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Valores promocionais por 3 meses
Creche para idosos das 8 às 18 horas
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Recuperação e Residência de Idosos

Casa de Repouso

Primavera

Visite: www.casaderepousocentenario.com.br

CENTENÁRIO
Casa de Repouso

R. Joaquim Norberto, 496 - Jd. S. Paulo (alt. nº 1.000 da Av. Nova Cantareira)

Para idosos dependentes e 
independentes. Visitas livres.

CRM 44.319/SP

2973-0457/ 2973-1307    95602-2290

O melhor preço da Zona Norte

Informações e marcação de consultas: Tels: 2281-6500 • 2973-6743

Depois de + de 23 anos 
também na V. Maria Alta

Atendemos emergências, e aos sábados, domingos e feriados

Rua Maestro João Gomes de Araújo, 50 - cj. 81 - A. Santana
Rua Pará, 50 - cjs. 31/32 - Higienópolis

Dra. Helena Beatriz B. T. Machado

Dr. Geraldo Teles Machado Jr.

Consultas só com hora marcada • Não atendemos convênios

Psicanalista e Psicóloga
CRP 06/42630-2

Título de especialista nº 00414/82
CRM 28.142

Análise, Ludoterapia, Psicoterapia (individual, casal e família), Fobia, Anorexia, Bulimia, 
Obesidade e Orientação Vocacional. Atendimento: crianças, adolescentes e adultos

Somatizações (Doenças físicas de causas psíquicas), neuroses, fobias, T.O.C., psicoses, 
alcoolismo, dependência química, anorexia, bulimia, obesidade, traumas de assaltos e 
sequestros, internações domiciliares e psicoterapia individual, de casais e familiar.
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Um bom jornal 
é você quem faz!

www.crvillasenior.com.br
  2978-6662

Rua Paulo Maldi, 196 - Tucuruvi

MORADIA (temporária 
e permanente)

 REABILITAÇÕES / 
PÓS-CIRÚRGICOS

Promovemos saúde física, 
mental e social em um ambiente 

humanizado e acolhedor.

VIDA 
SIM

DROGAS 
NÃO

Trabalho em grupo gratuito. Venham nos visitar!

O alcoolismo e as 
drogas tem solução.

A cura está 
em você!

Visite o site: www.aaesp.org.br • Tel: 3106-0694 - Sede Central

Núcleo Capela São Benedito - Rua Teodoro Henrique Maruer Jr., 22 - 
atrás do Colégio 14 de Julho - Reuniões às quintas-feiras das 20 às 22h

Cerca de 660 mil passageiros viajarão 
de ônibus no feriado de 12 de Outubro 

O Dia de Nossa Senhora 
Aparecida é dia 12 de outubro, 
e com a proximidade do feriado 
os terminais rodoviários ficam 
lotados: Tietê, Barra Funda e 
Jabaquara, e recebem operação 
especial para atender os passa-
geiros que dão preferência às 
viagens rodoviárias. Entre che-
gadas e partidas, os terminais 
rodoviários paulistanos esti-
mam recepcionar mais de 660 
mil passageiros entre os dias: 
11/10 (quinta-feira) e 15/10 
(segunda-feira).

Períodos mais movimenta-
dos para o embarque: a previ-
são indica 184 mil pessoas dei-
xando São Paulo de ônibus 
entre os dias 11 e 12 de outubro. 
Portanto, evite os embarques na 
quinta-feira (11), entre 20 e 23 
horas e na sexta-feira (12), en-
tre 8 e 12 horas. Cidades mais 
procuradas: Rio de Janeiro, 
Angra do Reis, cidades de Santa 
Catarina e Litoral de São Paulo. 
Carros extras: entre os dias 11 
e 12 de outubro, serão mais de 
1400 carros extras. Caso haja 
necessidade, mais ônibus pode-
rão ser disponibilizados.

