversificado de estudos. Na realidade, ao longo das últimas duas décadas, 

foram publicados numerosos artigos que contêm informações extensas relativas à 

teoria do stress oxidativo do envelhecimento e várias linhas de evidência directa e 

indirecta têm demonstrado uma relação positiva entre o aumento do stress 

oxidativo in vivo e o envelhecimento biológico. (25) 

Contudo, apesar da maioria dos estudos apoiarem esta hipótese do 

envelhecimento, não há evidências conclusivas que, sobre condições normais, o 

dano oxidativo esteja relacionado com diminuição do tempo de vida. Uma relação 

de causa-efeito entre ROS e envelhecimento ainda não foi claramente 

estabelecida e existem dados que indicam que, em roedores e em alguns 

mamíferos, elevados níveis de danos oxidativos não estão associados ao 

desenvolvimento de patologias nem limitam o tempo de vida. (27)  

Um dos tipos mais comuns de evidências apresentadas pelos investigadores 

sobre a teoria do stress oxidativo é a forte relação entre um aumento do dano 

oxidativo nos tecidos de todo o corpo e o envelhecimento observado em diversas 

espécies, desde C. elegans a seres humanos, bem como as elevações nos níveis 

de ROS in vivo e das alterações do equilíbrio redox em organismos idosos. (25) 

Assim, dado que todos os organismos que vivem num ambiente aeróbio são 

continuamente expostos a ROS é importante analisar processos que possam 

reduzir o impacto do dano oxidativo causado por estas espécies como meios de 

atrasar o envelhecimento. Neste sentido, tem-se aprofundado cada vez mais a 

função e a acção das defesas antioxidantes na diminuição da produção e 

destruição de ROS, como um relevante processo na redução do impacto do dano 

oxidativo. 
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As defesas antioxidantes incluem enzimas que removem os radicais livres (como 

a peroxidase e a superóxido dismutase), proteínas que reduzem a disponibilidade 

de pró-oxidantes como ferro (ex: metalotioneína) e “varredores” de radicais livres 

(como a vitamina C (ácido ascórbico) e Vitamina E (tocoferol)), (2) trabalhando 

assim para desacelerar ou impedir significativamente os danos oxidativos 

causados pelos radicais livres que podem levar à disfunção celular e ao 

aparecimento de diversas doenças, como por exemplo doenças cardíacas e 

diabetes. (28) 

Os antioxidantes alimentares, tais como as vitaminas A, C, E, betacaroteno e 

selénio entre outros, são fundamentais na protecção contra o envelhecimento e o 

desenvolvimento de doenças crónicas a ele associadas. (29) De facto, uma vasta 

gama de trabalhos experimentais e clínicos indicam que as mudanças nos 

sistemas cardiovascular e imunológico associadas ao envelhecimento estão 

ligadas ao stress oxidativo e que uma ingestão adequada de antioxidantes 

alimentares pode proteger estes sistemas contra doenças crónicas degenerativas. 

(30) 

Componentes alimentares com actividade antioxidante, como a vitamina E, ou 

componentes não nutritivos com actividade antioxidante, como os polifenóis 

encontrados nas frutas e vegetais, recebem particular atenção devido ao seu 

potencial papel na modulação do stress oxidativo associado ao envelhecimento e 

à prevenção de doenças crónicas relacionadas com o envelhecimento. 

Actualmente, está provado que administrar suplementos de vitamina E a pessoas 

mais idosas melhora a resposta imunitária, atrasa o aparecimento de doença de 

Alzheimer e aumenta a resistência a doenças relacionadas com o stress 

oxidativo, como diabetes e osteoporose. (31)  
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Estudos realizados por Cutler, encontraram uma relação positiva entre a 

concentração de antioxidantes, mais concretamente de dismutase do superoxido, 

carotenoides e -tocoferol), nos tecidos e a longevidade em 

mamíferos. Este autor refere um novo parâmetro de longevidade, o potencial 

energético de vida (life span energy potential - LEP), definido como o produto ao 

longo da vida da taxa metabólica média específica da espécie e o seu potencial 

máximo de vida. Os seres humanos têm o maior potencial energético ao longo da 

vida, com um valor de aproximadamente 800 kcal/g, enquanto que para primatas 

não humanos este valor é de apróx. 400 kcal /g e para a maioria dos outros 

mamíferos apróx. 200 kcal/g.  Estes dados indicam que a taxa de envelhecimento 

está relacionada com a taxa metabólica e, dado que a taxa metabólica está 

positivamente relacionada com a taxa de produção de ROS, pode-se inferir que 

as ROS desempenham um papel importante como factores causadores do 

envelhecimento. (32) 

