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São três palavras que resumem este 
texto Amor, Educação e Respeito, 
porém não estou generalizando, mas 
grande parte dos jovens desconhecem 
estas palavras.
Tratam com descaso, talvez com ig-
norância as pessoas mais velhas, in-
clusive aos seus próprios pais, em 
que não lhes dão a atenção merecida, 
falam que nunca têm tempo. Quando 
só querem um carinho e um abraço 
para se sentirem amados. Não me 
refiro apenas aos familiares, mas a 
todas as pessoas idosas que merecem 
todo respeito.
Posso citar que nos transportes públi-
cos, os jovens e adultos fingem estar 
dormindo para não ceder o lugar, 
e que é reservado aos preferenciais 
como: gestantes, portadores de neces-
sidades, mães com crianças de colo e 
idosos.

Se tivesse Amor, Educação e Respeito, 
nem precisaria haver prioridade.
Porque as pessoas mais novas não 
retribuem com um pouco de carinho 
e zelo, os ensinamentos que os pais 
e avós deram enquanto elas ainda 
eram crianças? Reitero não gene-
ralizo, pois ainda temos pessoas res-
peitosas.
E permaneço com o sonho de um 
mundo com igualdade e condições e 
sem preconceito. Como sonhar não é 
proibido, continuo sonhando com esse 
mundo maravilhoso.

Auristela Batista Lopes
 Comissão do Jornal

Respeitar as pessoas idosas
é tratar o próprio futuro

com respeito Imagem: Internet
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Nós, da Comissão do Jornal GEROSAUDE estamos muito tristes com a partida 
do nosso amigo e companheiro querido Antonio Volpato falecido dia 05/12/18.  
Uma pessoa muito dinâmica, participava em várias atividades, estava sempre 
disponível para o que precisávamos no HC. Deixou muitas lembranças boas. 
Sentiremos sua falta. Agora só nos restam saudades. Descanse em paz amigo.

Comissão do JGS

O Hospital das Clínicas da 
FMUSP é um local interessante, 
um lugar de cuidado, tratamento, 
busca pela cura mas que também 
de más noticias. Muitos vêm em 
busca de cura, de respostas e de 
qualidade de vida. Nosso grupo, 
que constrói esse Jornal, é com-
posto por idosos exemplares em 
envelhecimento bem sucedido, 
ativos e atuantes, mas não isen-
tos das consequências da vida. 
E dessa vez ela nos surpreendeu, 
levou um de nós, ativo e atuante, 
deixando inacabada uma matéria 
sobre o Prédio dos Ambulatórios, 
como conhecê-lo e melhor aprovei- 

tar as vindas a ele. Antes de partir 
Antonio Volpato estava às voltas 
com uma matéria complicada, es-
crevendo sobre a estrutura física, 
as clínicas e os fluxos do PAMB, 
como é conhecido o Prédio dos 
Ambulatórios, com o objetivo de 
facilitar o acesso e o bom uso de 
todas as suas possibilidades, das 
clínicas aos banheiros e restau-
rante. Complexo esse lugar, com 
andares, elevadores, rampas e 
corredores que confundem até os 
funcionários e os frequentadores 
mais assíduos. Mas todos chegam 
aos seus destinos, consultas e en-
contros nesse espaço.

Que a proposta inacabada do Sr. 
Antonio sirva para que não perca-
mos nossos objetivos, que possa-
mos interagir em nossas duvidas, 
perguntando, pesquisando, nos ori-
entando previamente sobre nossos 
destinos, horários e preparações. 
Que as vindas ao PAMB sejam 
momentos gratificantes, enrique- 
cedores e que nos torne melhores, 
como eram os encontros com ele. 
Nem sempre sairemos do PAMB 
com as noticias, os resultados e os 
remédios que buscamos. Mas com 
certeza sairemos dele diferentes, 
mais informados, orientados e for-
talecidos.

