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INTRODUÇÃO
Este e-book não é o meu Programa de Longevidade
propriamente dito, mas é, na realidade, a sua história. Como ele
foi construído ao longo do caminho.
Conhece aquelas palavras do poeta português Fernando
Pessoa?

“Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia
vou construir um castelo.”

É bem isso. Sinto que meu castelo está quase pronto e foi,
realmente, construído pedra a pedra. Estará pronto se o
conteúdo do meu trabalho for realmente divulgado e atingir um
número maior de pessoas. Considero esta a minha missão.
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O sonho de ser bailarina
Tudo começou aos meus 14 anos de idade, quando estava de
férias no Rio de Janeiro com o meu pai. Ao passarmos em
frente ao Teatro Municipal, no centro da cidade, pedi-lhe para
pararmos o táxi e tentarmos conhecê-lo por dentro. Meu
grande sonho era, então, ser bailarina.
Naquele dia estava havendo uma seleção de candidatos para
compor o "novo" Corpo de Baile do Teatro Municipal. Tive a
oportunidade de ser apresentada à professora que estava
organizando o evento e, com a espontaneidade e a inocência
de uma adolescente do interior de Minas Gerais, revelei-lhe o
meu sonho dourado. Inesperadamente, ela me convidou para
fazer um teste e fui aprovada. De um dia para o outro, estava
morando na Cidade Maravilhosa, preparando-me para fazer
parte do Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Daquele dia em dia, embora aparentemente estivesse mais
próxima de conquistar o meu sonho, começaram a aparecer
pedras pesadas ao longo do meu caminho.
O primeiro foi justamente ter que emagrecer para me ajustar ao
perfil da bailarina perfeita, porque tudo naquela mundo da
dança era mesclado pela referência da perfeição. E, em poucos
meses, evoluí com um quadro de anorexia nervosa,
emagrecendo progressivamente, até chegar a 36 Kg. Não dava
mais para continuar.
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Um longo caminho
Alguns anos depois, já que não tive condições de manter a
dança, chegou a hora de fazer o vestibular. Não sabia qual
curso escolher, mas gostava muito de estudar.
Fui escolhida para participar da “turma dos 50”, aqueles alunos
sobre os quais os diretores do Curso Preparatório para o
Vestibular investiam para que tirassem os primeiros lugares da
Medicina e da Engenharia, opções rivais na época, cujas
primeiras colocações decididamente eram as que davam maior
status e maior popularidade aos cursinhos pré-vestibulares.
Ainda não havia feito a minha opção, quando perguntei ao meu
pai o que ele achava de seguir a carreira dele, também médico,
e ele, visionário, me respondeu:

Por que você não faz Medicina Preventiva?
A Medicina do Futuro?
Não parecia ter nenhum glamour na sua sugestão, mas,
naquele momento, aceitei trilhar a proposta de prevenção. Nem
imaginava que haveria tantas pedras ao longo do caminho até o
dia em que percebi, "30 anos depois" (1983-2013) que,
finalmente, “o futuro chegou”. Sim, foram 30 anos de
caminhada até perceber que estávamos realmente na Era da
Prevenção.
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O fim das rugas
Antes disso, em 2002, ganhei um livro chamado “O fim das
rugas”, escrito por um dermatologista americano conceituado,
Nicholas Perricone. Neste livro, ele dizia que mecanismos
bioquímicos como

a inflamação e a oxidação
estavam envolvidos no mecanismo de formação das rugas. Ele
também sugeria a leitura de um livro - O Ponto Z, a dieta - de
Barry Sears, que foi fundamental na elaboração da minha
proposta de prevenção. Isto porque a assim conhecida Zone
Diet é uma dieta essencialmente anti-inflamatória.
Depois, em 2005, deparei-me com um artigo do pesquisador
italiano Paolo Giacomoni, na época diretor executivo do
laboratório de pesquisa da Clinique, empresa americana
bastante voltada para o antiaging, ou seja, para deter, retardar
e até reverter o processo de envelhecimento.
Suas pesquisas eram voltadas principalmente para o processo
de envelhecimento causado pela exposição da pele à luz, ou
seja, para o fotoenvelhecimento. Foi ele quem me despertou
para uma proposta concreta e coerente de Gestão do
Envelhecimento.
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O envelhecimento como um sistema operacional
Com o seu artigo Ageing, Science and the Cosmetics Industry,
publicado no relatório da Organização Europeia de Biologia
Molecular (European Molecular Biology Organization), em 2005,
Paolo Giacomoni despertou em mim "um novo olhar sobre o
processo de envelhecimento".
O envelhecimento não era mais para ser encarado como
sempre o fizemos - processo de declínio gradativo, progressivo
e irreversível com o passar do tempo. Giacomoni referiu-se a
ele como um processo de “acúmulo de dano molecular”. O
dano ao qual ele se referia eram basicamente

