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O envelhecimento é con-
siderado processo pro-
gressivo de mudanças 

que acontecem com o passar do 
tempo, caracterizado por 

[...] modificações biológicas, 
psicológicas e sociais [...]. Esta é 
uma etapa da vida que implica 
em uma diversidade de senti-
dos e significados culturais, de-
correntes das particularidades 
dos contextos sociais em que os 
indivíduos estão  inseridos [...].1

Em âmbito biológico, há 
acúmulos de danos celulares e 
moleculares que afetam o fun-
cionamento regular do orga-
nismo, gerando incapacidades 
e a instalação de doenças. No 
aspecto neurológico e/ou psi-

cológico, observações clínicas 
identificam alterações 

[...] no processamento cognitivo, 
redução da atenção (déficit aten-
tivo), mais dificuldade no resga-
te das informações aprendidas 
(memória de trabalho) e redu-
ção da memória prospectiva 
(lembrar-se de lembrar) e da me-
mória contextual ( dificuldades 
com  detalhes) [...].2

O envelhecimento representa 
o conjunto de consequências 
ou os efeitos da passagem do 
tempo. Pode ser considerado 
biologicamente como a involu-
ção morfofuncional que afeta 
todos os sistemas fisiológicos 
principais, de forma variável. 
Essa involução não impede, 

entretanto, que a pessoa se 
mantenha ativa, independente 
e feliz. Representa, do ponto 
de vista psíquico, a conquista 
da sabedoria e da compreen-
são plena do sentido da vida. 
A velhice bem-sucedida, física 
e psiquicamente, constitui-se, 
indiscutivelmente, na gran-
de fase da vida, onde o ser 
humano está preparado para 
entrar em comunhão com a 
 grandiosidade da Criação [...].3

Humberto de Campos trans-
mite-nos as seguintes palavras 
de Jesus a respeito das três fases 
da existência humana no plano 
físico: 

[...] A vida, na sua expressão 
terrestre, é como uma árvore 
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grandiosa. A infância é a sua ra-
magem verdejante. A mocidade 
se constitui de suas flores perfu-
madas e formosas. A velhice é o 
fruto da experiência e da sabe-
doria. [...] A ramagem é uma es-
perança; a flor, uma promessa; o 
fruto é a  realização [...].4

De acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
idoso é todo indivíduo com 60 
anos ou mais. O Brasil tem mais 
de 28 milhões de pessoas nessa 
faixa etária, número que repre-
senta 13% da população do país. 
E esse percentual tende a dobrar 
nas próximas décadas, segundo 
a Projeção da População, divul-
gada em 2018 pelo IBGE.5

Para que os idosos de hoje e 
do futuro tenham qualidade 
de vida, é preciso garantir di-
reitos em questões como saú-
de, trabalho, assistência social, 
educação, cultura, esporte, ha-
bitação e meios de transportes. 
No Brasil, esses direitos são re-
gulamentados pela Política Na-
cional do Idoso, bem como o 
Estatuto do Idoso, sancionados 
em 1994 e em 2003, respectiva-
mente. Ambos os documentos 
devem servir de balizamento 
para políticas públicas e ini-
ciativas que promovam uma 
 verdadeira melhor idade.6

De qualquer forma, é pos-
sível retardar o processo de 

envelhecimento, com o con-
sequente aumento do tempo 
médio de vida, fato, aliás, que 
guarda coerência com o au-
mento da expectativa de vida 
no mundo inteiro. No Brasil, 
por exemplo, no início do sécu-
lo passado a expectativa de vida 
era de 50 anos, atualmente está 
entre 75 e 76 anos. Para a Or-
ganização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da 
 Saúde (OPAS/OMS), o número 
de pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos vai mais do 
que dobrar no mundo em 2050, 
passando de 900 milhões, em 
2015, para aproximadamente 
2 bilhões. É importante, pois, 
que os idosos envelheçam de 
maneira saudável e ativa. Que 
a idade avançada não impeça 
as pessoas de ser e fazer o que 
querem ou valorizam.7

Em consonância com o as-
sunto, o último Relatório Mun-
dial de Envelhecimento e Saúde 
– OMS, de 2015, aponta novas 
“[...] evidências a respeito do 
processo de envelhecimen-
to, e observa que muitas per-
cepções e suposições comuns 
sobre as pessoas mais velhas 
são baseadas em estereótipos 
ultrapassados. Como mostra a 
evidência, a perda das habili-
dades comumente associadas 
ao envelhecimento na verdade 
está apenas vagamente relacio-
nada com a idade  cronológica 
das pessoas [...]”.8
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O Relatório transmite outras 
evidências fundamentadas em 
estudos e pesquisas científicas:  