O “Chicago Health and Aging Project” (CHAP), estudo realizado em 815 

indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos, observou que a vitamina E tem 

um efeito protector no envelhecimento, verificando que esta vitamina obtida de 

fontes alimentares pode estar associada a um risco reduzido de desenvolvimento 

de doença de Alzheimer. (33) Estes resultados são apoiados por outros estudos, 

como o “The Rotterdam Study”, com 5395 participantes, no qual se constatou que 

ingestões elevadas de vitamina E e Vitamina C podem diminuir o risco de doença 

de Alzheimer e que o consumo elevado de flavonóides está associado com menor 

risco de demência. (34)  

Dados de estudos recentes mostraram que a vitamina E e os polifenóis podem 

ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares, em parte diminuindo a 
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expressão de citoquinas pró-inflamatórias, de moléculas de adesão e a adesão 

monócitária pelas células endoteliais. (31) 

Adicionalmente, um estudo recente realizado em roedores mostrou benefícios da 

suplementação de tocoferol (tanto alfa-tocoferol como beta-tocoferol) a nível 

cardíaco e cerebral, afirmando que a suplementação destas vitaminas pode 

prevenir alterações transcripcionais que ocorrem com o envelhecimento e, desta 

forma contribuir para uma extensão do tempo de vida. (35) 

No estudo Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III), 

conduzido entre 1988 e 1994 e realizado para obter informação nacional 

representativa sobre o estado nutricional e de saúde da população dos Estados 

Unidos através de entrevistas e exames físicos, foram analisados 30 tópicos 

dentro dos quais se inclui os antioxidantes e a ingestão alimentar. (36) Neste 

estudo foram avaliados indivíduos com idades acima dos 60 anos, no que diz 

respeito à sua função cognitiva e estado antioxidante, tendo-se verificado que os 

níveis de vitaminas A, C e E, carotenóides e selénio estavam positivamente 

relacionados com a memória. (31) 

Um outro composto que tem despertado cada vez mais interesse nesta área do 

envelhecimento é a carnosina. A carnosina é uma combinação de dois 

aminoácidos, beta-alanina e histidina, encontrada no cérebro, músculo 

esquelético, coração, olhos e tecidos do organismo, protegendo estas células 

para que elas possam viver o máximo tempo possível. (37) Os níveis de carnosina 

nos tecidos, em particular nos músculos, estão directamente relacionados com o 

tempo de vida máximo em mamíferos. Contudo, e infelizmente, os seus níveis 

musculares diminuem 63% desde os 10 anos de idade até aos 70 anos, o que 

pode contribuir para o normal declínio na massa e função muscular relacionado 
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com a idade. (37, 38) Este dipéptido tem sido referido como um agente anti-

envelhecimento por vários motivos, nomeadamente pela sua capacidade de 

atrasar a senescência em culturas de fibroblastos humanos, reverter o fenótipo 

senescente em culturas de células humanas e preservar um fenótipo juvenil em 

culturas de células de roedores, nomeadamente pela sua acção como um 

antioxidante e remoção de ROS, pelo seu papel como tampão fisiológico, fonte de 

histidina e imunoestimulante. Para além disso, mais recentemente, evidências 

demonstram que a carnosina pode reagir com aldeídos e cetonas de baixo peso 

molecular, sugerindo que também pode actuar como um agente anti-glicosilação 

de ocorrência natural e está a ser proposto ainda um outro possível mecanismo 

de acção da carnosina que pode contribuir para as suas propriedades anti-

envelhecimento, uma capacidade de reagir com grupos carbonil presentes em 

proteínas. (38) 

Num artigo recente (2002) Kreloff et al, referiu que “é uma boa ideia manter as 

células banhadas em carnosina se quiser que eles vivam uma longa e saudável 

vida.” Neste artigo foi descrito que quando culturas de fibroblastos são banhadas 

em carnosina vivem mais e têm uma grande redução dos sinais de 

envelhecimento e que quando células mais velhas são colocadas em carnosina 

rejuvenescem, contudo estes benefícios só foram observados enquanto as 

células permaneceram no banho de carnosina. (37) 

