
31 b – Estudos sobre Envelhecimento 
Volume 31  |  Número 79  |  Abril de 2021

2
Bases moleculares da 
longevidade humana: 
possibilidade de terapias 
não medicamentosas na 
promoção da longevidade
[Artigo 2, páginas de 31 a 45]

Ivarne Luis dos Santos Tersariol
Professor associado do Departamento de 
Bioquímica da Escola Paulista de Medicina 
(EPM), integrante da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp). 
ivarne.tersariol@unifesp.br



Artigo 2
Bases moleculares da longevidade humana: 
possibilidade de terapias não medicamentosas  
na promoção da longevidade
  

32 b
Estudos sobre Envelhecimento
Volume 31 | Número 79
Abril de 2021

abstract
Aging is the main risk factor for chronic diseases 
and inabilities in human societies, with a major 
impact on social spending and public health. 
Until now, aging and death are inevitable. 
However, research efforts on diseases associated 
with aging, with the aim not only of extending 
life expectancy, but also of increasing health 
expectancy, to delay, interrupt and even reverse 
the aging process have not stopped to grow. 
Caloric restriction, physical exercise, hyperbaric 
oxygen therapy extends health and longevity in 
several experimental models and brought to light 
the role of different molecular effectors involved in 
longevity. This opens the possibility of modulating 
these molecular effectors to increase longevity in 
humans. These different therapeutic approaches 
that eliminate senescent cells or prevent the 
primary causes of aging, such as shortening of 
telomeres, appear as potential strategies against 
aging. In the present article, we review these 
possible therapeutic interventions aimed at 
mitigating and / or delaying the aging process 
and increasing human health and longevity.

Keywords: longevity; telomeres; chronic diseases; 
caloric restriction; physical activity; hyperbaric  
oxygen therapy.

Resumo 
O envelhecimento é o principal fator de 
risco para doenças crônicas e incapacidades 
nas sociedades humanas, gerando grande 
impacto nos gastos sociais e na saúde pública. 
Até agora, o envelhecimento e a morte são 
inevitáveis. No entanto, os esforços de pesquisa 
sobre doenças associadas ao envelhecimento 
– com o objetivo não apenas de estender a 
expectativa de vida, mas também de aumentar 
a expectativa de saúde, na tentativa de retardar, 
interromper e até mesmo reverter o processo 
de envelhecimento – não param de crescer. A 
restrição calórica, a prática de exercícios físicos, 
a oxigenoterapia hiperbárica estendem a saúde e 
a longevidade em vários modelos experimentais 
e trazem à luz o papel de diferentes efetores 
moleculares envolvidos na longevidade. Isso 
abre a possibilidade de modular esses efetores 
moleculares para aumentar a longevidade dos 
seres humanos. Essas diferentes abordagens 
terapêuticas que eliminam as células 
senescentes ou previnem as causas primárias 
do envelhecimento, como o encurtamento dos 
telômeros, surgem como potenciais estratégias 
contra o envelhecimento. No presente artigo, 
revisamos essas possíveis intervenções 
terapêuticas destinadas a mitigar e/ou retardar 
o processo de envelhecimento e aumentar a 
saúde e a longevidade humana.

Palavras-chave: longevidade; telômeros; doenças 
crônicas; restrição calórica; atividade física; 
oxigenoterapia hiperbárica.
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Introdução
Há uma tendência contínua de aumento da expectativa de vida humana 
em todo o mundo, principalmente nos países desenvolvidos[1]. Entre 
1990 e 2010, a esperança de vida no Reino Unido aumentou 4,2 anos 
nos homens e 1,9 anos nas mulheres, mas a esperança de vida saudá-
vel não acompanhou esse ritmo, aumentando cerca de metade desta 
taxa[2]. A longevidade foi uma das grandes conquistas do século XX. 
A expectativa de vida no Brasil em 1940 era de 40,5 anos; em 2007 é de 
70,4 anos; e em 2050 será de 81,3 anos, segundo dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2007).