Nas últimas décadas do sé-
culo XX, com o desenvolvimen-
to científico e a conscientização 
das pessoas por meio de infor-
mações obtidas e/ou comparti- 
lhadas através das relações so-
ciais, possibilitando a busca para 
uma melhor qualidade de vida 
individual, temos como resulta-
do de pesquisas a evidência do 
aumento da expectativa de vida. 
A partir desse resultado, tanto 
no setor público quanto no priva-

do se inicia o desenvolvimen-
to de diversas atividades volta-
das para esse público alvo que 
cresce acentuadamente não só 
no Brasil, mas no mundo todo: 
a terceira idade.

Projetos de Lazer e Cultura pas-
sam a fazer parte do cronograma 
da qualidade de vida dessa par-
te da população que optou por 
viver independente e de forma 
saudável, aderindo às diversas 
atividades propostas como: con-

tinuidade de aprendizado escolar, 
idiomas, informática, artesanato, 
atividade física, dança, canto, tea- 
tro, passeios diversos, cinema, 
festas comemorativas, e muitas 
outras.
Por isto a cada edição, estare-
mos dando continuidade às dicas 
para os leitores que como nós, 
assumem esta como melhor idade 
com muito prazer.
Dica de Cultura (acessar site) 
USP – Cursos para Terceira Idade 
– Site: http://prcem.usp.br/3idade
Dica de Lazer (acessar site): 
www.reservacultural.com.br - Cine 
Reserva Cultura - Cine Clube, in-
gresso + café da manhã

Francisca F.dos Reis
Adilia de Oliveira Malta

 Comissão do Jornal

O Prédio dos Ambulatórios e as Saudades
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O Programa GEROSAUDE do 
Serviço de Geriatria do HCFMUSP, 
em parceria com o Grupo Gero 
Ecologia e os Coordenadores, em 
comum acordo decidiram criar uma 
Horta em área que estava ociosa, 
ao lado do Prédio dos Ambulatóri-
os, num corredor ao ar livre, só de 
plantas medicinais. Assim a partir 
de Setembro de 2018, deram início 
ao plantio de diversas mudas.
Hoje passados cinco meses essa 
Horta se encontra com aproxima-
damente 60 mudas, desde Capim 
Santo - Erva Cidreira, que serve 

para fazer chá calmante e outros 
benefícios, e tantas outras plan-
tas, como o pouco conhecido 
Aranto e Cipó Cruz.
Convidamos amigos e frequenta-
dores do Hospital das Clínicas à 
visitarem a Horta que fica que fica  
ao lado dos Espaço ECOS – no 
segundo andar do Prédio anexo 
ao do Ambulatório da interligação 
entre o Prédio dos Ambulatórios e 
Instituição Central.

GAMIA 2019
Bem vindos amigos e amigas

Os trinta idosos selecionados para 2019 são:

Ser Especial

Mais uma vez chegamos ao mês de março e neste mês todos os anos, a equipe envolvida com o GAMIA – 
Grupo de Assistência Multidisciplinar ao Idoso Ambulatorial, recepciona os trinta idosos que compõe o novo 
GAMIA, com frequência neste Hospital das Clinicas todas as quartas-feiras, para aprendizado das áreas de 
estudo do envelhecimento.

Adaise Di Ciommo
Alberto Kondo
Antonio Ricardo
Carlos Alberto Baccoro
Cazuo Ikeda
Elizabeth Barbosa
Ivani Pereira da Silva
Maercio Barbosa
Maria Martinazzo Lealdini
Neide Ferreira Nardi

Neusa Satie Misumi
Ohsamdu Tamaki
Rosangela Esteves Marçal
Shinabu Edson Tanaki
Tereza Frini da Silva

Antonia Batista Ramos
Carlos Alberto Tikao Setoguti
Edson Garcia Alves
Eloisa Rosa da Silva

Elza Mariko Kimura Konno
Emilia Simone B. M. Peres
Geny Aparecida Franzoni
Joaquina Bezerra Ambrósio
José Watti Tamaka
Luiz Carlos Azevedo Costa
Luiza Ap. de Oliveira Albertina
Maria da Conceição E.S. Pacheco
Maria do Carmo Rolin B. Atério
Messias da Silva
Neusa Cremonesi Antunes

Comissão do Jornal

Plantas que Curam

 Antero Lourenço Teixeira
Comissão do Jornal

GRUPO VERDE

GRUPO AMARELO

Sou especial!
Hoje e todos os dias, não por ser mu-
lher, pois trago comigo a beleza da 
vida, a esperança de um dia melhor, 
a vontade de acertar, respeito ao meu 
próximo, a alegria de uma criança, o 
amor de Deus e o despertar sempre 
bem humorado para um novo dia! Amo 
a vida!