[...] Não existe um idoso “tí-
pico”. A diversidade das ca-
pacidades e necessidades de 
saúde dos adultos maiores 
não é aleatória, e sim advin-
da de eventos que ocorrem 
ao longo de todo o curso da 
vida e frequentemente são 
modificáveis, ressaltando a 
importância do enfoque de 
ciclo de vida para se entender 
o processo de envelhecimen-
to. Embora a maior parte dos 
adultos maiores [idosos] apre-
sente múltiplos problemas de 
saúde com o passar do tempo, 
a idade avançada não implica 
em dependência. Além disso, 
ao contrário do que se pensa, 
o envelhecimento tem muito 
menos influência nos gastos 
com atenção à saúde do que 
outros fatores, inclusive os al-
tos custos das novas tecnolo-
gias médicas. 
[...] A mensagem principal é 
otimista: na vigência das polí-
ticas e serviços apropriados, o 
envelhecimento da população 
pode ser considerado uma pre-
ciosa oportunidade tanto para 
os indivíduos como para as 
 sociedades [...].9

O conceito de vida sadia/
ativa abrange uma série de fa-
tores, denominados determi-

nantes de envelhecimento que 
pontuamos, em seguida, de 
forma muito ampla, cujos con-
teúdos foram obtidos a partir 
de estudos e pesquisas sérias, 
os quais integram, igualmente, 
a excelente Cartilha do Envelhe-
cimento Sadio, organizada pelo 
geriatra brasileiro Carlos Brasil, 
da Associação Médico-Espírita 
do Brasil (AME-Brasil). 

Uma vida sadia prepara 
um envelhecimento sadio

A preparação para um enve-
lhecimento sadio deve ser pro-
gramada com antecedência de 
muitos anos, se possível, a fim 
de que se possa colher na velhi-
ce os resultados dos hábitos po-
sitivos previamente  adotados. 
Tais hábitos abrangem cuida-
dos relacionados à alimenta-
ção, às medidas preventivas e 
curativas de manutenção da 
saúde, participação da vida em 
sociedade, tranquilidade psico-
lógica e busca por uma maior 
 espiritualização, como  esclarece 
Joanna de Ângelis:  

Neste sentido, os suportes 
morais e espirituais contri-
buem para a mudança de ro-
tina, abrindo espaços mentais 
e emocionais para o idealismo 
do amor ao próximo, da so-
lidariedade, dos serviços de 
enobrecimento humano. 
O homem se deve renovar 
incessantemente, alterando 
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 fisioterapêuticos. Tais têm 
como objetivo evitar ou retar-
dar a falência de órgãos, seja 
por meio do diagnóstico preco-
ce de enfermidades, sobretudo 
as invasivas, infecciosas, meta-
bólicas e nutricionais, seja pela 
utilização de tratamentos ade-
quados.  Por outro lado, é im-
portante também estar atentos 
a possíveis distúrbios psíquicos 
que surgem na velhice: 

As demências são caracteriza-
das por uma perda progressi-
va de memória, iniciando com 
a memória recente, que causa 
impacto nas atividades do dia 
a dia. [...] Dentre os tipos de 
demência, a mais conhecida 
é a Demência de  Alzheimer 
(40-60%) [...] e outras  
(10-20%) [...].12

Merecem especial destaque, 
os cuidados relacionados às 
quedas, comuns nos idosos. São 
acidentes “[...] geralmente asso-
ciados às dificuldades de visão, 
à deficiência auditiva, ao uso de 
alguns medicamentos, à perda 
progressiva da força nos mem-
bros inferiores e ao desequilí-
brio, além de outras  situações 
clínicas”.13

 
Saber administrar as 
perdas e o luto

Em qualquer época da exis-
tência corporal ocorrem per-
das, inclusive relacionadas à 

para melhor os hábitos e ati-
vidades, motivando-se para o 
aprimoramento íntimo, com 
consequente movimentação 
das forças que fomentam o 
progresso pessoal e comunitá-
rio, em benefício da  sociedade 
em geral. 
Diante desse esforço e empenho, 
o homem interior sobrepõe-se 
ao exterior, social, trabalhado 
pelos atavismos das repressões 
e castrações, propondo concei-
tos mais dignos de convivên-
cia humana, em consonância 
com as ambições espirituais 
que lhe passam a comandar as 
 disposições íntimas.10