Estamos, portanto, vivendo mais, mas não necessariamente mais 
saudáveis. Além disso, os problemas de saúde na velhice normalmen-
te não se devem a nenhuma doença, mas, em vez disso, muitos adultos 
mais velhos são doentes multiformes – definidos aqui com a presença 
de duas ou mais condições crônicas. Por exemplo, em um estudo re-
trospectivo de incidência da doença em Minnesota, Estados Unidos, 
de 2005 a 2010, 22% dos pacientes adultos em geral tinham duas ou 
mais doenças, e esse número subia para 77% no grupo com mais de 
65 anos[3]. Compreender as causas da multimorbidade relacionada à 
idade e desenvolver intervenções para prevenir ou retardar sua ocor-
rência são agora prioridades em muitos países.

Frequentemente, não é percebido que o aumento da longevidade 
da população é um fenômeno relativamente recente, começando a 
cerca de 250 anos[4]. Este é um tempo relativamente curto no contex-
to de nossa herança genética, em que nossa fisiologia global e nosso 
sistema imunológico que a acompanha evoluíram para atender às de-
mandas de um estilo de vida caçador-coletor ativo no passado[5]. Nosso  
estilo de vida moderno vai contra o projeto estabelecido por essa he-
rança genética, com inatividade e alimentação excessiva, resultando 
em prejuízos em uma variedade de sistemas na velhice[6], culminando 
em multimorbidade e aumento da incidência de doenças cardiovas-
culares, obesidade, diabetes tipo 2 e câncer [6, 7]. No presente artigo,  
procuramos revisar diversos aspectos do envelhecimento no que 
diz respeito às possíveis intervenções que vêm surgindo nos últimos 
anos, a fim de mitigar, retardar e até mesmo reverter os efeitos dele-
térios do envelhecimento.
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Hormese é um conceito que se refere aos processos adaptativos 
pelos quais um estresse, em baixas doses, altera a homeostase 
original em uma célula ou em um organismo, levando a respostas 
adaptativas com efeitos benéficos[9-12].

1. Aspectos moleculares associados ao envelhecimento
A instabilidade genômica, o encurtamento do DNA telomérico, as al-
terações epigenéticas, o sensoriamento desregulado dos nutrientes, 
as disfunções mitocondriais, a senescência celular, a exaustão das 
células-tronco e a comunicação intercelular alterada têm sido pro-
postos como as principais características moleculares e celulares do  
envelhecimento[8]. A interligação desses processos e os possíveis  
mecanismos compensatórios que tentam recuperar a homeostase ori-
ginal em cada célula e no organismo em envelhecimento constituem 
um panorama complexo e intrigante, difícil de desvendar. Após as  
alterações primárias associadas à idade, tanto em nível molecular quan-
to celular, diversos mecanismos compensatórios atuam na tentativa 
de recuperar a homeostase do organismo. 