Rosi Barreto
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O coração é símbolo milenar da 
moradia das emoções – que não 
envelhecem nunca! Entretanto, 
ele não é de fato onde as emoções 
são processadas, mas, sim, um 
órgão vital cuja principal função é 
ser a bomba que faz fluir o sangue 
em nosso corpo, levando assim o 
oxigênio e demais nutrientes para 
o corpo. Curiosamente, a ciência 
tem descoberto cada vez mais 
como emoções afetam o coração, 
inclusive podendo aumentar 
o risco de doenças cardíacas! 
Ou seja, o coração como órgão 
envelhece, assim como todo o 
corpo, mas as emoções, principal-
mente as negativas (como medo, 
ansiedade e raiva), também po-
dem envelhecer nosso coração. 
Hoje, vamos discutir um pouco do 
envelhecimento do sistema car-
diovascular (coração e vasos), e 
de que maneira podemos atuar 
para protegê-lo para que ele pos-
sa aguentar muitos, muitos anos 
e muitas, muitas emoções.
O envelhecimento do sistema car-
diovascular acontece com todos 
os que tiverem a sorte de enve-
lhecer! A principal característica 
do envelhecimento desse siste-
ma é o enrijecimento (endureci-
mento) dos vasos e do músculo 
do coração. O enrijecimento faz 
com que exista um aumento na 
ocorrência de algumas doenças 
nessa fase da vida: a hipertensão 
arterial, por exemplo, chega a 
atingir 60% das pessoas aos 60 
anos e cresce ainda mais en-
tre os mais idosos (acima de 80 
anos). É importante ressaltar que 
além do envelhecimento natural, 
outros fatores impactam no sur-

gimento das doenças ligadas ao 
sistema cardiovascular: são fa-
tores genéticos (ligados ao históri-
co dessa doença na família) e fa-
tores ligados aos hábitos de vida 
como tabagismo, obesidade, se- 
dentarismo, alimentação rica em 
gordura e sal e pobre em fibras, 
frutas e vegetais. Um último fator 
é a falta de tratamento adequado 
das doenças que aceleram o en-
velhecimento do sistema cardio-
vascular, como diabetes, dislipi- 
demia (colesterol alto) e a própria 
hipertensão arterial. Abaixo, al-
gumas informações importantes 
sobre algumas doenças cardio-
vasculares mais comuns na faixa 
etária dos idosos:
Hipertensão arterial: essa seria a 
condição mais comum de todas e 
também a mais traiçoeira, por ser 
uma doença que pode perman-
ecer assintomática por um logo 
período. Por conta disso, é impor-
tante a mensuração da pressão 
arterial durante as consultas. O 
diagnóstico da hipertensão é feito 
quando existem níveis eleva-
dos de pressão na ausência de 
fatores que podem aumentar a 
pressão de forma esperada (dor 
é o exemplo clássico, pois a dor 
sempre vai aumentar a pressão, 
mesmo em pessoas sem hiper-
tensão!). O tratamento da hiper-
tensão é importante pois a pre-
sença de hipertensão não tratada 
por muitos anos é um fator que 
sabidamente acelera as doenças 
cardiovasculares. A meta da 
pressão com o tratamento deve 
ser discutida com seu médico por 
depender da idade e também de 
outras doenças e condições as-
sociadas.

