
 

 
 

MITOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

Envelhecer significa deficiência? Os problemas de memória e o declínio cognitivo são 

componentes necessários do envelhecimento? Você não consegue mais aprender nada 

na velhice? Não há atividades interessantes e de desenvolvimento para os idosos? 

 

1. Envelhecer significa deficiência? 

O fato é que sua saúde se deteriora com o tempo (leia mais). Isso não significa que não 

possamos manter uma condição física boa, boa ou muito boa aos 70 anos! Qual é a 

maneira de fazer isso? 

 

Atividade física diária, alimentação saudável, natural e não processada, evitando 

estimulantes (álcool, cigarro) e curtindo a vida. Esses fatores ajudarão a reduzir o risco 

de doenças crônicas que aumenta com a idade. 

 
 

2. Problemas de memória e declínio cognitivo - são uma parte necessária do 

envelhecimento? 

Nunca é tarde para treinar seu cérebro. Você pode fortalecer facilmente suas células 

nervosas todos os dias! Vamos jogar xadrez ou cartas, resolver palavras cruzadas, 

questionários ou sudoku. Além disso, vamos fornecer quantidades adequadas de ácidos 

graxos ômega-3 com a dieta. 

 

Os cientistas demonstraram que o Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas 

estão intimamente relacionadas aos baixos níveis de ácidos graxos ômega-3! Uma boa 

fonte desses ácidos graxos são peixes, nozes, óleos vegetais (por exemplo, linhaça, 

colza, azeite), bem como, em menor grau, mirtilos e espinafre. Uma infusão leve de café 

também aumenta a atividade das células nervosas, melhora a memória e a 

concentração, e ouvir música clássica melhora a sensibilidade do tronco cerebral ao som 

da fala humana. 
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3. Não consegue aprender nada na velhice? 

Isso é 100% um mito !!! O uso do computador, do celular, dos cursos de desenho ou 

dança não são reservados apenas para os jovens. Esses desafios podem ser enfrentados 

em qualquer idade! Atividades extras estimulam o cérebro a trabalhar de forma criativa 

e o movimento fortalece os músculos, a coluna e os ossos. Novas habilidades terão um 

grande impacto em seu humor e bem-estar e aumentarão sua autoestima. Vamos 

perceber que não há limite de idade para superarmos tarefas difíceis! 

 

 
 

4. Não há atividades interessantes e em desenvolvimento para os idosos? 

Isso não é absolutamente verdade! Vamos dar uma olhada em nossas sugestões! 