Hormese é um conceito que se refere aos processos adaptativos pe-
los quais um estresse, em baixas doses, altera a homeostase original em 
uma célula ou em um organismo, levando a respostas adaptativas com 
efeitos benéficos[9-12]. Os efeitos dos pequenos aumentos na quan-
tidade de espécies reativas de oxigênios (ROS), as quais promovem a 
proliferação e a sobrevivência celular, se enquadram no conceito da 
hormese[13]. É importante ressaltar que a produção de ROS induzida 
pela atividade física tem sido uma proposta para um envelhecimen-
to bem-sucedido[14]. A indução de antioxidantes, a síntese e o reparo 
do DNA[14], a biogênese mitocondrial e a diminuição da inflamação 
muscular estariam envolvidos em uma diminuição da incidência de 
doenças relacionadas ao estresse oxidativo e na melhoria do proces-
so de envelhecimento[15]. Porém, se os estímulos estressantes, como 
a elavada quantidade de ROS, atingem uma magnitude maior e/ou se 
tornam crônicos, seus efeitos deletérios superam os benefícios iniciais, 
levando a um agravamento que pode se tornar irreversível[16] – isso 
pode ser o caso de várias alterações associadas à idade. 
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Um número substancial de associações entre o comprimento dos 
telômeros e as modificações no estilo de vida tem sido relatado pela 
literatura. Isso levou a vários estudos de intervenção que incluíram die-
ta, atividade física, controle do estresse e suporte social. Um ensaio de 
dois anos realizado em adultos idosos cognitivamente saudáveis, usan-
do uma dieta rica em nozes, mostrou uma tendência, não significativa, 
para preservar o comprimento dos telômeros quando comparada a 
uma dieta-controle[17]. Em outro estudo que avaliou o efeito de um 
treinamento de resistência do tipo explosivo de baixa frequência de 
12 semanas em idosos, o comprimento dos telômeros foi melhor pre-
servado no grupo de intervenção sem um aumento significativo[18]. 
Um estudo recente descobriu que o treinamento de resistência aeró-
bica ou treinamento físico intervalado de alta intensidade por seis 
meses aumentou o comprimento dos telômeros em até 5%[19]. Técni-
cas adicionais de perda de peso, ioga e gerenciamento de estresse não 
mostraram mudanças significativas no comprimento dos telômeros. 
No entanto, a maioria desses estudos mostrou correlações significati-
vas entre a atividade antioxidante e a atividade da telomerase[20-23].

Embora muitos fatores genéticos e ambientais estejam associados 
ao encurtamento dos telômeros, o mecanismo mais comum sugeri-
do é o estresse oxidativo. O estresse oxidativo pode ocorrer a partir 
de desequilíbrios entre a produção e o consumo fisiológico de espé-
cies reativas de oxigênio (ROS). Os telômeros são altamente sensíveis 
ao dano oxidativo no DNA, que pode induzir o encurtamento e a dis-
função dos telômeros[24]. A associação entre oxigênio e/ou estresse 
oxidativo e comprimento dos telômeros tem sido muito estudada nas 
últimas décadas. Estudos com cultura de células humanas mostram 
consistentemente que o estresse oxidativo acelera o encurtamento 
dos telômeros, enquanto os antioxidantes e eliminadores de radicais 
livres diminuem as taxas de encurtamento e aumentam a vida útil 
proliferativa das células[25]. Vários estudos clínicos sobre diver-
sas condições patológicas, tais como diabetes, doenças inflamatórias e  
doença de Parkinson mostraram correlações entre os níveis dos mar-
cadores de estresse oxidativo e os níveis de antioxidantes com o 
comprimento dos telômeros[26]. 

2. envelhecimento do sistema imunológico
Um mecanismo molecular importante que limita o potencial pro-
liferativo das células do sistema imunológico é o encurtamento dos  
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telômeros, estruturas de cromatina que envolvem e protegem o final 
dos cromossomos[27]. Devido ao mecanismo de replicação do DNA, os 
telômeros encurtam a cada divisão celular. Esse chamado problema de 
replicação final resulta na perda de 50 a 100 pares de base da sequên-
cia do DNA do telômero com cada divisão celular, levando a telômeros 
criticamente curtos. Tanto os próprios telômeros encurtados quanto a 
abundância reduzida de certas proteínas de ligação aos telômeros são 
percebidos pela célula como danos ao DNA, que sinalizam com a para-
da do ciclo celular associada à senescência replicativa[28]. O resultado 
desse encurtamento do telômero é instabilidade cromossomal e a  
decorrente morte celular. Após o nascimento, exceto por certas célu-
las-tronco pluripotentes e células germinativas, as células humanas 
não expressam a enzima telomerase. Uma exceção importante, entre-
tanto, está no sistema imunológico.

As células do sistema imunológico são capazes de regular 
positivamente a atividade da telomerase durante certos estágios de 
desenvolvimento[29]. A competência imunológica é dependente da 
expansão clonal dos linfócitos T e B antígeno-específicos e a perda de 
telômero pode contribuir para uma diminuição da função imune. 
O encurtamento do telômero tem sido descrito em indivíduos com  
doenças inflamatórias crônicas, como a artrite reumatoide, a escle-
rodermia, o lupus eritematoso sistêmico, a dermatite atópica, entre  
outras. Estudos em pacientes com artrite reumatoide demonstraram 
que o encurtamento do telômero é encontrado nos linfócitos T[30].