Insuficiência Coronariana: essa 
doença se deve ao fechamento 
dos vasos que nutrem o próprio 
coração. Essa obstrução ao fluxo 
de sangue geralmente ocorre por 
depósitos de gordura e cálcio na 
parede dos vasos (aterosclerose). 
Ela pode se manifestar de forma 
aguda (que é o infarto agudo do 
miocárdio) ou de forma crônica (o 
que os médicos vão chamar de 
angina estável). O principal sin-
toma dessa condição é a dor no 
peito, frequentemente associada 
a falta de ar, palidez e suor frio. A 
dor frequentemente é relacionada 
ao esforço. Se a dor surgir subi-
tamente (ou em repouso) e durar 
mais de 10 minutos, deve levar 
o indivíduo à procura imediata 
de um pronto atendimento para 
avaliação médica.
Insuficiência cardíaca: é a via 
final das doenças do sistema 
cardiovascular, ou seja, várias 
doenças (inclusive as acima cita-
das) vão evoluir com esse quadro 
se não tratadas adequadamente. 
Existe também a possibilidade de 
a insuficiência cardíaca ocorrer 
em associação com a obesidade 
e o sedentarismo, que aceleram 
o processo de enrijecimento do 
coração, tornando o músculo 
cardíaco muito duro e limitando 
seu funcionamento adequado. 
Os principais sintomas dessa 
condição são falta de ar, inchaço 

Coração, diz pra mim: Será que você envelhece?

Dra. Paula Cristina Eiras Poço
Geriatra

Formada pela Faculdade deMedicina da USP
Residência em Clínica Médica eem Geriatria pelo HC-FMUSP

Assistente do Serviço de Geriatria no Hospital “DIA” do HC-FMUSP
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Com o passar do tempo a ma-
nutenção das boas condições 
orais deverá continuar a ser rea- 
lizado com a mesma dedicação 
de tempos idos, pois a maturi-
dade é mais uma fase da vida 
que tem suas particularidades, 
más deve ser encarada com a 
mesma disposição de antes para 
que sejam despertadas as novas 
aptidões e a saúde seja também 
bem cuidada.
Não se pode esquecer que nos 
alimentamos diariamente e algu-
mas vezes, portanto a primeira 
regra geral seja o idoso dentado, 
edêntulo (sem dentes) ou par-
cialmente dentado, use próte-
ses fixas ou sobre implantes, ou 
próteses moveis,a higienização 
deverá seguir após as principais 
refeições, ou seja, pelo menos 3 
vezes ao dia. A higienização com 
escova macia para os dentes 
naturais pode ser feita com mais 
de uma técnica escovatória se o 
idoso não conseguiu informações 
sobre higiene oral em aulas em 
grupos, deve conversar com seu 

Odontogeriatria para ser bem ori-
entado. As próteses moveis tam-
bém precisam ser higienizadas, 
porem separadamente da esco-
vação dentaria, ou seja, elas de-
vem ser higienizadas fora da boca 
com escovas apropriadas(de cer-
das duras).
E quanto as próteses fixas con-
vencionais ou sobre implantes? 
Além de participarem da higieni-
zação dos dentes naturais com 
escovas macias, as escovas 
interdentais ou tipo bitufo são 
necessárias para completar a 
boa higienização. O fio dental de 
diversas espessuras ou mesmo 
a fita dental são acessórios de 
higiene para os dentes naturais 
bem como pastilhas para limpeza 
colocadas a noite em recipiente 
com água uma vez na semana e 
mergulhar as próteses moveis.
Quanto mais você cobrir sua hi-
giene oral em detalhes melhores 
serão suas chances de manter 
sua saúde oral.
E a língua, precisa higienizar? 
Sim! A língua é um músculo que 

em seu dorso abriga as papilas 
gustativas, organelas que quan-
do sensibilizadas, surge o senti-
do do “paladar”. Uma língua cujo 
dorso nunca foi higienizado tem 
uma camada de placa bacteriana 
chamada Saburra Lingual (forma-
da por restos alimentares e bac-
térias) – a higienização da língua 
deve ser realizada pelo menos 

Odontogeriatria
Como Fica a Higiene Oral?

