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XVIII 

ENVELHECIMENTO 

Envelhecer é um processo natural ao ciclo de 
vida de todos os seres, do qual faz parte nascer, crescer, 
se desenvolver, procriar para manter a espécie, envelhecer 
e morrer. Em tudo parece existir como se costuma dizer: 
princípio, meio e fim. Embora a grandeza e expressiva 
finalidade deste processo nunca tenha sido muito bem 
esclarecida e unanimente aceita. A não ser através das 
colocações filosóficas e religiosas a que cada um se submete 
e segue, às vezes, de maneira até fanática e irracional. Há 
ainda quem não veja nenhuma finalidade maior para nada 
e que, de maneira agnóstica, acha que apenas ao acaso 
fazemos parte de um processo desconhecido e que o fim é 
o nada. Discussões à parte, o que importa é que tudo 
realmente envelhece, máquinas, homens, planetas, estrelas 
e o próprio universo. O que realmente leva a crer que tudo 
tem fim e quero crer (na realidade acredito) que cumpra 
uma finalidade maior, que deve fugir ao nosso limitado 
raciocínio e, portanto, foge ainda à nossa compreensão. No 
caso do ser humano, ninguém gosta de ficar velho e muito 
menos, em condições psíquicas normais, quer morrer. 
Mesmo sabendo deste inevitável processo, esta aversão à 
velhice e o apego à vida é muito compreensível. 

Por outro lado, como já visto, vivemos como se 
nunca fôssemos envelhecer e morrer, promovendo 
desmandos de condutas as quais irão acelerar este 
processo, numa atitude incoerente, como se só aos outros 
esta situação pudesse acontecer. Agimos como se o tempo 
fosse um detalhe, a velhice um acontecimento sempre 
distante e a morte só existisse para as outras pessoas. Na 
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verdade, todo mundo quer viver, ninguém quer envelhecer 
e muito menos morrer. Mesmo sabendo ser isso uma utopia. 
A jovialidade na velhice, o envelhecimento com saúde e a 
longevidade dependem de toda uma série de medidas 
preventivas, que quanto mais cedo forem implementadas, 
melhores resultados apresentarão e, sem dúvida, por muito 
mais tempo. Com já vimos, saúde é um estado de bem-estar 
físico, social e emocional. Então, cuidar da alimentação, da 
qualidade do sono, do lazer, fazer exercícios, praticar 
meditação, manter-se ocupado e ativo, ter vida social com 
amizades e uma boa vida familiar e afetiva, é o caminho. 
Sempre argumentei com os meus pacientes a diferença 
entre envelhecer e ficar velho. Envelhecer é processo 
natural e inexorável, que temos que aceitar, mas podemos 
administrar com boas escolhas e cuidados gerais. Podemos 
modular o envelhecimento com estes cuidados e dele até 
usufruir os benefícios das experiências vividas, do que 
soubemos construir, não só no plano material, como 
principalmente no plano afetivo, familiar e social. Todavia, 
ficar velho é diferente. Pode acontecer até em adultos de 
pouca idade e vários são os motivos que precipitam a 
velhice: traumas emocionais não superados, carências mal 
resolvidas, insatisfação profissional e afetiva, insegurança 
e falta de auto-estima, dificuldade de lidar com situações 
conflitantes e às vezes permanentes, independente dos 
motivos, a velhice precoce sempre torna o ser humano 
mais chato, intransigente, de difícil entrosamento social, 
queixoso, amargo, repetitivo. Um fardo difícil de conviver e 
de se carregar. Infelizmente conhecemos inúmeras pessoas 
que, independente da idade, se tornam assim. Pelos mais 
diferentes motivos, estão sempre queixosas e doentes, porém 
sem nunca aceitar sugestões de tratamento mais adequado, 
nem muito menos conselhos, que consideram, inclusive, 
uma afronta. Adoram remédios, desde que não curem suas 
mazelas. São vazias e exigem que os outros preencham esta 
lacuna. Sendo este um vazio sem fundo e sem fim. Ficam 
velhas cedo e, se não cuidarem, prolongam esta velhice 
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agonizante para si e para os outros. É um tratamento difícil 
e multiprofissional (médico, psicólogo etc.), que deve ser 
instituído precocemente, pois este processo tende a se 
tornar irreversível com o passar do tempo, sendo cada vez 
mais difícil de se convencer a pessoa em questão, da 
necessidade e eficácia do tratamento. 

