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 Faz-se necessário o esclarecimento entre os institutos,

sendo certo que ambos andam juntos, para melhor
entendimento da senescência.

 A Geriatria é a parte especializada da medicina que trata
as síndromes que ocorrem no processo de envelhecimento
humano. É o estudo clínico desenvolvido por médico
especializado na prevenção e doenças comuns na terceira
idade.

 A Gerontologia é a ciência multidisciplinar que estuda
todo o processo de transformação biopsicossocial do ser
humano, na trajetória do envelhecimento.

Diferença entre Geriatria e Gerontologia




 A idade cronológica é basicamente caracterizada para

contagem de tempo, ou seja, o tempo real do ser humano. No
entanto, é utilizada para parâmetros de políticas públicas,
objetivando o planejamento de diversos seguimentos da
sociedade para melhor gestão de políticas direcionadas a
população. Ex. maior idade penal (países com idades
diferentes), fator previdenciário, benefícios sociais (gratuidade),
entre outros.

 A Idade biológica caracteriza-se pela maturação de elementos
biopsicossociais no processo de envelhecimento humano, tendo
em vista que o processo é multifatorial, demonstrando que cada
indivíduo envelhece de forma própria.

IDADE CRONOLÓGICA
X

IDADE BIOLÓGICA





 A idade cronológica conceituada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS, 2002), segundo critérios 
biopsicossociais é :

 “(...) idoso é todo indivíduo com 60 e 65 anos ou mais.
Todavia, para efeito de formulação de políticas públicas, esse
limite mínimo pode variar segundo as condições de cada país. A
própria OMS reconhece que, qualquer que seja o limite mínimo
adotado, é importante considerar que a idade cronológica
não é um marcador preciso para as alterações que
acompanham o envelhecimento, podendo haver grandes
variações quanto a condições de saúde, nível de
participação na sociedade e nível de independência entre
as pessoas idosas, em diferentes contextos”.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Envelhecimento




Com o passar dos anos o processo biológico do ser
humano modifica-se por estímulos intrínsecos e
extrínsecos, ou seja, fatores internos (biológicos,
constituição genética, predisposição a enfermidades,
degeneração celular...), e fatores externos (estilo de vida,
exposições ambientais, sedentarismo, dietas, poluição,
stress...), que promovem grande influência no processo de
envelhecimento.

Existem várias teorias para explicar este processo,
dentre elas:

Teoria Genética, Teoria Imunológica, Teoria do
Acúmulo de danos, Teoria da Mutação, Teoria do uso e
Desgate e a Teoria dos Radicais Livres (RLs), sendo esta,
atualmente, a mais aceita.

MUDANÇAS BIOPSICOSSOCIAIS
NA SENESCÊNCIA





É certo que as





É certo que as mudanças biopsicossociais ocorrem com o
passar dos anos, pois não somente pela deterioração fisiológica dos
processos celulares, bem como a dificuldade e diminuição da
sociabilidade do indivíduo na terceira idade, por força de diversos
fatores socioculturais que impõem o afastamento das relações sociais.

Neste sentido, podemos exemplificar:

 1 - A aposentadoria;

 2 - O preconceito da sociedade em relação a “incapacidade” do 
idoso;

 3 - A falta de convivência familiar (síndrome do ninho vazio);

 4 - Diminuição e perda do círculo de amizades;

 5 - Falta de integração entre os jovens e idosos. 





Inúmeras mudanças fisiológicas ocorrem na
senescência:

1 - Deteriorações celulares promovidas pela oxidação (Teoria
dos Radicais Livres);

 2 - Diminuição do comprimento dos telômeros e a falta de
telomerase,

 3- Sarcopenia (diminuição generalizada da musculatura e
perda de fibras musculares – Tipo II),

 4- Modificações anátomo-funcionais, dificultando à execução
das atividades rotineiras;

 5 - Encurtamento cadeia muscular posterior

DIFICULDADES  FUNCIONAIS





Telômeros
Nosso relógio biológico





No quadro abaixo, podemos ter uma singela visão do ciclo 
prejudicial pela falta de atividade física.

(Fonte: NÓBREGA et al., 1999, p. 208)

Ciclo vicioso associado ao envelhecimento
e inatividade física





O Educador Físico tem um papel fundamental na 
promoção de saúde no processo de envelhecimento.

 Diante de cada caso concreto, o Educador Físico deve avaliar
amplamente o aluno através de uma anamnese
consubstanciada nas vertentes biopsicossociais, objetivando
aplicar estratégias adequadas para melhoria da saúde global
do indivíduo.

 Para uma prescrição específica e adequada de exercícios
físicos, sugerimos uma análise sistêmica, global, holística em
prol do indivíduo, que possa promover um programa de
atividade física adequado e específico, objetivando uma
qualidade de vida longeva e saudável.

Papel do Educador Físico 
na prescrição de exercícios - atividades físicas





São inúmeros os benefícios que as atividades físicas
influenciam no processo de envelhecimento humano
(senescência), pois além de retardar, minimizar, estagnar e
até mesmo obter ganhos significativos durante o processo,
ela também influência em situações psíquicas, sociais,
proporcionando ganhos significativos para a melhoria
global do indivíduo, para uma terceira idade bem
sucedida.

BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA





Valendo descrever alguns exemplos:

Aumento dos Telômeros e estimulação da 
Telomerase (relógio biológico);

Retardamento do processo oxidativo celular;

Melhoria da relação músculoesquelética
(força/equilíbrio);

Autoestima/humor/socialização;

Sono;

Melhoria das funcionalidades nos órgãos e 
sistemas.








 ATIVIDADE  FÍSICA (aeróbica/força/alongamentos)

 ALIMENTAÇÃO  SAUDÁVEL (água / antioxidantes)

 MEDITAÇÃO (guiada para iniciantes)

 RIR (boas e saudáveis gargalhadas)

 SOCIABILIDADE (amigos - diversas faixas etárias)

 SONO (o tempo necessário para acordar disposto

DICAS PARA RETARDAR, MINIMIZAR OU 
ESTAGNAR A SENESCÊNCIA


