
Envelhecimento saudável

O envelhecimento saudável depende do equilíbrio entre o declínio natural das diversas 
capacidades individuais, mentais e físicas e a obtenção dos objetivos que se desejam.

A satisfação pessoal está relacionada com a aptidão para selecionar objetivos apropria-
dos à realidade circundante e à sua possibilidade de concretização.

A pessoa idosa precisa fazer a adequação entre o que deseja e o que devido aos recursos 
individuais e coletivos acessíveis e disponíveis é possível alcançar e querer.

Todos podemos contribuir para que qualquer pessoa idosa tenha objetivos de vida rea-
listas e concretizáveis e desse modo encontre a satisfação que irá ter uma influência muito 
positiva na sua saúde.

Envelhecimento 



EnvElhEcimEnTO sAudávEl

Prevenção da Doença

A prevenção das doenças, atrasando o 
seu aparecimento ou diminuindo a sua 
gravidade é uma componente fundamen-
tal do envelhecimento saudável.

de seguida salientamos alguns aspetos 
relacionados com a prevenção das doen-
ças mais comuns das pessoas idosas.

Doenças cardiovasculares 
e Acidente Vascular Cerebral (AVC)
Para prevenção destas doenças é 

conveniente:

n  Fazer atividade física regular e adequada 
à idade e ao estado de saúde da pessoa 
idosa;

n  dar atenção à alimentação, evitando o 
consumo excessivo de sal, de gorduras, 
açúcar e aumentando a ingestão de fru-
tas e vegetais;

n  Tentar diminuir o excesso de peso;

n  diminuir ou cessar os hábitos tabágicos;

n  Fazer o controlo médico da tensão arte-
rial, dos níveis de glicose e colesterol do 
sangue.

Cancro
Alguns cuidados a ter na prevenção do 

cancro são coincidentes com os das doenças 
cardiovasculares e Avc, como a prática da ati-
vidade física, os cuidados com a alimentação, 
a diminuição do excesso de peso e não fumar.

Para além destes comportamentos pre-
ventivos, em relação ao cancro importa ter 
presente:

n Evitar a exposição demorada ou exces-
siva ao sol;

n Fazer os rastreios periódicos:
– do cancro do colo do útero;
– do cancro da mama;
– do cancro do cólon e do recto;

Solidão
A promoção do envelhecimento saudá-

vel tem como uma das suas principais ver-
tentes a prevenção do isolamento social e 
da solidão das pessoas idosas.

A qualidade de vida, o bem-estar, a ma-
nutenção das qualidades mentais estão 
diretamente relacionadas com a atividade 

social, o convívio, o sentir-se útil a familia-
res e/ou à comunidade.

n As pessoas idosas devem participar em ati-
vidades de grupo, de preferência interge-
racionais, atividades de aprendizagem e 
de conhecimento de novos lugares.

n É também indispensável participar em 
grupos de suporte para pessoas isola-
das, viúvas/os, pessoas idosas com de-
ficiência, motora, cognitiva ou outra 
e, em certos casos, procurar o aconse-
lhamento por profissionais de saúde 
mental, serviço social ou terapeutas 
ocupacionais.

Medicação
As pessoas idosas têm com alguma 

frequência vários medicamentos para 
tomar.

n  como é importante não trocar o horá-
rio em que se devem tomar os diferen-
tes medicamentos, tenha consigo uma 
folha de papel com a informação de-
talhada das horas a que deve tomar os 
diferentes medicamentos para que não 
existam enganos.

n  caso por qualquer razão não tenha esta 
informação solicite-a ao seu médico. 
Porque tomar os medicamentos de 

forma diferente do que o médico acon-
selhou pode trazer problemas.

Depressão
A depressão é uma das afeções mais co-

muns das pessoas idosas com grande in-
fluência no seu bem-estar. A tristeza e o 
isolamento, em geral acompanham este 
problema.

se sente que possa estar com depressão 
procure apoio psicoterapêutico falando 
com o seu médico ou psicólogo.

numa perspetiva de promoção da 
saúde mental, a depressão pode ser evi-
tada ou pode melhorar com as atividades 
de ar livre e de grupo que podem ser uma 

das formas principais de terapia para a de-
pressão das pessoas idosas.

Funções mentais e cognitivas
As funções mentais e cognitivas têm 

uma enorme importância na autonomia 
da pessoa idosa.

Estas capacidades têm tendência a dimi-
nuir com a idade, mas pode ser feita a preven-
ção desse enfraquecimento com atividades 
de vários tipos, que devem ser fomentadas.

Em especial, são promotoras das capa-
cidades cognitivas, a leitura, os treinos da 
memória, a aprendizagem de novos co-
nhecimentos, as atividades com as mãos, 
o convívio com outras pessoas, de prefe-
rência de várias gerações.

Sociabilidade
conviver, é fundamental para a pre-

venção de diversos problemas das 
pessoas idosas e para a promoção do 
envelhecimento saudável.

Todas as estratégias que sejam possí-
veis de desenvolver e que promovam o 
convívio e a sociabilidade são de grande 
valia para as pessoas idosas, tendo um 
efeito na sua saúde, qualidade de vida e 
bem-estar.

O trabalho voluntário pode ser um 
instrumento essencial para a promoção 
da sociabilidade, porque desenvolve o 
sentido de pertença a uma comunidade, 
o sentimento de ajuda e de se sentir útil, 
com efeitos positivos na auto estima 
e na saúde, em suma é uma excelente 
forma de promover o envelhecimento 
saudável.