Com o envelhecimento, nossas funções vão 
ficando mais limitadas e todo o nosso metabolismo vai se 
tornando mais lento. Vamos perdendo massa muscular e 
massa óssea, daí a importância da atividade física. As 
reações ficam mais lentas, a absorção de nutrientes mais 
difícil, perdemos colágeno, enrugamos, as defesas 
imunológicas vão caindo e a susceptibilidade às doenças 
degenerativas e genéticas são maiores. Os cuidados devem 
ser mais intensos e específicos; e quanto mais precocemente 
forem implementados, maiores as possibilidades de serem 
contornados e minimizados, por mais tempo, estes 
mecanismos inevitáveis. O resultado de uma boa colheita 
se antevê pelos cuidados que foram tomados desde a fase 
de plantação da lavoura. Muitos afirmam, eu inclusive, que os 
cuidados com a saúde deveriam começar antes do nascimento, 
já na vida intra uterina. E desde o nascimento, ficamos mais 
vulneráveis ao envelhecimento se estivermos submetidos à 
desnutrição ou a carências nutricionais crônicas. Quem já não 
atentou para as faces enrugadas e envelhecidas das crianças 
desnutridas crônicas? E os adultos jovens, em torno dos trinta 
anos, destas regiões de escassez permanente, que aparentam 
idade muito mais avançada que a que realmente têm? 

Por isto, se engana quem determina o "ser 
velho" apenas pela idade cronológica (pela quantidade de 
anos). Hoje a avaliação é feita pela qualidade e preservação 
dos mais diversos órgãos e sistemas: esquelético, muscular, 
tegumentar (pele), circulatório, linfático, endócrino, nervoso, 
respiratório, digestivo e reprodutivo. A avaliação destes 
sistemas é que determina a idade biológica do indivíduo 
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 (idade da saúde), que independe da idade cronológica (idade 
dos anos vividos), podendo ser mais jovem para um de mais 
idade e mais velha para um outro mais jovem. Claro que 
isto é o resultado de como esta pessoa vem se cuidando e 
utilizando todos os recursos da medicina preventiva e de 
saúde. Esta diferença é gritante, e está estampada no rosto, 
nos olhos, na pele, na energia e na vitalidade. Há portanto, 
hoje, com as opções de informação, de cuidados existentes 
e por estarem sendo utilizados ou não, uma legião de jovens 
velhos e, cada vez mais, de velhos moços. 

Considero um despropósito qualquer tentativa 
que venha propor, através de alguma terapêutica ou dieta 
que seja, estabelecer tempo de vida ou afirmar que vamos 
conseguir viver 120 anos ou mais. Entretanto, é 
inquestionável que, sem cuidados adequados, viveremos 
muito menos do que teríamos por direito e por genética. 
Em contrapartida, com certeza vamos conseguir facilmente 
viver muito mais e com mais saúde e menos doenças, se 
aprendermos a comer de maneira correta, além de todos 
os outros cuidados adicionais de saúde - entre eles, por 
que não? - a reposição adequada de alguns nutrientes 
essenciais, vitaminas e minerais, que por motivos os mais 
diversos nem sempre conseguimos suprir apenas com os 
cuidados da alimentação. Este tem sido um tema polêmico 
e conseqüentemente também com ferrenhos defensores e 
fanáticos opositores. 

Com relação às reposições de nutrientes, 
minerais e vitaminas, sou favorável a seu uso e nunca a seu 
abuso. Jamais por conta e risco, pois, como vimos, o uso 
abusivo ou incorreto não esta isento de efeitos negativos. 
Aquela idéia de que vitaminas não fazem mal, só engordam, 
está completamente errada. Vitaminas nunca engordam (o 
que engorda é comer errado), porém seu uso incorreto pode 
ser prejudicial. Suplementação, seja qual for a finalidade, 
sempre deve contar com acompanhamento médico e que 
ele tenha experiência neste tipo de terapêutica. 
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Quem começou defendendo estes princípios de 
reposição de nutrientes essenciais, vitaminas e minerais, foi 
o eminente químico e cientista Linus Pauling, laureado com 
o prêmio Nobel por duas vezes, e considerado o fundador 
da medicina ortomolecular, cujos princípios anteriormente já 
foram explicados. 
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