nas pernas e falta de ar ao dei-
tar (especialmente se deitar sem 
travesseiros). 
Apesar da potencial gravidade 
das doenças cardiovasculares, 
atualmente existem muitas medi- 
cações e procedimentos que po-
dem ajudar no tratamento dessas 
doenças, proporcionando mais 
anos de vida e também uma me-
lhor qualidade de vida. Se você 
tiver algum desses sintomas, não 
deixe de contar isso ao seu médico 
para que você receba o tratamen-
to mais adequado a sua situação. 
O melhor tratamento de todos, 
entretanto, ainda é a prevenção! 
A principal linha de frente de pre-
venção são os exercícios físicos 
regulares. Os exercícios têm o po-
tencial de reduzir a pressão arteri-
al e de contrabalancear os fatores 
que causam o enrijecimento do 
coração. Mas estudos recentes 
demonstraram que os exercícios 

físicos não bastam se na maior 
parte do tempo o indivíduo ficar 
sentado ou deitado! Ou seja, é 
necessário que além de exercícios, 
nós busquemos uma redução do 
tempo sedentário, procurando faz-
er coisas a pé e nos movimentar-
mos ao longo do dia! O exercício 
físico também será recomendado 
junto com o tratamento medica-
mentoso das doenças acima cita-
das, mas neste caso, precisarão 
de orientação médica para serem 
executados de forma segura.
Outros fatores que atuam na pre-
venção dessas e outras doenças 
são o tratamento adequado das 
doenças que afetam o coração e 
os vasos, a alimentação saudável 
e a manutenção do peso dentro da 
faixa normal (lembrar que a magre-
za excessiva também é um pro- 
blema de saúde!). Por último, mas 
não menos importante, pesqui-
sas recentes têm demonstrado 

que as doenças cardíacas podem 
ocorrer de forma mais acentuada 
em pessoas com distúrbios de 
ansiedade e depressão não trata-
dos. O tratamento da ansiedade e 
depressão pode envolver terapia 
com psicólogo, técnicas de medi- 
tação e também medicamentos. 
Apesar de ser um músculo com 
função de bombear o sangue, o 
coração é um músculo especial, 
e de fato está conectado com as 
nossas emoções, sendo muito 
importante cuidar também das 
nossas emoções para que possa-
mos envelhecer com um coração 
saudável. 
Vale sempre a máxima de cuidar 
do corpo, mas também da men-
te - onde de fato acontece as 
emoções.

Captação da Matéria
Auristela Batista Lopes

 Comissão do Jornal

Dra. Maria Cecília Ciaccio
Vendola

Periodontista Odontogeriatra
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uma vez ao dia, na última higie-
nização, e poderá ser realizada 
com limpador lingual ou até mes-
mo com a mesma escova utilizada 
para escovar os dentes naturais.
Algumas vezes o idoso realiza 
implantes e usa também uma 
prótese móvel sobre os mesmos 
neste caso, além do que foi descri-
to acima, poderá ter também maior 

detalhamento para higiene caso a 
caso. Importante lembrar: uma boa 
dieta deve ser com redução de açu-
cares e rica em alimentos não pro-
cessados - uma boa alimentação e 
a higienização constante vão inibir 
a formação de placa bacteriana, ou 
calculo salivar ou biofilme, (termos 
sinônimos). A consulta periódica 
ao Odontogeriatra também poderá 

sempre orientar seus autocuidados 
além de preventivamente também 
apontar e tratar possíveis fatores 
de risco. E viva plenamente seu 
melhor sorriso!

Captação do Texto
Olinda Castilho Escobal

Comissão do Jornal

Naquele tempo de sol, de claridade,
Tú me fazias tudo engalanado 
O verde era mais verde, o sol doirado 

A vida poema da mocidade 
Não contavas o tempo naquela idade 
As pombas cantavam no telhado
Assim os canários no comando

Tudo era vida, folgou, claridade 
Meu velho coração cancioneiro 
Como me foste assim tão traiçoeiro 
Transformando em inverno a primavera!

Hoje me deixas pobre dilacerado 
Já não cantam as pombas 
E toda a vida é um canto de quimera

Mulher, obra prima da criação que 
Deus fez com primor e com carinho;
um grande presente para Adão
- flor perfumada, sem ter espinho.

Pra abençoar o nosso caminho
a fez o Senhor, com perfeição;
fazendo do lar o mais doce ninho, 
enchendo de amor nosso coração!

Vida que dar força para a lida
e vida que gera uma outra vida,
companheira que anima nossa fé...

A beleza em forma de pessoa,
namorada e “mãe” - que coisa boa!
Parabéns para o dia da mulher!...