Sendo assim, de acordo com vários estudos, a carnosina atrasa o processo de 

envelhecimento e rejuvenesce células mais velhas. De facto, investigações 

sugerem que a carnosina pode ser um dos mais poderosos compostos anti-

envelhecimento conhecidos. (37) 
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Eliminar a formação de radicais livres, reduzir o stress oxidativo e aumentar as 

defesas antioxidantes são consideradas formas de reduzir a velocidade de 

envelhecimento e o risco associado de doenças crónicas. (31) 

Dados actuais sugerem que a combinação de antioxidantes irá fornecer melhor 

protecção do que qualquer nutriente isoladamente e que os efeitos dos 

antioxidantes adquiridos a partir da toma de suplementos podem não ser 

comparáveis com os obtidos através da alimentação. Uma destas razões é o facto 

de a ingestão de antioxidantes através da alimentação reflectir uma ingestão a 

longo prazo, enquanto que a suplementação é normalmente usada por um curto 

período de tempo, e os antioxidantes alimentares são normalmente consumidos 

simultaneamente com outros nutrientes numa certa proporção ao passo que os 

antioxidantes de suplementos são consumidos numa dose elevada com ou sem 

outros nutrientes. Estes aspectos podem causar diferenças na absorção ou na 

actividade biológica entre os antioxidantes alimentares e o de suplementos, mas 

existem ainda poucos dados sobre este assunto. (34) 

Se o stress oxidativo é um componente chave do envelhecimento biológico, os 

investigadores devem analisar se há diferenças na geração de ROS, nas 

respostas celulares a estas espécies moleculares ou nas defesas antioxidantes 

que expliquem a disparidade na longevidade de várias espécies de mamíferos. 

Apesar destas preocupações, foram realizados progressos substanciais em 

direcção a um entendimento integrado do envelhecimento e as tentativas de 

delinear mecanismos para explicar a biologia do envelhecimento devem incluir 

ROS e stress oxidativo como potenciais participantes chave. (25) 

A termo de conclusão, a " teoria do stress oxidativo" considera que uma 

acumulação progressiva e irreversível de danos oxidativos causados por ROS 
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embate nos aspectos críticos do processo de envelhecimento e contribui para o 

prejuízo da função fisiológica, aumentando a incidência de doenças e reduzindo o 

tempo de vida. (25) Existe uma variedade de factores, incluindo factores genéticos, 

ambientais e relacionados com o estilo de vida, que desempenham importantes 

papéis no aumento do stress oxidativo e, dessa forma, na fisiopatologia do 

envelhecimento e de muitas doenças degenerativas relacionadas com o 

envelhecimento. (31) Sendo assim, é geralmente aceite que o consumo de níveis 

adequados de antioxidantes na alimentação é essencial a fim de preservar a 

saúde e prolongar a vida. (30) Desta forma, torna-se importante incentivar ainda 

mais o consumo de frutas e vegetais, que contêm vários compostos com 

actividade antioxidante, de forma a reduzir o risco de doenças cardiovasculares e 

cancro, as principais causas de morbilidade e mortalidade entre as pessoas mais 

idosas. (31)  
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Análise Critica 

Longevidade significa vida longa. Esta característica é desejada por muitos mas 

alcançada por poucos e para tal contribuem diversos factores, tais como factores 

biológicos, genéticos e estilos de vida, nomeadamente no que diz respeito à 

alimentação e prática de actividade física. 

Nestes últimos campos existem várias alterações que se podem fazer de forma a 

alcançar uma maior longevidade, isto é de se conseguir viver mais e melhor. 

Assim, sabe-se que a ingestão calórica é um importante  determinante de saúde. 

Uma ingestão calórica inadequada contribui para alterações  desfavoráveis na 

composição corporal, disfunção orgânica e morte prematura . A ingestão 

energética específica necessária para uma óptima saúde varia de pessoa para 

pessoa, dependendo de características genéticas, idade, gasto energético, entre 

outros factores.  

