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Acima dos 50 anos, o rendimento intelectual se mantém perfeito e trabalhar é recomendável. 
Os cientistas buscam fórmulas para prolongar a vida humana e viver mais de um século não 
será um feito excepcional dentro de alguns anos. Paralelamente, tem-se que buscar fórmulas 
para prolongar a atividade profissional. O trabalho contribui para um bom envelhecimento, 
mas a idade oficial de aposentadoria se mantém em 65 anos. Além disso, não é de hoje que as 
estratégias empresariais afastam do escritório muitos profissionais ainda com seus cinqüenta e 
poucos anos.  
 
Isidoro Ruipérez, presidente da Sociedade Espanhola de Geriatria, ressalta que "o cérebro é o 
último órgão a envelhecer, por isso, acima dos 50 anos, o rendimento intelectual se mantém 
perfeito. Isso, junto com a experiência, torna essa faixa etária ótima para se alcançar um bom 
rendimento, sobretudo se o profissional se dedicar a atividades de seu gosto. Nem sequer os 
transtornos mais habituais a partir da quarta década de vida, como hipertensão arterial, 
diabetes ou obesidade, que exigem uma dieta adequada, limitam a atividade de trabalho.  
 
É preciso, no entanto, replanejar o trabalho, de modo que não seja excessivo nem leve ao 
estresse ou à depressão. Isso porque, a partir dos 50 anos o organismo não tem a mesma 
capacidade de suportar as pressões que suporta bem aos 20 e aos 30 anos. "Além disso, o 
estresse acelera o envelhecimento ao propiciar o acúmulo de radicais livres no organismo", 
assegura José Márquez-Serres, presidente da Sociedade Espanhola de Medicina Anti-
envelhecimento e de Longevidade (Semal).  
 
Para colaborar com o desempenho intelectual, há que se ter cuidados com a saúde física. Isso 
sempre, mas os dois especialistas concordam que ao chegarem à meia-idade as pessoas têm 
que dedicar várias horas por semana aos exercícios físicos. Com recorda Márquez-Serres, "na 
longevidade, 70% depende dos hábitos de vida (atividade física, alimentação, consumo de 
substâncias tóxicas...) e o restante, da genética."  
 
Ruipérez insiste no benefício de manter a atividade de trabalho porque "faz com que a pessoa 
tenha um papel social e familiar mais relevante; que se sinta mais integrada no quadro e que 
desfrute de maior estatus econômico". A solução é adequar a atividade de trabalho às 
mudanças físicas associadas ao envelhecimento, e nesse ponto "as empresas deveriam 
oferecer a seus empregados postos mais de acordo com suas novas condições.  
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