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Quando há
subutilização do
cérebro, pode-se
ter uma série de
prejuízos, como
as doenças
neurodegenerativas,
que vêm
acompanhados de
baixa produção
intelectual.”

Ronaldo Maciel Dias
Neurologista

Travessia perigosa

O Everest é a montanha
mais alta da Terra, com

8.848m de altitude. Está
localizado na Cordilheira
do Himalaia, na fronteira

entre a República Popular
da China e o Nepal. Até o
momento, a pessoa mais

velha a subir a montanha é
Min Bahadur Sherchan, do
Nepal, que atingiu o cume
quando tinha 76 anos, em

2008. Cerca de 4 mil
alpinistas já atingiram o

topo do Everest e mais de
240 pessoas morreram em

suas encostas.

Disposição sem limite
Segundo especialistas, a chegada aos 60 anos não deve ser um momento de interrupção de atividades prazerosas. 

Idosos mais animados, além de sociáveis, têm o cérebro e o sistema cardiovascular em forma

» PAULO LIMA

A p r o x i m a r -se de um
século de vida com a
determinação seme-
lhante à da juventude

não é tarefa difícil para João
Pereira, que completará, em
junho, 99 anos. Mesmo com a
aposentadoria, conquistada
há mais de três décadas, ele
não quer saber de descanso.
Cumpre as 40 horas semanais
na recepção do Ministério da
Justiça com entusiasmo.
“Sempre gostei de ser útil. Não
basta prestar um serviço de
assistência à sociedade. Às ve-
zes, no dia a dia, o que as pes-
soas necessitam é de uma pa-
lavra animadora. E eu sou as-
sim, amo a humanidade. Por
isso não vejo razão para ficar
em casa”, diz.

Histórias como a do senhor
Pereira, como é conhecido ca-
rinhosamente no ambiente de
trabalho, não são um fato iso-
lado. Cada vez mais, idosos
têm deixado de ficar em casa
para se dedicar a atividades
prazerosas. Uma postura acer-
tada, dizem especialistas. Seja
dando continuidade ao traba-
lho, seja investindo em um ho-
bby ou no convívio social, o
importante é manter-se na ati-
va para evitar, inclusive, doen-
ças comuns dessa fase da vida. 

“O cérebro precisa vivenciar
emoções e situações novas.
Por isso a importância de ter
uma ocupação prazerosa, que
desperte no idoso sensações
que possibilitem qualidade de
vida. Quando há subutilização
do cérebro, pode-se ter uma
série de prejuízos, como as
doenças neurodegenerativas,
que vêm acompanhados de
baixa produção intelectual”,
alerta o neurologista Ronaldo
Maciel Dias. A depressão, uma
das causas que mais incapaci-
tam idosos, é outro mal evita-
do quando a rotina se enche de
obrigações prazerosas. 

Para o senhor Pereira, a re-
ceita da longevidade está no
cuidado com a mente. Ele a
exercita com leituras diárias. É
amante das enciclopédias e
adora os fatos históricos. Tira
dos estudos o aprendizado pa-
ra fazer pegadinhas com os
colegas, sempre perguntando
sobre assuntos diversos. “Tes-
tar o conhecimento não quer
dizer ofender uma pessoa pelo
fato de ela não saber de algo,
mas somar com a informação
e fazer disso uma brincadeira,
seja para motivar a busca por
algo inovador, seja para repas-
sar uma boa mensagem”, diz.

Aos 73 anos, a corretora de
imóveis Elza Bernardo é esti-
mulada pela demanda cres-
cente do setor imobiliário no
Distrito Federal. “Tenho que
dar total atenção aos clientes e
isso vai além do horário co-
mercial. Se me ligam à noite,
estou disposta a mostrar o em-
preendimento. Sou bastante
comunicativa e isso contribui
na negociação. O idoso tem
que exercitar a mente. Se não,
o alemão pega”, brinca, refe-
rindo-se à doença de Alzhei-
mer, descrita pela primeira vez
em 1906 pelo psiquiatra ale-
mão Alois Alzheimer. 

Acompanhamento 

Ex-vendedora de bolsas e
calçados, Elza, mãe de duas
mulheres e avó de quatro ne-
tos, nas horas livres, cuida da
plantação de 2 mil pés de uvas
que mantêm em sua residên-
cia. A disposição do marido,
um fisioterapeuta que com-
pletará 74 anos nesta semana,
não fica para trás. “Somos um
casal que incentiva um ao ou-
tro. Partimos da premissa de
que a atividade profissional é
uma dádiva. Muitas pessoas se

aposentam e deixam de ser
atuantes e isso contribui para
diversas doenças” acredita. 