Nesta perspectiva, uma das formas mais amplamente descritas na literatura 

actual e com maiores resultados observados é a RE. De facto, a RE com 

manutenção de uma boa nutrição provou ser um meio robusto de reduzir doenças 

degenerativas e estender o tempo de vida em múltiplas espécies animais, apesar 

de ainda não ser claro qual a ingestão calórica óptima para atrasar o 

envelhecimento. No entanto, dado o grau e o tempo de RE aparentemente 

necessários para se obter tais benefícios, uma vez que pensa-se que seria 

necessário uma redução de 30-40 % da ingestão alimentar ao longo a vida, é 

improvável que a maior parte de pessoas sejam capazes de manter tal restrição. 

Assim, e na prática, pode-se afirmar que apesar dos potenciais efeitos protectores 

da RE, esta não é uma estratégia plausível para aumentar a longevidade ou 

reduzir o risco de doenças associadas com o envelhecimento nas populações 
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humanas. Todavia, em determinadas situações clínicas, uma baixa ingestão 

energética mostrou ser benéfica, contribuindo por exemplo para a prevenção ou 

redução do risco do indivíduo contrair doenças como a diabetes e doenças 

cardiovasculares, podendo esta opção ser pensada numa prática clínica em 

situações específicas. (39-41) Contudo, apesar de todos os aparentes benefícios, 

não nos podemos esquecer dos perigos que podem estar associados a uma RE 

extrema, nomeadamente para populações específicas, como em indivíduos 

magros (por exemplo com IMC inferiores a 18,5 Kg/m2), que já têm uma baixa 

percentagem de gordura corporal e nos quais uma restrição energética severa 

pode ser prejudicial. 

Uma outra abordagem mencionada neste trabalho é a realização de dias 

alternados de jejum. Este tipo de intervenção pode ser visto como uma alternativa 

à RE prolongada como um método para aumentar a longevidade e, dada a 

dificuldade que os indivíduos têm quer em realizar uma baixa ingestão energética, 

quer em estimar a sua real ingestão calórica, a adesão a regimes de dias 

alternados de jejum pode revelar-se um método menos complicado e mais viável 

do que a RE prolongada em seres humanos. Parece provável que as pessoas 

pensem ser mais fácil fazer jejum ou reduzir o consumo alimentar em dias 

alternados do que reduzir a sua ingestão todos os dias, podendo assim os 

regimes de dias alternados de jejum permitir um melhor cumprimento por parte 

das populações do que os regimes de RE e representar uma zona atractiva para 

mais investigação. 

Contudo, como “não há bela sem senão”, os resultados dos estudos analisados 

sugerem que a adopção deste tipo de regimes provoca estados subjectivos de 

adversidade (por exemplo, fome e irritabilidade), o que limitará a capacidade da 
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maioria dos indivíduos para voluntariamente adoptarem este tipo de padrão 

alimentar.  

A RE e dias alternados de jejum representam duas formas diferentes de restrição 

alimentar, sendo que os estudos existentes acerca destas demonstram potenciais 

benefícios muito semelhantes, contudo ambas necessitam de mais estudos e 

investigação detalhada para se poder apontar precisamente quais os efeitos a 

longo prazo deste tipo de regimes, bem como os seus benefícios concretos e 

possíveis perigos e restrições a determinadas populações.  

Em 1998, surgiu pela primeira vez o conceito de miméticos da restrição 

energética, uma denotação atribuída para designar uma outra forma de simular os 

efeitos da RE sem implicar uma diminuição da ingestão. Desde aí, o interesse por 

esta área de pesquisa testemunhou uma expansão significativa. Os miméticos da 

RE visam a alteração de vias do metabolismo de energia para reproduzir a 

promoção de saúde e os efeitos anti-envelhecimento da RE sem a necessidade 

de reduzir significativamente a ingestão alimentar, sendo que actualmente já 

foram investigados um número de possíveis miméticos da RE, inclusive inibidores 

glicolíticos, antioxidantes e moduladores genéticos específicos. (42) Contudo, é 

sabido que as intervenções nutricionais são mais práticas e eficazes em termos 

de custos podendo ser implementadas numa população mais alargada.  

Com estas recentes investigações, novos mediadores e estratégias terapêuticas 

podem assim ser descobertas e se viáveis ser utilizadas como formas de 

promover a saúde e aumentar os anos de vida. 

