
 

No dia 11 de fevereiro de 2022 assinala-

se o 7.º Dia Internacional das Mulheres 

e Raparigas na Ciência, instituído pela 

ONU, que este ano é subordinado ao 

tema “Equidade, Diversidade, e Inclusão: 

A Água une-nos” (Equity, Diversity, and 

Inclusion: Water Unites Us  

 
https://tecnico.ulisboa.pt/pt/eventos/dia-internacional-das-mulheres-e-raparigas-na-ciencia-2022/ 
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O Clube Ciência Viva na Anselmo 

(CCVnA) foi aprovado no âmbito do 

Alargamento da Rede de Clubes Ciên-

cia Viva na Escola, do Programa Im-

pulso Jovens STEAM inserido no PRR 

– Plano de Recuperação e Resiliência.  
 
Vídeo de divulgação da aprovação do 

CCVnA: 
 https://biteable.com/watch/3508733/3f664a01a4024233d88e30e6e3fc122d 

  

Vida passa como um filme antes da morte 

Novos dados de um "acidente" científico sugerem que a 

vida pode realmente passar diante de nossos olhos en-

quanto morremos. 

Uma equipe de cientistas se propôs a medir as ondas 

cerebrais de um paciente de 87 anos que havia desen-

volvido epilepsia. No entanto, durante o monitoramen-

to neurológico, ele sofreu um ataque cardíaco fatal — e isso proporcionou o regis-

to inesperado de um cérebro que está morrendo O monitoramento revelou que 

nos 30 segundos antes e depois as ondas cerebrais do paciente seguiram os mesmos 

padrões de sonhar ou recordar memórias. 

Uma atividade cerebral deste tipo pode sugerir que uma "recordação final da vida" 

pode ocorrer nos últimos momentos de alguém, escreveu a equipa no seu estudo, 

publicado na revista científica Frontiers in Aging Neuroscience no dia 22.  
 https://www.bbc.com/portuguese/geral-60511033 

https://www.un.org/en/observances/women-and-girls-in-science-day/assembly
https://www.un.org/en/observances/women-and-girls-in-science-day/assembly
https://www.un.org/en/observances/women-and-girls-in-science-day/assembly
https://biteable.com/watch/3508733/3f664a01a4024233d88e30e6e3fc122d
https://www.bbc.com/portuguese/geral-60511033
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Como a ciência está a trabalhar para reverter (ou parar) o 

envelhecimento 
O envelhecimento é um pro-

cesso natural e inevitável, que 

chega a todos. Novos dados 

científicos fazem os biólogos 

acreditar que talvez seja possí-

vel reverter, ou mesmo parar, 

essa evolução. Mas com boa 

saúde. Prevenir ou reverter o 

envelhecimento é o que os 

biólogos estão a tentar fazer 

nos seus laboratórios, para de 

alguma forma diminuir a angústia que algumas pessoas possam sentir. "Se tratarmos 

uma única doença, se desenvolvermos tratamentos mais avançados para o cancro, por 

exemplo, podemos curar as pessoas desse cancro mas elas continuam frágeis. Vão con-

tinuar a ter problemas de memória e tudo o que está associado ao envelhecimento. 

Mas se tratarmos o processo de envelhecimento em si, podemos abordar um espectro 

de coisas diferentes. Espero que possamos tornar as pessoas mais saudáveis, mais feli-

zes, e reduzir a dor por mais tempo possível", disse Andrew Steele em conversa com o 

DN. O objetivo final destes tratamentos é aumentar o tempo de vida passado com boa 

saúde, pois não valerá a pena viver até aos 120 anos se os últimos 40 anos de vida são 

passados num lar. Segundo a plataforma Our World in Data, em 2017 a população 

mundial perdeu 853 milhões de anos saudáveis devido a doença. Os cientistas estão a 

estudar todos os aspetos das células, como o ADN, a mitocôndria, as células estami-

nais, o sistema imunitário, para compreender tudo o que está por trás do envelheci-

mento em termos biológicos. Alguns tratamentos antienvelhecimento estão apenas a 

ser testados em animais, mas outros já estão na fase de testes em humanos (…). 
O envelhecimento tende a assustar quem começa a sentir os seus efeitos, mas para 

Andrew Steele tornou-se uma fonte de curiosidade. O 

autor do livro Eternamente Jovem - Como a Ciência Planeia 

Travar o Envelhecimento encontrou num gráfico, que des-

crevia como o risco de morte de um ser humano duplica 

a cada oito anos, a razão para se tornar biólogo e estudar 

o fenómeno. Estes oito anos são bastante constantes em 

qualquer lugar do mundo, o que pode significar a existên-

cia de um processo de envelhecimento generalizado. 

Segundo Andrew Steele o objetivo dos tratamentos anti-

envelhecimento é serem preventivos, e não paliativos. Por 

enquanto, estes tratamentos que matam as células senes-

centes, responsáveis pelo envelhecimento, só estão a ser 

experimentados em doenças muito graves, como a fibrose pulmonar, por exemplo, em 

que ocorre cicatrização do tecido pulmonar. "Quando passarmos por várias fases de 

testes e de experimentar os tratamentos em doenças cada vez menos graves, pode-

mos chegar ao ponto em que os damos a pessoas com mais de 60 anos porque acu-

mularam células senescentes suficientes ao longo da sua vida para funcionar como um 

tratamento preventivo." Ainda é difícil para os cientistas perceber em que fase da vida 

é melhor começar esta prevenção, de forma a ter o melhor atraso do envelhecimento 

com menos efeitos secundários possíveis. Quantos anos vamos viver, se vamos viver . 

Mas a possibilidade de parar o envelhecimento e dar às pessoas mais alguns anos de 

vida saudáveis, além dos garantidos, começa a surgir dentro dos laboratórios do mun-

do.  

https://www.dn.pt/ciencia/como-a-ciencia-esta-a-trabalhar-para-reverter-ou-parar-o-envelhecimento-

14563256.html 
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