Coração Traiçoeiro

O Caminho da Vida

Parabéns para as Mulheres!
Dia Internacional da Mulher

Marques Junior

O caminho da vida pode ser o da liberdade e da 
beleza, porém nos extraviamos.

A cobiça envenenou a alma dos homens...
levantou no mundo as muralhas do ódio...
e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a 
miséria e morticínios.

Criamos a época da velocidade, mas nos senti-
mos enclausurados dentro dela. A máquina, que 
produz abundância, tem-nos deixado em penúria.
Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos;

nossa inteligência, empedernidos e cruéis.
Pensamos em demasia e sentimos bem pouco.

Mais do que de máquinas, precisamos de hu-
manidade.
Mais do que de inteligência, precisamos de 
afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida 
será de violência e tudo será perdido.

Charles Chaplin

Antonio CosttaImagem: Internet
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A minha origem é do interior do 
Estado de São Paulo/Brasil, nas-
ci na zona rural da cidade de São 
José do Rio Pardo, onde viveu 
o escritor Euclides da Cunha. 
O livro “Os Sertões”, foi a sua 
principal obra. 
Sou de uma família numerosa de 
onze irmãos, dois homens e nove 
mulheres e nessa cidade passei 
toda minha infância. 

Com o falecimento do meu Pai 
aos com 47 anos, a minha mãe, 
segunda geração de emigrantes 
italianos, diante da situação difícil 
em que a família se encontrava, 
resolveu se transferir se para São 
Paulo, quando eu tinha 11 anos 
de idade de idade. Aqui em São 
Paulo, com muitas dificuldades e 
sob o comando de minha mãe, 
que foi uma matriarca de fibra 
com filhos pequenos , com idades 
que variavam de 5 a 23 anos, com 
todo esse peso nas costas, pos-
so dizer, com toda certeza, que 
minha mãe foi uma batalhadora, 
uma heroína.
Desta forma, crescemos e cada 
um de nós tomou seu rumo, foram 
casando, tendo seus filhos e ne-
tos, seguindo suas vidas. 
No ano de 2002, o Senhor João 
Kuramoto, um amigo que frequen-
tava um centro espírita na região 
do bairro de Pinheiros numa con-
versa informal, um dia me falou 
sobre o GAMIA, um programa do 
Serviço de Geriatria do HC, do 
qual participava, me convidando 

para fazer a inscrição nesse pro-
grama. Não pensei duas vezes, 
fiz a inscrição e fui selecionado 
para participar do GAMIA do ano 
de 2003. O próprio Sr. João, que 
na época fazia parte da Comissão 
do Jornal, me convidou para fazer 
parte da mesma. De lá para cá já 
se passaram 16 anos que venho 
colaborando na realização do jor-
nal, sempre com muita alegria e 
boa vontade, o que me traz muita 
satisfação e prazer.
A partir do meu ingresso no con-
vívio do Serviço de Geriatria do 
HC, entre amigos idosos e de 
seus familiares, assim como dos 
profissionais e técnicos da área 
da saúde. No convívio de pessoas 
tão amigas, minha vida se tornou 
mais alegre e feliz.
A todas essas amizades, que 
me dedicam tanto carinho e sin-
ceridade, tenho de agradecer 
de coração, visto que estar en-
tre eles, me proporciona muita 
alegria e prazer e se sentir bem 
entre pessoas amigas e sinceras, 
não há dinheiro que pague.

Ser mulher é viver mil vezes 
em apenas uma vida, é lutar por 
causas perdidas e sempre sair 
vencedora, é caminhar na sua 
vida cheia de certeza, é chorar de 
alegria e muitas vezes de tristeza, 
é acreditar quando ninguém mais 
acredita, é ter sonhos quando nin-
guém mais espera.
Hoje, eu quero desejar que a mulher 
sensível, delicada, romântica e frágil 
seja vista e sentida como um ser 

notável, raro, pois todas as mu-
lheres são especiais, cada uma 
dentro de sua peculiaridade. 
Quando o caminho está difícil ela 
busca atalhos, alternativas para 
alcançar novamente os caminhos 
da vida. Ser mulher é isto, é ser 
batalhadora. Parabéns pelo Dia 
Internacional da Mulher