Uma das causas amplamente implicadas no processo de envelhecimento é a 

sucessiva produção e acumulação de ROS, que provoca danos ao organismo e 

como tal, o predispõem à senescência e eventual morte. Na realidade, evidências 
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de estudos em modelos animais, bem como de estudos clínicos e observacionais 

indicam que os ROS estão envolvidos tanto no envelhecimento como na patologia 

de muitas doenças a ele associadas.  

Os antioxidantes têm sido discutidos como possíveis moduladores da produção e 

acumulação de ROS, actuando entre outros mecanismos como “varredores” dos 

radicais livres. 

A contribuição dos antioxidantes alimentares ou de suplementos antioxidantes 

para o aumento da esperança de vida parece ser relevante. De facto, dados 

resultantes de estudos epidemiológicos e clínicos demonstram a importância 

destes micronutrientes nas funções imunitárias, cognitiva e cardiovascular, sendo 

que uma ingestão suplementar de antioxidantes bem como de outros 

micronutrientes parece ser importante na prevenção e no atraso do aparecimento 

de várias doenças crónicas associadas ao envelhecimento, tais como as doenças 

cardiovasculares, cancro, demência e infecções, as maiores causas de 

morbilidade e mortalidade entre a população mais idosa. (31)  

Contudo, a American Heart Association (AHA) não recomenda a utilização de 

suplementos vitamínicos antioxidantes até que mais investigações e dados 

concretos estejam disponíveis, pois continuam a existir estudos com resultados 

controversos quanto aos benefícios versus malefícios desta suplementação. A 

AHA recomenda então que a população ingira diariamente uma variedade de 

alimentos ricos em nutrientes de todos os grupos alimentares, afirmando que a 

ingestão de uma variedade de alimentos com baixo teor de gordura saturada, 

gordura trans e colesterol fornecerá uma fonte natural destas vitaminas, minerais 

e fibras. (43)  
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Assim, pode-se afirmar que a adopção de um estilo de vida saudável, o qual inclui 

a realização de uma alimentação equilibrada, completa e variada e a prática 

regular de actividade física, contribui em grande escala para desfrutar de mais 

anos de vida de forma saudável. 

 

Conclusão 

O envelhecimento é um fenómeno complexo e multifacetado, caracterizado por 

um progressivo declínio das funções biológicas que resulta numa diminuição da 

resistência a múltiplas formas de stress, bem como um aumento da 

susceptibilidade a numerosas doenças.  

O envelhecimento não pode ser representado por uma única teoria, pois para ele 

contribuem diversos factores desde factores genéticos, ambientais e estilos de 

vida. Nas últimas décadas têm-se observado interesse crescente nesta área de 

estudo, surgindo cada vez mais dados e estudos sobre os mecanismos 

adjacentes ao processo de envelhecimento. No entanto, mais estudos e 

investigações deverão ser realizados de forma a proporcionar mais informações 

sobre potenciais alvos terapêuticos e abordagens para modular o envelhecimento, 

as doenças com ele relacionadas e a longevidade.  

De acordo com Harvey Mackey, 61 por cento das pessoas famosas não atingiu as 

suas mais nobres realizações até os 60 anos de idade. Assim sendo, existe uma 

grande vantagem em permanecer em bom estado de saúde até às últimas 

décadas de vida. (44) 

Actualmente, pode-se afirmar que 50 ou 60 anos é apenas o início da segunda 

metade da vida. De facto em Novembro de 2006, estavam documentados 60 
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''supercentenários” com 114 ou mais anos de idade, sendo que um centenário é 

um indivíduo com mais de 110 anos de idade. (45)  

Neste ponto de vista, podemos pensar um pouco sobre as palavras de Eubie 

Blake, músico de jazz americano que viveu bem até aos seus 90 anos. Este 

músico uma vez afirmou que "Se eu soubesse que ia viver este tempo todo, teria 

tomado melhor cuidado de mim mesmo." (25) 

Dado que cerca de ¾ da saúde e longevidade depende dos estilo de vida, meio 

ambiente e nutrição, (29) a adopção de um estilo de vida saudável, incluindo uma 

boa nutrição, juntamente com a prática regular de actividade física moderada, de 

forma a se alcançar e manter um peso corporal baixo dentro da normalidade pode 

atenuar muitas doenças crónicas, como diabetes, cancro e doenças cardíacas, 

para citar apenas algumas e contribuir para um processo de envelhecimento 

saudável. 
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