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O envelhecimento, isto é, a perda progressiva das nossas 

capacidades funcionais, é um facto incontornável das nossas 

vidas. Acresce que é também o maior de todos os factores de risco para o 

aparecimento de doenças, uma vez que um organismo com menos capacidades a 

elas é mais susceptível. 

No último quarto de século, em consequência do envelhecimento da população e do 

avanço tecnológico, o estudo biológico do envelhecimento, a biogerontologia, entrou 

na agenda das grandes questões científicas e passou a dar respostas, a interessar 

mais cientistas e também a beneficiar de maior financiamento. Este estudo não tem 

como objectivo cimeiro encontrar meios de prolongar o tempo de vida dos seres 

humanos e muito menos torná-los imortais. O objectivo é mesmo produzir 

conhecimento que ajude a mitigar os efeitos da perda funcional e aumentar o tempo 

de vida sem incapacidades. Dito de uma forma simples, o que se pretende é dar mais 

vida ao tempo e não mais tempo à vida. 

Porquê o envelhecimento? 
A maior parte dos cientistas afirma que a causa profunda é a ocorrência e acumulação 

de erros ou defeitos metabólicos. O metabolismo é entendido como o conjunto das 

reacções químicas que se realizam nas células, com vista a extrair energia dos 

nutrientes, transformá-la em energia útil e utilizá-la nas actividades celulares. O 

metabolismo é assim o processo biológico essencial que assegura a vida das células, 

tecidos e organismos. 

Porém, se a causa parece simples de enunciar, o seu mecanismo é bem mais difícil 

de explicar. Há várias teorias explicativas, mais ou menos fundamentadas, que não 

sendo certezas, são construções racionais que servem de molde à colocação de 

hipóteses a testar por meios de experiências. De todas as teorias, a do 

envelhecimento a radicais livres de oxigénio é a que mais suporte experimental 

possui e, até por isso, evoluiu já consideravelmente, desde que foi proposta pelo 

Prof. Denham Harman em 1956. 

De onde vêm os radicais livres e o que fazem?  
Os radicais livres (também designados espécimes reactivos) de oxigénio são de 

origem mitocondrial na sua maioria. É neste organelo que quase todo o oxigénio que 

inspiramos é totalmente reduzido a água, após a captura de 2 electrões. Todavia, 

uma pequena quantidade de oxigénio é reduzida apenas parcialmente (é o primeiro 

erro metabólico) e forma o anião superóxido. Este é um radical agressivo, mas 

rapidamente neutralizado enzimaticamente. Porém, como há algum superóxido que 

escapa à neutralização, ele oxida de forma anómala, directa ou indirectamente, 

biomoléculas que incluem proteínas, lípidos e ácidos nucleicos. 

A oxidação dessas moléculas (mais erros metabólicos) limita a sua função, muitas 

vezes de modo irreversível, e por conseguinte diminui as funcionalidades celulares. 

Por exemplo, do ADN oxidado podem sobrevir mutações com consequências sérias; 

os lípidos oxidados não impermeabilizam devidamente as membranas; quanto às 

proteínas, sendo elas quem executa os trabalhos celulares, a sua oxidação prejudica 



as funções gerais ou especiais das diferentes células. A oxidação continuada de 

moléculas tão importantes, leva à sua acumulação intracelular na forma de grânulos 

de lipofuscina, que conferem uma tonalidade amarelada aos tecidos envelhecidos. A 

lipofuscina é até conhecida como o pigmento do envelhecimento. 

A concluir: no tempo, a produção e acumulação intracelular de moléculas anómalas, 

resultantes de erros metabólicos acidentais conduz à perda funcional progressiva – 

exactamente o conceito que abriu este artigo. 

 


