
1. Pratique atividades físicas
2. Mantenha uma alimentação saudável - Fonte de cálcio e vitamina D, o 
leite e seus derivados evitam a osteoporose. As proteínas são aliadas na 
preservação do sistema imunológico e dos músculos. Enquanto as fibras 
atuam no bom funcionamento do intestino
3. Beba água - Ingerir, no mínimo, oito copos de água por dia
4. Exercite o cérebro - Leia, assista a filmes, jogue baralho, palavras cruza-
das, ou até mesmo aprenda uma nova língua. 
5. Tenha um sono bom 
6. Abandone maus hábitos - Evite o cigarro, o consumo exagerado de 
bebidas alcoólicas e atitudes motivadas pelo estresse 
7. Mantenha o ambiente de casa seguro - Bem iluminado, tenha em conta 
a disposição dos móveis para assegurar uma fácil mobilidade pela casa; 
evite o uso de tapetes; adapte o banheiro com barras de apoio; coloque 
os números de telefone da família e amigos juntos ao telefone, escritos 
em números bem visíveis; deixe os objetos mais utilizados em prateleiras 
mais baixas, nos armários e cozinha
8. Cuidado com quedas - a perda do equilíbrio pode ser decorrente de 
problemas primários do sistema osteoarticular e/ou neurológico. Algumas 
estratégias ajudam a diminuir esse risco como, por exemplo, fisioterapia 
para aumento de força mus-
cular e melhora do equilí-
brio, redução do número 
de medicamentos, correção 
de déficits visuais e uso de 
bengalas/andador
9. Atentar ao uso correto de 
medicações 
10. Procure um médico 
Geriatra regularmente
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Envelhecer com saúde depende de escolhas
Entender que o envelhecimento é 

inevitável e que o tempo vai passar é o 
ponto de partida para se refletir sobre 
como se pode viver por mais tempo e 
com mais qualidade. “Sabemos que o 
envelhecimento vem acompanhado de 
alguns medos, como: doenças, solidão, 
perda da independência e dar trabalho 
para os familiares. Mas esta fase não 
precisa, e não deve, ser assim”, frisa 
a geriatra Mariana Tocchetto Pritsch.

Sabe-se que somente 25% do en-
velhecimento é determinado pela 
genética. Os outros 75% são resultado 
dos hábitos cultivados durante toda a 
vida e das escolhas que são feitas. Um 
estilo de vida saudável (alimentação 
com equilíbrio e de qualidade e man-
ter o corpo e mente ativos) é a chave 
para uma vida mais prazerosa, feliz e 
qualificada na velhice. Para pensar na 
articulação entre estilo de vida, saúde e 
envelhecimento têm-se como ponto de 
partida a seguinte reflexão: a qualidade 
de vida, e consequentemente, a quali-
dade do envelhecimento relacionam-se 
com a visão de mundo do indivíduo e 
da sociedade em que ele está inserido, 
assim como o estilo de vida conferido 
a cada ser. As interações de equilíbrio 
entre corpo, mente, relações interpes-
soais, espiritualidade e objetivos de 
vida, medidas pela própria subjetivida-

DICAS PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL
de do ser humano, é que determinam 
as mudanças que ele fará ao longo da 
vida, explica Mariana.

“Sabemos que a expectativa de vida 
vem aumentando e a possibilidade de 
se repensar caminhos e escolhas aos 
60, 70, 80 anos é muito interessante. O 
idoso que se aposentava e esperava a 
vida passar sentado em uma poltrona 
não existe mais, ou pelo menos não 
deveria existir mais. Hoje, muitos 
idosos são ativos, dançam, namoram, 
querem novos desafios, participam das 
redes sociais, fazem faculdade, alguns 
são atletas, outros descobrem novos 
talentos depois da maturidade”, co-
menta a geriatra. Isto vem ao encontro 
do conceito de saúde, segundo a OMS: 
“estado de completo bem-estar físico, 
mental e social, e não, simplesmente, a 
ausência de doenças“.

Entende-se, então, que a qualidade 
do envelhecimento está diretamente 
relacionada com a qualidade de saúde 
que o indivíduo tem no seu percurso 
existencial e o estilo de vida que ele 
assume nessa trajetória. Reinventar-se 
a cada dia, ter autonomia para fazer 
as escolhas corretas e viver bem, inde-
pendentemente da idade. “Envelhecer 
é ser responsável pelo futuro que nos 
aguarda e as boas escolhas refletirão na 
nossa saúde”, resume ela.