Alimentação saudável
Relaciona-se à ingestão dos 

nutrientes necessários com a 
finalidade de suprir as deman-
das diárias do corpo físico, 
 evitando-se a ingestão de ali-
mentos que podem sobrecar-
regar a máquina orgânica ou 
provocar enfermidades meta-
bólicas ou não. A alimentação 
saudável contribui para a me-
lhoria do sistema imunológi-
co, da qualidade de sono, do 
humor, dos processos de ab-
sorção, metabolismo e excre-
ção orgânicos e da capacidade 
de concentração. Em gestan-
tes, ela é essencial para o bom 
desenvolvimento do feto e em 
 mulheres que amamentam con-
tribui para o  desenvolvimento 
saudável do bebê. 

O Espírito Emmanuel  assinala: 

O alimento do corpo e da 
alma, no que se refere ao pão 
e à emoção, representa meio 
para a evolução e não o fim da 
 evolução em si mesma. 
Há criaturas, no entanto, que 
fazem do prato e do continuís-
mo simplista da espécie únicas 
razões de ser em toda a vida. 
Trabalham para comer e 
 procriam sem pensar. 
Quando se lhes fala do Espírito 
ou da eternidade, bocejam des-
preocupadas, quando não tro-
cam, aflitivamente, de assunto. 
[...] 
Valioso e indispensável à expe-
riência física é o estômago. 
Veneráveis e sublimes são as 
faculdades criadoras. 
Urge, contudo, entender as 
necessidades do Espírito 
 imperecível. 
Esclarecimento pelo estu-
do, crescimento mental pelo 
trabalho e iluminação pela 
 virtude santificante são impe-
rativos para o futuro estágio 
dos homens.11

Prevenção e tratamento 
de doenças

Trata-se de um tópico muito 
amplo, que não se reduz apenas 
às consultas e acompanhamen-
tos médico-psicológicos, mas 
também ao controle do uso 
de medicamentos, exercícios 
físicos apropriados,  inclusive 
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morte de entes queridos. Quan-
do se trata do idoso, porém, o 
peso pode ter outro valor. 

[...] A viuvez pode chegar atin-
gindo mais as mulheres do que 
os homens e com ela a dor da 
perda, da saudade, às vezes, a 
solidão. Em outras ocasiões, são 
filhos que partem, deixando um 
vazio no coração dos pais, es-
posa, filhos e irmãos. Vê-se os 
amigos, contemporâneos, par-
tirem para a pátria espiritual, o 
que aumenta os vazios, cheios 
de tristeza... e a preocupação em 
pressentir que o seu dia de par-
tida  também se aproxima. [...]
Por certo, o preparo para a mor-
te ou passagem para a outra di-
mensão de vida deve ser feito 
paulatinamente, a fim de que, 
quando surgir o acontecimen-
to, possa ser ele encaminha-
do e compreendido com mais 
 naturalidade pelos idosos [...].14

Importância da 
espiritualização 

A espiritualização pode ser 
conceituada como força po-
sitiva que impulsiona o indi-
víduo a manter sintonia com 
as vibrações do Bem, inde-
pendentemente de associação 
a práticas religiosas. Como 
meio de fortalecimento espi-
ritual, a pessoa adquire paz 
interior que a acalma e lhe 
auxilia enfrentar os desafios 
existenciais com mais sereni-

dade.  Emmanuel nos transmi-
te estas palavras consoladoras 
a  respeito do assunto: 

Ninguém menospreze a luta e a 
provação, o trabalho e a dificul-
dade que, na Terra, nos favore-
cem o burilamento  espiritual 
para a Vida Superior.
Façamos de cada dia um capí-
tulo de serviço e bondade no 
livro das nossas relações ante a 
vida e os nossos  semelhantes!
Que a alegria e a esperança, o 
otimismo e a fé nos iluminem a 
estrada, ainda mesmo quando 
 sejamos induzidos a libertar nos-
sas aflições em forma de lágrimas!
Sejamos, hoje, corações fra-
ternos e amigos, irmanando-
-nos uns aos outros na solução 
dos enigmas que são próprios 
da experiência comum, por-
que, amanhã, a morte nos terá 
 reunido novamente a todos no 
templo da verdade, furtando-
-nos ao engodo da fantasia e 
restabelecendo-nos a visão.15
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