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Envelhecer…É o processo mais natural da vida!
Saber envelhecer  com  qualidade  é fundamental para o bem estar físico e psicológico!
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EnvElhECEr Com SaúdE

Envelhecer,
Sinónimo de alterações

Físicas: 
n  alteração da aparência ao nível da pos-

tura corporal e no modo de locomoção, 
surgimento de rugas e cabelos brancos. 
os músculos e ossos tornam-se mais 
frágeis, o corpo perde elasticidade e au-
mentam as limitações corporais. 

orgânicas e fisiológicas:  
n  o corpo ganha outra forma de reagir 

às adversidades do meio, podendo 
surgir mais doenças.  Surgem altera-
ções  hormonais (verificam-se, no-
meadamente, alterações no bem 
estar, decréscimo da força muscu-

lar, aumento da fadiga, alterações de 
humor, alterações da desejo e da se-
xualidade em geral)

Sociais: 
n  afastamento da vida social profissio-

nal (com entrada na reforma), alte-
ração nas relações afetivas sociais e 
familiares, necessidade de nova ges-
tão de tempo. Por vezes surgem si-
tuações de isolamento e solidão.

Psicológicas: 
n  alterações ao nível da auto-imagem e 

auto-estima, na qualidade de memó-
ria, nas capacidades cognitivas,  na 
afectividade, na sensibilidade e nos 
medos (medo do fim de vida/morte).

Saber envelhecer 
com saúde é…

n  aceitar as alterações físicas, fazer exer-
cício, saber adequar as atividades às 
capacidades do corpo, manter uma  
alimentação cuidada e saudável e 
cuidar da imagem (mimar-se). 
Se não pode correr, caminhe!

n  aceitar que as alterações orgânicas 
e fisiológicas não significam o fim 
de algo. a vida é para ser vivida  em 
pleno. Consulte  periodicamente o 
seu médico/Psicólogo. aprenda a 
tirar partido destas alterações. 
amar nâo tem idade!

n  aceitar que a reforma não significa pa-
ragem e estagnação… É importante a 
redefinição da gestão do tempo, man-
ter-se ocupado, criar novos interesses,  
renovar-se investindo nas amizades 
dentro de todas as faixas etárias. Estar 
ocupado  e ser ativo ajuda a manter a 
sensação de estar vivo!

n  aceitar envelhecer, não significa tornar-
-se menos interessante e menos capaz! 
a experiência de uma vida vivida em 
pleno  torna-o mais sábio, com maior 
capacidade de compreensão,  e melhor 
preparado para ensinar e ajudar os ou-
tros. não tenha medo! medo de enve-
lhecer  é um travão à felicidade de viver!