a inflamação e a oxidação
ou seja, os mesmos processos ao qual Perricone descreveu
como envolvidos no mecanismo de formação das rugas.
O interessante é que estes processos bioquímicos podem ser
avaliados quantitativamente.
Mesmo que não os entenda muito bem, não se preocupe em
saber mais detalhes. O importante é entender que Giacomoni
propunha tratar o envelhecimento como um sistema
operacional, que pode ser avaliado por operações
matemáticas, já que existem fatores que podem causá-lo,
acelerá-lo, detê-lo, retardá-lo e, até mesmo, revertê-lo.
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Retardando as areias do tempo
Portanto, conhecendo os processos bioquímicos primários que
envelhecem e causam doenças, como a inflamação e a
oxidação, e sabendo que existem parâmetros que podem fazer
com que sejam avaliados, quantificados e acompanhados, por
que não realizarmos o seu controle periódico, sistemático,
buscando sempre otimizá-los?
Não estaríamos atuando objetivamente parar “retardar as areias
do tempo”, comparando o envelhecimento à queda da areia de
um ampulheta?
Esta comparação já havia sido feita por Michael Roizen em seu
livro publicado em 2001, a Dieta da Idade Verdadeira. Por
isso, tudo parecia um quebra-cabeça: peças se encaixando e
fazendo sentido.
Nascia a ideia da Gestão do Envelhecimento.
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Otimização da Saúde
Relacionada à Gestão do Envelhecimento, está a Otimização da
Saúde, porque uma não pode existir sem a outra. Em ambas,
não lidamos com parâmetros “normais” e, sim, “ótimos”, se
desejarmos efetivamente manter a saúde ao longo da vida - a
nova proposta de prevenção neste Século XXI.
Venho insistindo nesta ideia há mais de 10 anos e,
recentemente, deparei-me com um site americano que propõe
exatamente os 7 alvos sobre os quais temos que atuar para
buscarmos de maneira pró-ativa a otimização da saúde:

1. Simplicidade
2. Dieta saudável
3. Atividade física regular
4. Sono de boa qualidade
5. Relacionamentos saudáveis
6. Controle da exposição a toxinas ambientais
7. Manejo do estresse cotidiano
Não se esqueça de que toda caminhada começa pelo primeiro
passo. Trabalhamos tudo aos poucos, conquista a conquista.
Ref: www.healthoptimizationprogram.com
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Finalmente, o Programa de Longevidade
Após a conclusão do fantástico Projeto Genoma Humano, em
2003 - projeto que identificou e sequenciou os nossos genes verificamos uma verdadeira revolução no mundo da nutrição e
da atividade física. Passamos a entender muito melhor o que
influencia a expressão de nossos genes e, com isso, o meu
trabalho se expandiu, abordando um conteúdo muito mais
amplo do que a Nutrologia propriamente dita, incluindo a
Gestão do Envelhecimento e a Otimização da Saúde.
Juntando todas as pecinhas de um enorme quebra-cabeças, fui
construindo ao longo do tempo o meu Programa de
Longevidade Saudável. Ao mesmo tempo em que nele está
inserido toda a complexidade do conhecimento científico,
busquei tornar o seu conteúdo leve e de fácil leitura, para que
possa realmente desfrutá-lo, mais do que apenas recebê-lo
como “informações”. Com ele:
- Você entenderá melhor o meu trabalho e terá inspiração para
uma atuação mais pró-ativa a caminho de uma longevidade
saudável;
- Aprenderá por que a Medicina do Século XXI é chamada
Medicina dos 5 Ps;
- Compreenderá porque o primeiro passo do Programa de
Longevidade é “cuide de sua saúde cerebral”;
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- Terá informações sobre nutrição neuroregenerativa e
conhecerá uma lista de alimentos recomendados para a saúde
cerebral, para que possa trabalhar ativamente para otimizar
foco, concentração, atenção, memória e rapidez de raciocínio;
- Terá detalhes sobre a importância da saúde intestinal e
entenderá por que a zonulina, uma proteína, é considera a porta
biológica do câncer, inflamação e doenças auto-imunes;
- Encontrará dicas relacionadas aos temas:
Meditação
Mente Ativa
Respiração
Disciplina
Organização
Rituais
Vida Orgânica
Suplementos
Sono
Atividade Física
Relacionamentos
enfim, várias abordagens dentro do contexto
retardar o envelhecimento ou anti-idade que
poderão lhe ajudar a alcançar as suas metas e se
aprofundar nos caminhos da "auto-cura".
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Espero ter-lhe despertado para o assunto e que, adquirindo os
meus ebooks, possa me ajudar a terminar o meu castelo. Afinal,
minha grande missão é divulgar este conhecimento
maravilhoso que adquiri ao longo da minha Boa Estrada
Vermelha, termo que os índios norte-americanos empregam
para se referirem à nossa trajetória de vida quanto temos a
percepção de exercer os nossos talentos, curar a nos
mesmos e à mãe Terra.

Boa leitura!
E muito obrigada!
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Aqui é um espaço
reservado para alguma
imagem
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Dra. Isabela M. B. David é médica (CRM-SC 6.356) com título
de especialista em Nutrologia (RQE 7.455), atuando em
Nutrologia Preventiva desde 2005. Divulga duas propostas
conceituais: a Gestão do Envelhecimento (Age management) e
a Engenharia Aplicada ao Tempo de Vida Saudável (Applied
Healthspan Engineering), inserindo os seus conhecimentos na
sua prática clínica. Possui certificação da Inflammation
Research Foundation (EUA) em Nutrição Anti-inflamatória e
atuou como diretora de atividade científica e editora do site da
ABRAN - Associação Brasileira de Nutrologia (2008-2012).
Possui mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade do
Sul de Santa Catarina - Unisul - (2016-2017) abordando o tema
Quimioprevenção do câncer, com o artigo final publicado em
2019 no Nutrition Research. Seu trabalho foi reconhecido pelo
Research Novelty (Annals of Food and Nutrition Research) em
2019 com o artigo Commentary on the use of supplements.
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