A morte celular progressiva de linfócitos T ocorre durante o en-
velhecimento, tanto das células T CD4+ quanto das células T CD8+,  
causada pelo decréscimo de células precursoras na medula óssea via 
redução do seu potencial proliferativo e/ou pelo aumento da morte 
celular dessas células[31]. Contudo, os indivíduos idosos que mantêm 
atividade física continuada apresentam níveis de linfócitos T CD4+ e T 
CD8+ semelhantes aos de indivíduos mais jovens. Esses indivíduos tam-
bém não apresentam deficiências comuns de recrutamento de linfóci-
tos para os sítios infecciosos que são vistos em idosos sedentários[27].

3. Atividade física no retardo do envelhecimento
A atividade física moderada a vigorosa e a aptidão cardiorrespirató-
ria são os principais preditores para redução da mortalidade total[32, 
33] e o inverso é verdadeiro para o comportamento sedentário, como 
sentar ou deitar[34, 35]. De fato, estudos revelam que a atividade físi-
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ca e o tempo gasto em sedentarismo são variáveis   independentes que  
afetam a saúde e que o ideal é manter níveis adequados de atividade 
física e minimizar o tempo sedentário[35]. Infelizmente, a atividade  
física tende a diminuir drasticamente com a idade. Por exemplo, me-
nos de 10% dos adultos do Reino Unido com mais de 65 anos atendem 
às recomendações governamentais de atividade física, que preconiza 
150 minutos de exercícios aeróbicos por semana. Além disso, como o 
sistema imunológico é facilmente influenciado pela atividade física[36], 
o aumento da inatividade ao longo da vida também pode contribuir 
para a redução da imunidade na velhice.

Um sistema imunológico funcionando de maneira ideal é funda-
mental para a saúde, a imunidade celular e humoral é necessária para 
proteção contra infecções, respostas a vacinas, detecção e remoção de 
cânceres e prevenção de doenças autoimunes. O sistema imunológico 
não opera isoladamente, ele é muito influenciado por fatores am-
bientais, incluindo a atividade física[36]. Consequentemente, uma 
associação entre atividade física, imunidade e doença foi demonstra-
da em uma série de estudos em nível populacional. A participação em 
sessões regulares de atividade física moderadamente intensa de pelo 
menos 150 minutos por semana confere proteção contra uma enorme 
gama de distúrbios imunológicos e inflamatórios, bem como contra 
multimorbidade e mortalidade[37-39]. Estudos prospectivos têm con-
sistentemente mostrado que a atividade física regular reduz o risco 
de infecção[40, 41] e a carga de infecções virais latentes[42]. Também 
há ampla evidência de que estilos de vida fisicamente ativos reduzem 
o risco de câncer, particularmente aqueles que afetam desproporcio-
nalmente os idosos, como câncer de mama, cólon e próstata[43]. Os  
benefícios da atividade física também são aparentes em idosos no contex-
to de proteção contra fragilidade e comprometimento cognitivo[44, 
45]. Dessa forma, tem sido sugerido que muitos dos benefícios da ati-
vidade física para a saúde são alcançados por meio de efeitos positivos 
no sistema imunológico.

