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Medicina Anti-envelhecimento (MAE) 
- O que é?

A medicina Anti-envelhecimen-
to é uma medicina preventiva 
que tem como objetivo propor-
cionar-nos uma melhor quali-
dade de vida, atrasando sinais e 
sintomas relacionados com o en-
velhecimento. Não é o elixir da 
juventude, nem tem por objetivo 
acrescentar mais anos de vida. 
O que a medicina faz atualmen-
te muitas vezes, é prolongar a 
vida do utente à conta de pro-
longar a doença. Há que pensar-
-se “antes”, prevenindo e retar-
dando o aparecimento das cha-
madas doenças degenerativas, 
e isto hoje consegue-se através 
de um equilíbrio do nosso cor-
po trabalhando os cinco pilares 
em que assenta a Medicina Anti-
-envelhecimento: nutricão, exer-
cício físico, suplementação ali-
mentar, modulação hormonal, 

fundamental e de facto aquela 
à qual me dedico mais, e a ma-
nutenção de hábitos e estilos de 
vida saudáveis. É da sinergia 
destes elementos que podemos 
aumentar a nossa vitalidade, re-
tardar o nosso envelhecimento e 
estender eventualmente a nossa 
longevidade. 
Faria mais sentido investir em 
prevenir a doença desde cedo, 
para que os anos vindouros se-
jam produtivos e vigorosos. Não 
devíamos querer, um dia, ser 
um peso para a sociedade nem 
a família!

Não morremos por termos ida-
de. Morremos por causa das 
doenças degenerativas associa-
das à idade: cancro, acidentes 
vasculares cerebrais, doenças 
cardiovasculares, diabetes, hi-
pertensão, doença pulmonar 
obstrutiva crónica, osteoporose. 
Estas 7 causas representam 70 % 
das causas médicas de morte em 
quase todo o mundo dito “civi-
lizado”.
E se formos a pensar bem, em 
todas estas patologias, a obe-
sidade por exemplo participa 
na génese de quase todas elas. 

Não é de facto um nome bem conseguido, dado que “Anti-envelhecimento” pode parecer “não che-
gar a velho”, o que então quer dizer morrer novo! Daí que muitos lhe chamam medicina integrativa, 
regenerativa, etc., e outros, tão só apenas por causa do nome, “são contra”, não sabendo bem para 
o que são contra, mas apenas porque, talvez, por um qualquer desequilíbrio hormonal, o “ser contra” 
faça parte do seu dia-a dia. Eu continuo a chamar-lhe Medicina Anti-envelhecimento pois penso que 
pouco importa o nome, dado que todos somos capazes de compreender que o termo se refere a 
um “envelhecimento saudável”, com mais energia e vitalidade, mais saúde e menos doença.
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Saúde: “estado de completo bem 
estar físico mental e social e não 
somente ausência de afecções e 

deformidades” (definição da OMS)
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E a obesidade, tal como o taba-
co, o álcool, os níveis altos de 
glucose, as dietas ricas em gor-
dura trans ou baixas em ácidos 
gordos polinsaturados, ómega 
3, frutas e vegetais, tal como a 
inactividade física, todos estes 
factores podiam ser modelados 
trabalhando os cinco pilares da 
Medicina Anti-envelhecimento.
A Medicina Anti-envelheci-
mento, até há pouco tempo 
tida como uma “fantasia”, uma 
especialidade “não científica” 
e pouco credível, é hoje uma 
realidade bem definida e cien-
tificamente comprovada. O in-
teresse no Anti-envelhecimento 
hoje em dia estende-se a toda a 
população e é bom que os mé-
dicos estejam na vanguarda 
deste conhecimento para não 
serem ultrapassados, caindo na 

estagnação e obsoletismo. Hoje 
o utente está bem informado, 
sabe o que quer, procura e dis-
cute connosco o seu diagnóstico. 
A medicina mudou, a forma de 
olharmos para ela tem de mu-
dar! Não podemos “fechar os 
olhos” à realidade e fazer ou 
não fazer porque o “livro de 
texto diz”! São décadas até que 
muito do conhecimento actual 
se expresse nos livros de texto 
de Medicina! Não podemos “en-
terrar a cabeça na areia” quando 
a cada dia, temos a evolução do 
conhecimento a um nível difícil 
de acompanhar para quem estu-
da muito e diariamente. Quanto 
mais para aqueles que por força 
das circunstâncias não o fazem! 
Harvard, uma faculdade con-
ceituada nos EUA tem um de-
partamento de Medicina Anti-

A Medicina Anti-envelhecimento, até 
há pouco tempo tida como uma 

“fantasia”, uma especialidade 
“não científica” e pouco credível, 

é hoje uma realidade bem definida e 
cientificamente comprovada.

-envelhecimento, dedicado à 
investigação. Em 2009, Elizabe-
th H. Blackburn, Jack W. Szos-
tak e Carol W. Greider foram 
galardoados com o Prémio No-
bel de Fisiologia e Medicina na 
sequência dos seus trabalhos a 
nível dos telómeros, telomerase 
e Anti-envelhecimento. Nós en-
velhecemos por diversos meca-
nismos, entre os quais o stress 
oxidativo, o encurtamento dos 
telómeros e a queda hormonal 
que se verifica com a idade. Es-
tes 3 cientistas descobriram o 
mecanismo utilizado pelas célu-
las para impedir o encurtamento 
dos cromossomas através da en-
zima telomerase. 
Enfim a ciência avançou e a me-
dicina não mudou e tem de mu-
dar. O próprio conceito de saú-
de que era definido pela OMS 
como “ausência de doença” há 
anos que mudou, sendo que 
atualmente a OMS define saúde 
como “estado de completo bem 
estar físico mental e social e não 
somente ausência de afecções e 
deformidades”.
Para a Medicina Anti-envelhe-
cimento saúde é muito mais do 
que não estarmos doentes! É 
estar em sintonia com a vida, 
sentindo entusiasmo, alegria, 
energia e paixão pela vida! É 
estarmos felizes e isso só conse-
guimos mantendo uma mente 
sã num corpo são, tal como já di-
ziam os gregos na antiguidade.
Este ano em Portugal foi criado 
o Grupo de Estudos de Medi-
cina Anti-envelhecimento (GE-
MAE), entidade que está a orga-
nizar o I Simpósio Português de 
Medicina Anti-envelhecimento 
(que tem o patrocínio científico 
da Ordem dos Médicos), a de-
correr de 25 a 27 de Novembro 
em Lisboa. Mais informações 
em www.gemae.org.
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25 a 27 NOVEMBRO 2016
Altis Grand Hotel, Lisboa
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