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Na maior parte dos seres vivos este processo não permite definições 

fáceis, não se resumindo a uma simples passagem do tempo, mas 

sim trata-se de um processo dinâmico, progressivo e irreversível, 

caracterizado por  manifestações variadas nos campos biológicos, 

psíquicos e sociais. 
 

ENVELHECIMENTO 

(Martínez, 1994) 



 Envelhecimento Biológico 

 

 Envelhecimento Psicológico 

 

 Envelhecimento Social 



ENVELHECIMENTO 

BIOLÓGICO 



ENVELHECIMENTO 

Restrição 
ao fumo 

Atividade 
física 

Envelhecimento 

saudável 

 



A capacidade de adaptação às perdas e 

mudanças que ocorrem durante a vida 

determinam a capacidade de adaptação à 

idade avançada. 

ATENÇÃO!! 



SENESCÊNCIA X SENILIDADE 

Senescência 

• efeitos 
anatômicos e 
funcionais 
naturais do 
processo de 
envelhecimento 

Senilidade 

• alterações 
produzidas 
pelas inúmeras 
patologias que 
podem investir 
contra o idoso 



O tempo transcorre homogêneo para 

todos os seres, mas seus efeitos são 

diferentes em cada um devido à 

variabilidade e subjetividade individual.  



TEORIAS 

 Estocásticas 

 

 

 Sistêmicas 

 

 

 

 

Acúmulo de danos ocorridos ao 

acaso 

Base genética 



 Uso e desgaste; 
 

 Proteínas alteradas; 
 

 Mutações somáticas; 
 

 Dano oxidativo e radicais livres; 
 

 Acúmulo de detritos; 
 

 Modificações químicas em macromoléculas. 

TEORIAS ESTOCÁSTICAS 



 Metabólicas => longevidade X metabolismo; 

 Genéticas => mudanças como expressão gênica; 

 Apoptose => morte celular programada; 

 Fagocitose => células senescentes se apresentariam 

para destruição; 

 Neuroendócrinas=> falência da função interligadora, 

colapso na homeostase; 

 Imunológica ; 

 Perda da resistência ao estresse. 

 

TEORIAS SISTÊMICAS 



ENVELHECIMENTO 

As perdas funcionais que ocorrem com o 

envelhecimento são eventos normais, 

porém aumentam a probabilidade de 

doenças ou acidentes 



ENVELHECIMENTO 

Apesar da importância da 

genética na determinação da 

longevidade entre as 

espécies animais, ela só é 

responsável por 35% das 

variações ocorridas 

enquanto 65% são devidas a 

fatores do meio. 



 Pode ser definido como uma 

série de modificações 

morfológicas, funcionais e 

bioquímicas que ocorrem com o 

passar do tempo. 

 

 

ENVELHECIMENTO BIOLÓGICO 



      

MODIFICAÇÕES NA PELE 



  Prejuízo na cicatrização => pele; 
 

 Diminui densidade do sistema circulatório o que 

pode aumentar o risco de hipotermia; 
 

  Diminuição na percepção sensorial; 
 

 Diminui a produção de suor; 

 
 

MODIFICAÇÕES DO ENVELHECER 

  Diminui o crescimento capilar do 

couro cabeludo e axilares e 

aumenta a perda capilar. 



 Crescimento  da unha diminui 50% a partir dos 30 

anos; 
 

 

 

 

 

 

 

MODIFICAÇÕES DO ENVELHECER 

 Mudança na opacidade, cor, 

rachaduras longitudinais e 

sulcos são considerados 

normais nas unhas; 
 

 Aumenta o crescimento de 

pelos nas orelhas, narinas e 

sobrancelhas. 



 

 Diminui habilidade de ouvir frequências mais 

altas por degeneração de células dos órgãos dos 

sentidos; 

 

  Consoantes = notas altas 

 

 Vogais = notas baixas 

MODIFICAÇÕES NA AUDIÇÃO 



 Não altera o número de papilas gustativas; 

MODIFICAÇÕES NO PALADAR 

 Diminui ligeiramente 

capacidade de detectar os  

quatro paladares primários 



 

 Diminuição da capacidade de focar objetos próximos 

 

 Cristalino mais espesso e pesado 

 

 Presbiopia “visão cansada” 

 42 % - 57 a 64 anos 

 73 % - 65 a 74 anos 

 92 % - acima de 75 anos 

MODIFICAÇÕES NA VISÃO 



 Perda de água corpórea; 
 

 Enfraquecimento dos 
grupos musculares; 
 

 Mudanças posturais 
(osteoporose); 
 

 Deterioração de discos 
espinhais . 