Estudos prospectivos têm consistentemente mostrado que 
a atividade física regular reduz o risco de infecção[40, 41] e 
a carga de infecções virais latentes[42].
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A gripe comum e a pneumonia continuam sendo as principais 
causas de morte entre os idosos[46], além da atual pandemia do vírus 
SARS-CoV-2[47]. Infelizmente, a vacinação profilática é menos eficaz na  
população idosa, especialmente naqueles idosos que são fragilizados 
pelas comorbidades[46, 47]. As intervenções de exercícios demons-
traram melhorar as respostas imunológicas a antígenos novos e de 
recordação em idosos[48], com dois ensaios clínicos em humanos ido-
sos mostrando que o aumento da atividade física pode melhorar as  
respostas imunológicas e estender a proteção fornecida pela vacina 
contra influenza[49,  50]. As intervenções com exercícios também mos-
traram melhorar os sintomas da doença em uma variedade de doenças 
inflamatórias e autoimunes, com os benefícios observados incluindo 
melhorias na função vascular[51] e diminuição da gravidade da doen-
ça e da dor em pacientes com artrite reumatoide[52].

Consequentemente, há um interesse crescente em saber se a ativi-
dade física pode preservar a imunidade na velhice e, assim, proteger 
contra a multimorbidade. A evidência mais forte até agora que apoia a 
atividade física como um poderoso adjuvante imunológico vem de es-
tudos de vacinação em adultos mais velhos. Períodos de envolvimento 
prolongado de atividade física, manutenção de altos níveis de ativi-
dade física habitual na velhice e sessões únicas de exercício antes da  
vacinação – todas essas ações mostraram melhorar as respostas imu-
nológicas às vacinas [53-58]. 

4. Restrições calóricas e longevidade
A restrição calórica, sem desnutrição, expõe os organismos a um es-
tresse nutricional moderado, que não apenas estimula as proteínas 
de estresse, mas também os mecanismos de defesa do organismo, tor-
nando a célula ou o organismo mais resistente a estímulos tóxicos  
ativando a hormese. A restrição calórica sem desnutrição é a inter-
venção não farmacológica mais estudada que demonstrou melhorar a  
saúde e aumentar a longevidade em vários modelos experimentais. 
Desde que McCay et al. publicaram, em 1935[14], os efeitos do restrição 
calórica na longevidade de camundongos, vários autores mostraram 
que a restrição calórica melhora as condições de saúde e prolonga a 
vida em diferentes espécies de vida curta, tais como: levedura, vermes, 
moscas e ratos, mas o resultado em espécies de vida mais longa, como 
os humanos, não é tão claro[60]. 
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Existem poucos estudos analisando os efeitos da restrição calórica 
em primatas. Em um primeiro estudo, publicado em 2003[61], o au-
mento da idade média associada à prevenção da hiperinsulinemia e à 
mitigação de doenças relacionadas à idade foi descrito em macacos que 
fizeram uma dieta de restrição calórica[61]. Também foram observados 
efeitos benéficos da dieta de restrição calórica na resposta adaptativa 
metabólica dos macacos rhesus, reduzindo o risco de morbidade re-
lacionada ao envelhecimento[62].

Importantes ensaios clínicos envolvendo protocolos de restrições 
calóricas em seres humanos foram realizados nos estudos Calerie 1 
e 2, e no estudo Cron  [63, 64]. Os dados do estudo Calerie I mostra-
ram que a redução calórica induziu à perda de peso acompanhada de 
uma melhora na tolerância à glicose e sensibilidade à insulina, bem 
como ocorreu a diminuição dos níveis de colesterol LDL e da proteí-
na C reativa, sugerindo um melhor estado metabólico em humanos 
submetidos a restrição calórica[65, 66]. Os dados do estudo Calerie 2 
demonstraram que a restrição calórica diminui o conteúdo de lipídios 
intramusculares, a pressão arterial, o colesterol total, o colesterol LDL, 
a concentração de proteína C reativa no plasma e de TNF-α, bem como 
diminui o risco de doença cardiovascular em 10 anos[67, 68]. Além dis-
so, também foram relatadas melhoras nos parâmetros gerais de saúde, 
incluindo humor, desejo sexual e duração do sono após 24 meses de  
restrição calórica[69]. No entanto, deve ser apontado que a restrição 
calórica de longo prazo observada nos ensaios Calerie 1 e 2 também  
promoveu uma diminuição da densidade mineral óssea. Essa perda  
óssea pode ser relevante em pessoas propensas a sofrer fraturas oste-
oporóticas e constitui uma possível limitação da restrição calórica,  
particularmente em idosos com osteoporose aumentada[70]. 