Para manter a forma e a dis-
posição necessárias, a corre-
tora faz hidroginástica e man-
tém uma alimentação equili-
brada. Cuidados também re-
comendados pelo geriatra
Clóvis Cechinel, que reforça
que a adoção de hábitos sau-
dáveis em uma fase da vida
em que aumentam os riscos
cardiovasculares não dispen-

sa as consultas médicas. “No
geral, é indicado 2l de água
por dia, comer de três em três
horas, controlar o sal da dieta,
consumir frutas e verduras e
evitar as frituras. Já para ativi-
dade física, é necessária a ava-
liação do especialista para al-
cançar objetivos distintos, se-
ja o fortalecimento muscular,
seja a flexibilidade, que são
normalmente recomendados
após os 60 anos.”

João Pereira não abre mão

dos exames anuais, que in-
cluiu os cuidados com a vi-
são, o exame de próstata e de
coração.  Com relação aos
exercícios físicos, prega a mo-
deração. “Tudo tem que ser
aos poucos. Estamos em uma
fase de mudanças que envol-
vem comprometimento do
corpo, mas dir i jo todos os
dias até o trabalho para evitar
os efeitos negativos comuns
da idade.  O importante é
manter-se na ativa”, diz. 

Vovôs radicais

Para evitar os “males da
idade”, Geralda Araújo, de 75
anos, decidiu mudar a rotina
por completo. Repaginou a
vida praticando esportes ra-
dicais. Moradora de São Se-
bastião, a vovó já pulou da
Ponte Costa Silva, no Lago
Sul, atravessou o Lago Para-
noá a nado, saltou de asa-del-
ta e escalou dezenas de ca-
choeiras nas redondezas do

DF. Favorável a grandes emo-
ções, a filha Sônia a presen-
teou em janeiro deste ano,
com um salto de paraquedas.
“Ela gosta de aventuras e não
podemos privá-la disso. Se
sente mais viva e isso é deter-
minante em todos os aspec-
tos”, diz Sônia. 

Uma das atividades que
têm arrancado sorrisos da vo-
vó Geralda é o trampolim.
“Sempre tive vontade de
aprender a saltar corretamen-
te na água. Quando jovem, no
interior de Minas Gerais, me
pendurava em cipó e balan-
çava com força para cair com
tudo no córrego. Agora, inde-
pendentemente da idade, is-
so se tornou realidade”, diz. O
professor de salto ornamental
Giovani Casilo, quando a viu
no primeiro dia de aula em ci-
ma do trampolim de 5 me-
tros, levou um susto. “Ela já
queria desafios de quem está
há muito tempo treinando.
Fui a orientando e, aos pou-
cos, ela entendeu a importân-
cia de agir com moderação”,
diz Casilo, que ainda persiste
em ficar de olho aberto com a
aluna para evitar problemas. 

Da mesma forma que Ge-
ralda, o alpinista Yuichiro
Miura não mede esforços pa-
ra as fortes emoções. Aos 80
anos, o japonês que passou
por quatro cirurgias cardíacas
começou, na semana passa-
da, a subida do Monte Eve-
rest. É a quarta aventura na
montanha. Em 1970, ele des-
ceu de esqui de uma altitude
de 8 mil metros e, em 2003 e
2008, chegou ao cume. O de-
safio parece ser herdado do
falecido pai, que, aos 99 anos,
desceu de esqui a Montanha
Mont Blanc, na Europa.

Na capital do Nepal, antes
de ir ao Everest, Miura anun-
ciou que o recorde de homem
mais velho a chegar no topo
da montanha não é o mais
importante para ele, mas sim
a possibilidade de concluir a
missão. “Se você deseja forte-
mente, tem coragem e resis-
tência, então pode chegar ao
topo do seu sonho”, disse Miu-
ra, que, antes mesmo de atin-
gir o cume, conquista prevista
para maio, já tem em mente
outro desafio. “Talvez, quan-
do eu tiver 85 anos, quero es-
calar e esquiar a Cho Oyu”,
contou. A montanha almeja-
da é a sexta mais alta do mun-
do, com 8.201m, também no
Himalaia. 

Aos 98 anos, João Pereira trabalha como recepcionista no Ministério da Justiça: apaixonado por enciclopédias e pela vida

Depois de saltar de paraquedas, Geralda, de 75 anos, se dedica aos saltos ornamentais

O japonês Yuichiro
Miura, de 80 anos,
aventura-se pelo Monte
Everest pela quarta vez.
A chegada ao cume deve
ocorrer em maio
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 abr. 2013, Seudinheiro, p. B8. 