MODIFICAÇÕES NA ALTURA 

 Diminuição da altura com a idade 



 Órgãos internos diminuem de tamanho; 

 Diminuição da água corporal; 

  gordura corporal; 

  massa muscular magra mudança no 

metabolismo do hormônio do crescimento; 

 Gasto de energia diária   com idade; 

  massa muscular =  força muscular. 

 

 

COMPOSIÇÃO ORGÂNICA 



ENVELHECIMENTO 

PSICOLÓGICO 



 Perdas de memória => muitas vezes compensadas 

pela imaginação; 

 

 Mau desempenho em atividades diárias => 

momentos de inquietação e desalento; 

 

 Aumento de tempo de reação => desajustamento 

social 

 

MUDANÇAS COGNITIVAS 



 Boa para momentos primitivos da vida => 

referência constante a momentos anteriores. 

 

 

 Fatores chaves: memória: 

 Nomes 

 Ruas 

 Aparência 

 Percepção de tempo => parece passar mais depressa 

 

MEMÓRIA 



 Baixos escores de QI, apesar da acumulação de 

experiências; 

 

 Estreitamento de seu estado de atenção; 

 

 Difícil escolhas realísticas; 

 

 Sentimento de inutilidade. 

 

 

FUNÇÃO E DESEMPENHO 



 Amplitude de experiência emocional e controle 

de sentimentos diminuem muito; 

 

 Sensibilidade não diminui; 

 

 Irritabilidade afetiva se eleva; 

 

 Tendência a culpar os outros por projeção. 

AFETIVIDADE 



 Centralidade do eu => Ajuda a preservar a 

integridade do ego; 

 

 Satisfação do ego => no cumprimento em áreas 

de labor (trabalho)p assado = reexame da vida 

que oferece satisfação e um envelhecimento 

tranquilo.  

PERSONALIDADE 



ENVELHECIMENTO 

SOCIAL 



O ENVELHECIMENTO SOCIAL 

 Considerado um processo lento que leva à 
progressiva perda de contatos sociais que sejam 
gratificantes; 

 Pode ser evitada ou retardada; 

 

 Inicia-se em um dado 
momento, acentua-se em 
diferentes ocasiões e, pode 
levar à “morte social”. 



O QUE É MORTE SOCIAL? 

•  Total isolamento; 

 

• Ausência de 
relacionamentos 
interpessoais; 

 

• Impossibilidade ou a 
perda da capacidade de 
estabelecer  relações 
significativas com outros 
seres humanos.  

 



Antes... Depois... 

 Preocupação do idoso em 

preparar a casa para 

receber visitas; 

 

 Ambientes arrumados;  

 

 Comunicação. 

 Casa em ordem pelos 

filhos, netos, sobrinhos;  

 

 Raros convites para 

acontecimentos sociais; 

 

  Comunicação/ telefone. 

Diminuição dos contatos sociais 

IDOSOS 



Antes... Depois... 

 Os idosos desenvolvem 

atividades que é privilégio 

deles 

 Gerações mais novas 
realizam tais atividades 
com maior perfeição e 
eficácia; 

 

 “falta de assunto”; 

 

  número de visitas e 
telefonemas. 

Distanciamento social 

IDOSOS 



Antes... Depois... 

 Analisam possíveis 

alternativas para as 

situações com as quais se 

defrontavam; 

 

 Decidem o mais 

adequado e assumir as 

consequências. 

 Os mais jovens “resolvem” 
a vida dos mais velhos; 

 

 Perda do poder 
econômico; 

 

 Perda de autoridade - gera 
dependência e favorece 
situação de poder dos 
“cuidadores”; 

Progressiva perda do poder de decisão 

IDOSOS 