Como o esperado, os dados do Calerie 2 mostraram que a restrição ca-
lórica sustentada também reduz o estresse oxidativo relacionado ao 
envelhecimento[71]. Embora nenhum dado sobre a longevidade ain-
da esteja disponível nesses estudos, a análise dos dados do Calerie 2 
indica que a restrição calórica retarda o envelhecimento biológico,  
sugerindo que esta intervenção não farmacológica pode aumentar a 
longevidade em humanos[72].

5. Oxigenoterapia hiperbárica
Num estudo observacional prospectivo foi verificado que mergulha-
dores expostos ao oxigênio hiperbárico apresentaram alongamento 
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do telômero significativo em seus leucócitos[73]. O protocolo de oxi-
genoterapia hiperbárica utiliza os efeitos induzidos por repetidas  
exposições hiperóxicas intermitentes. Essas exposições hiperóxicas in-
termitentes induzem uma resposta adaptativa que inclui o aumento da 
regulação dos genes antioxidantes[74]. Assim, de forma semelhante ao 
exercício físico e à restrição calórica, um protocolo de oxigenoterapia 
hiperbárica repetido diariamente pode induzir o fenômeno de hor-
mese. Desta forma, exposições intermitentes e repetidas de oxigênio 
hiperbárico desencadeiam a expressão de genes que regulam o estres-
se oxidativo[75]. 

A oxigenoterapia hiperbárica induz a liberação de fator de trans-
crição induzido por hipóxia (HIF), bem como aumenta a estabilidade 
e a atividade do HIF[76]. Por sua vez, o HIF induz uma cascata celular 
incluindo fator de crescimento endotelial vascular e indução de an-
giogênese, biogênese mitocondrial, mobilização de células-tronco e 
aumento da atividade de SIRT1[75]. 

A oxigenoterapia hiperbárica é uma modalidade de tratamento 
bem estabelecida para feridas que não cicatrizam e lesões por radiação, 
bem como diferentes eventos hipóxicos ou isquêmicos (como toxicida-
de por monóxido de carbono, infecções etc.). Nos últimos anos, uma 
crescente evidência de ensaios pré-clínicos e clínicos demonstraram 
a eficácia da oxigenioterapia hiperbárica para indicações neurológi-
cas, incluindo perda auditiva neurossensorial súbita idiopática[77],  
pós-acidente vascular cerebral e lesão cerebral pós-traumática[78], 
síndrome de sensibilização central, como a síndrome de fibromial-
gia[79], e declínio cognitivo relacionado à idade em modelos animais 
da doença de Alzheimer[80]. Ainda, o comprimento dos telômeros dos 
linfócitos T e B aumentaram significativamente após a oxigeterapia hi-
perbárica em seres humanos[81]. 

6. Considerações finais
Tomado em conjunto, os resultados de vários trabalhos de pesqui-
sa mostram que é possível retardar o processo de envelhecimento e a  
senescência celular pela indução de processos que visam manter a  
hormese do equilíbrio redox celular. Isso pode ser observado pela in-
dução de hormese na oxigenoterapia hiperbárica, no exercício físico e 
no processo controlado de restrição calórica. A possibilidade de retar-
dar o aparecimento de doenças crônicas associadas ao envelhecimen-
to ou mesmo retardar a morte parece ser fisiologicamente possível.  
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Outra questão, à parte, mas relacionada com o presente trabalho, se-
riam os limites biológicos dessas intervenções e suas consequências 
econômicas e sociais. Uma diminuição da idade biológica com menor 
deficiência e fragilidade combinada ou não com aumento da expecta-
tiva de vida provavelmente afeta questões econômicas e sociais como 
idade de aposentadoria, emprego, impostos e custo dos sistemas de 
saúde. Uma revisão completamente ética de todas essas intervenções 
e suas consequências são necessárias num futuro próximo.
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