Olinda Castilho Escobal
Comissão do Jornal

O que o Serviço de Geriatria do HC é para mim

Dia Internacional da Mulher

ESPAÇO LIVRE

Nelson Pedro Bertaglia
84 Anos - GAMIA 2003

“Ninguém chega do outro lado do mar sem passar pelas águas, sem enfrentar os 
ventos, sem ter que vencer as tempestades, ninguém alcança nada sem ter que 
lutar, chorar, às vezes. Os obstáculos vão surgir, a maldade vai tentar sabotar o 
seu caminho, e você terá duas opções: prosseguir ou desistir. A escolha é sua, eu 
só espero que você prossiga, porque aquele que vai até o fim alcança o melhor de 
Deus. Não tenha medo, Tenha fé”.

Autor DesconhecidoImagem: Internet
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O homem Habitará Outros Mundos.

Atividades GEROSAÚDE

Desde que o homem tomou consciência de sua 
natureza desbravadora e de sua inquietude, que ele 
é, acima de tudo desbravador, que não é de sua na-
tureza deixar de investigar, deixar de buscar coisas 
novas, pois assim fazendo ele está de certa forma 
preservando a vida que Deus lhe deu, que as pes-
soa nunca mais ficaram em atitude apenas contem-
plativa.
Depois dos grandes acontecimentos das grandes 
descobertas de um pequeno País, que tudo se 
acelerou. Com a invenção do telescópio no qual 
Galileu Galilei descobriu que a terra não era centro 
do universo, ele observou por volta de 1610 que 
existia outros planetas, com movimentos próprios 
entre si, consequentemente outros mundos.
Depois destes acontecimentos abre-se a porta para 
se conhecer os segredos do espaço. Ao longo da 
História da Humanidade, a Lua foi alvo de contem-
plação ao mesmo tempo algo inatingível até o sé-
culo XIX; porém o desenvolvimento da astronáutica 
mudou esta realidade.

A 20 de julho de 1969, o que parecia impossível, tor-
nou-se realidade, o homem conquistou a Lua.
Pena que essa conquista iniciou-se dentro de um cli-
ma de desconfiança e hostilidade entre as duas su-
perpotências que detinham o poder e a tecnologia 
para tanto. O desejo hegemônico (existente até hoje) 
as opõe, não fosse isso, se houvesse cooperação, 
provavelmente já estaríamos lá e partindo para novas 
conquistas.
Agora com a china entrando no páreo da exploração 
espacial com o lançamento da espaçonave Chang-4, 
levando sementes que germinaram. Trata-se de um 
marco importante e se torna fato inédito. Esta nave 
não tripulada aterrissou no lado oculto da Lua em 3 
de janeiro de 2019 com equipamentos para analisar 
a geologia da região. Com o nascimento do broto, 
a expectativa é que os futuros astronautas poderão 
colher seus próprios alimentos no espaço, sem pre-
cisar voltar a terra para reabastecer. Missões espa-
ciais de longas durações, como para Marte que dura 
dois anos e meio, serão as mais beneficiadas com 
plantações na Lua.
Os Chineses enviaram sementes de algodão e bata-
ta, leveduras e ovos de mosca-das-frutas. Tudo que 
é necessário para criar uma “minibiosfera” um ambi-
ente artificial autossustentável. As sementes estão 
em um recipiente lacrado a bordo da sonda e foram 
as sementes de algodão que começaram a brotar.

Luiz Beatriz de Souza
Comissão do Jornal

Quer saber tudo sobre atividades e eventos patrocinados pelo Programa GEROSAUDE, como:
Palestras, Cursos e Oficinas, patrocinados pelo Programa GEROSAUDE, destinados às pessoas da 
3ª Idade aqui no Hospital das Clínicas, inteiramente gratuitos?
As informações podem ser obtidas através do Site:
www.gerosaude.com.br - E-mail: jornal.gerosaude@gmail.com - Telefone: 2661-8021 ou pessoalmente, 
procurando o Espaço PROPES no Prédio dos Ambulatórios, subindo a rampa, entre o 5º e 6º andar.


