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Oferecer ao paciente qualidade de vida enquanto ele envelhece é o objetivo da Medicina da Longevidade
DIVULGAÇÃO

Para a medicina, evitar o envelhecimento ainda é uma fórmula a ser descoberta. Mas prolongar a
qualidade de vida da pessoa, mantendo seu bem-estar até a idade avançada é um dos princípios da
Medicina da Longevidade. Especialista nesta área, o médico Marcos Paulo Pellicciari de Castro, 67 anos,
conta que celebridades como Silvio Santos e Hebe Camargo fazem tratamentos há muitos anos, à base de
antioxidantes, para terem saúde, disposição e boa aparência mesmo aos 70 anos.
Formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, com títulos de mestrado e doutorado,
Castro especializou-se em ginecologia e também em andrologia (que estuda a saúde do homem), tendo
sido presidente da Sociedade Brasileira de Andrologia, na década de 1970. Jundiaiense, morou mais de
40 anos em São Paulo, onde mantinha seu consultório, e recentemente mudou-se para Jundiaí, onde
aplica seus conhecimentos em consultório médico no Anhangabaú. "Como eu tinha formação em
ginecologia e andrologia, comecei a juntar um pouco dos dois e iniciei na Medicina da Longevidade.
Meus pacientes foram ficando velhos e me procuravam com problemas que já não eram aqueles da
juventude. Eram questões de sexualidade, impotência, andropausa", diz.
Médico do corpo clínico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Castro possui seis livros publicados,
com temas que transitam por saúde e longevidade. "A Medicina da Longevidade se dedica a oferecer às
pessoas boas condições de saúde, qualidade de vida, acompanhando o envelhecimento, pois este não há
como reverter. Fazemos exames de prevenção e utilizamos as mais variadas técnicas médicas, dentro dos
padrões científicos. Neste sentido, aplico medicina ortomolecular, neuroterapia, andrologia, sexologia.
Concentro tudo isso para oferecer boas condições de enfrentar o envelhecimento em alto estilo".
Segundo o andrologista, o grande problema do envelhecimento é o excesso de radicais livres. "O processo
do envelhecimento se dá à custa da ação dos radicais livres. São eles que fazem a célula envelhecer e,
conseqüentemente, a pessoa também. É um processo inevitável, mas se você tiver radicais em excesso,
envelhecerá mais rapidamente e terá, precocemente, uma qualidade de vida pior", explica Castro,
comparando esse processo às pessoas que, aos 50 anos, já estão muito velhas e entregues à vida.
Por outro lado, há pessoas que tentam evitar o envelhecimento, como é o caso das celebridades. "Além de
fazerem tratamento a base de antioxidantes, elas também ingerem substâncias paralelas, como os
aminoácidos, que melhoram a pele e a aparência. Utilizo bastante a procaína. É um anestésico e
revitalizante orgânico, além de ser o melhor tratamento que existe para a menopausa. As mulheres na
menopausa costumam ter calores, sudorese, depressão, mal-estar... Os tratamentos clássicos implicam
usar alguns hormônios, que dão bom resultado. Mas há outras possibilidades, para pessoas que não
podem usar hormônio, e recorrem à procaína. Aplico também nos homens, porque dá bem-estar e
disposição".
Combata os radicais - A alimentação, segundo o médico, é a chave para combater os radicais livres em
excesso. Por esta razão ele aconselha, entre outras coisas, ingerir alimentos que tenham substâncias
antioxidantes, como o tomate. "Ele possui um antioxidante chamado licopeno, que protege contra o
câncer de pulmão e próstata. Na Inglaterra, por meio de engenharia genética, já desenvolveram o tomate
roxo, que possui todas as qualidades do tomate e da uva - outro produto com antioxidante".
Castro explica que desenvolveu uma fórmula para os pacientes que procuram a Medicina da
Longevidade, na qual agregou grandes quantidades de antioxidantes e outras substâncias importantes.
"Coloco no soro e aplico diretamente na veia do paciente. É um método de tratamento fantástico porque
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o efeito é direto". Segundo o médico, os radicais livres em excesso provocam vários problemas. Entre
eles, a catarata. "Também são desencadeadores de processos que acabam levando à diabete, além de
agredirem as placas de colesterol que existem dentro das artérias".
Medicina da Longevidade - Há uma frase que define a especialidade, segundo o médico: "Evitar o
que for possível de ser evitado e postergar o aparecimento dos problemas que não forem possíveis de se
evitar". E Castro ainda reforça: "Se a pessoa tiver de ter diabete, que seja com 96 anos e não com 55 ou
70. Se tiver de ter um infarto, que seja aos 104 anos de idade".
A idéia da Medicina da Longevidade, conforme explica o andrologista, é manter o paciente saudável por
um longo tempo e, principalmente, conferir ao homem uma condição de vida que a mulher já tem. "Ela
vive 10 anos, em média, a mais que o homem e tem saúde, no fim da vida, muito superior à do homem.
Por isso quase não vemos o homem que esteja cuidando de uma esposa velhinha, dando banho,
alimentando... O contrário, sim. No Brasil, existem 19 viúvas para cada 1 viúvo. É uma proporção
enorme. E muitas mulheres na terceira idade tem vida social melhor do que tinham antes, com menos
idade. Elas viajam, vão a bailes, têm grande disposição".
A expectativa de Castro é de que homens e mulheres tenham consciência de que é possível melhorar a
qualidade de vida e preservar a saúde por um tempo mais prolongado. "O objetivo da Medicina da
Longevidade é fazer com que o indivíduo tenha dignidade pessoal (trocar de roupa sozinho, ir ao
banheiro sozinho); que possa desfrutar dos sabores da mesa; fazer sexo em qualquer idade, dentro de
seus limites; e que tenha os prazeres do salão, das viagens... A aposentadoria precoce, aquela em que a
pessoa não faz mais nada, é errada. A produtividade deve ser estendida ao máximo, preservando a
memória e a capacidade de se locomover sozinho. Dessa forma, poderá distribuir sua experiência,
contribuindo com bom exemplos aos mais jovens".
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