
DICAS DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL PARA JOVENS 

 

Para se ter um envelhecimento saudável, se faz necessário que se 

iniciem os cuidados durante a juventude, mas sabe-se que, às vezes, até pela 

própria postura do jovem,  há uma certa rebeldia em aceitar orientações que 

lhe parecem “caretas”. 

A juventude  do século XXI possui uma vantagem em relação aos jovens 

das décadas de 50, 60 e 70, do século passado, pois recebem orientações e 

tem acesso a informações sobre: métodos contraceptivos, doenças 

sexualmente transmissíveis – DTS’s, uso de drogas lícitas e ilícitas. Algumas 

escolas elaboram projetos para discussão sobre estes temas. Assuntos esses 

tabus para os jovens da época.                   

Uma nova visão sobre as drogas lícitas, que dizem respeito ao cigarro e 

a bebida alcoólica, surgiu para mudar o comportamento das pessoas, antes era 

considerado chique fumar e beber,  hoje há uma consciência que fazem mal a 

saúde.  

Para manter uma qualidade de vida equilibrando o corpo saudável, a 

saúde mental e psicológica e um envolvimento social, não devemos abrir mão 

de uma alimentação equilibrada, exercícios físicos, lazer que dê prazer: 

música, leitura, cinema, teatro, viajar, dançar, a companhia dos amigos e às 

vezes ficar só para curtir a própria companhia. 

Paralelo aos cuidados para ter uma qualidade de vida, não devemos 

descuidar de formar um lastro financeiro, que pode dar uma maior  

tranqüilidade para desfrutar  dos prazeres da vida. 

A “dica” mais importante que pode ser citada  é viver cada etapa da vida 

como ela deve e pode ser vivida, sem que se queira adiantar ou atrasar  as 

etapas. 

Tudo na vida é importante: o EU, o Amor, a Família, os Amigos, a 

Cultura, o Trabalho, o Respeito e as Realizações Sociais. 

Não existe receita pronta. Existe o bom senso e a intuição que devem 

ser seguidos. 

BOM ENVELHECIMENTO A TODOS! 
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