Dicas importantes:

Compra com antecedência: 
pela grande procura, é impor-
tante que o passageiro compre as 
passagens da ida e da volta com 
antecedência. Dependendo do 
destino, a aquisição pode ser fei-
ta pelo site (www.socicam.com.
br) ou diretamente com a viação 
escolhida;

Documentação para viagem: 

é essencial que todos os passa-
geiros, até mesmo as crianças, 
apresentem documento de iden-
tificação original e com foto;

Embarque de crianças e ado-
lescentes: a partir dos 12 anos 
de idade, o passageiro pode via-
jar totalmente desacompanha-
do. Já as crianças menores de 
12 anos precisam de autorização 
para viajar. Mais informações: 
www.tjsp.jus.br, em Informações 
/ Autorização de Viagem para 
Crianças e Ado lescentes;

Bagagens: são permitidos 
até 30 kg no bagageiro e até 5 kg 
de bagagem de mão, desde que 
não interfira no conforto dos 
passageiros dentro do ônibus. 
A identificação das bagagens 
com etiqueta contendo nome 

completo e telefone facilita em 
casos de perda ou esquecimento;

Horário de chegada ao ter-
minal: é importante que o pas-
sageiro chegue ao terminal, pelo 
menos, uma hora antes do horá-
rio marcado na passagem;

Remarcação de passagens: 
em casos de desistência ou im-
possibilidade de viajar, a remar-
cação e reembolso da passagem 
são feitos com até 3 horas de an-
tecedência, diretamente com a 
empresa de ônibus;

Acesso aos terminais: os Ter-
minais Rodoviários Tietê e Barra 
Funda possuem estacionamentos 
que oferecem conforto e seguran-
ça. Além disso, todos os terminais 
rodoviários de São Paulo estão 
anexos às estações de Metrô.
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Feriado do dia 12 de outubro os terminais rodoviários ficarão lotados

Dia das Crianças no Brasil foi criado em 
1924, mas se popularizou a partir de 1960

No Brasil, a data 
foi criada em 1924, 
depois de uma pro-
posta do deputa-
do Galdino do Valle 
Filho, e foi oficiali-
zada pelo presiden-
te Arthur Bernardes, 
que governou o Brasil 
entre 1922 e 1926. 

Por quatro dé-
cadas a data passou 
em branco, a situa-
ção mudou em 1960, 
quando a empresa 
Johnson&Johnson e a 
fábrica de brinquedos 
Estrela se associaram 
para lançar a promo-
ção “Semana do Bebê 
Robusto”, e aprovei-
taram a comemoração 
para levantar as ven-
das de produtos para 
as crianças. A inicia-
tiva foi um sucesso, 
e outros varejistas 
aproveitaram a onda e entra-
ram na ação, rebatizada nos 
anos seguintes de “Semana da 
Criança”, que  se tornou uma 
das principais datas comerciais 
do calendário brasileiro.

O poeta João Doederlein 
nos diz como é ser criança, “Ser 

criança é sorrir por causa de 
um sorvete, se lambuzar sem 
frescura de querer se limpar 
logo, é usar roupa com persona-
gens e pantufas. É não enten-
der as maldades do mundo, é 
um anjo que esqueceu de vestir 
asa, é quem tem a risada mais 
gostosa, é um ser com energia 

24 horas por dia. É aquela pes-
soa que acredita na bondade 
dos outros, é quem acredita que 
o nariz cresce quando mente. É 
quem sabe dar amor sincero”. 
Que no tempo em que estamos 
vivendo possamos encontrar a 
nossa criança interior, Feliz Dia 
das Crianças!

Foto: Divulgação

Ser criança é fazer amigos que serão lembrados pra vida inteira

Prevenção do mau hálito: conheça 
algumas orientações do CROSP

A halitose, popularmente co-
nhecida como mau hálito, é uma 
condição muito comum na so-
ciedade, mas que não deve ser 
ignorada. É importante ter em 
mente também que não se trata 
de uma doença, mas um sinto-
ma, uma indicação de que algo 
pode estar acontecendo de erra-
do com o organismo. De acordo 
com a Comissão de Halitologia 
do CROSP, estima-se que exis-
tem mais de 60 causas para o 
problema. Algumas das for-
mas de prevenção in-
cluem mudança nos 
hábitos alimentares, 
prática correta da hi-
giene bucal, correção 
de fluxo salivar - vale 
lembrar que a saliva 
é o “detergente natu-
ral” da cavidade bu-
cal - e raspagem da 
língua com limpador 
específico.

A principal for-
ma de combate à ha-
litose é o diagnós-
tico no consultório 
do cirurgião-dentis-
ta. Exames que me-
dem a quantidade e 
a qualidade da sali-
va, além do enxofre 
exalado na respiração e na cavi-
dade bucal, ajudam o profissio-
nal a escolher os procedimentos 
adequados. Entre as possibili-
dades de tratamento estão die-
ta balanceada e/ou técnicas que 
regeneram a função das glându-
las salivares. Tudo isso só é pos-
sível com base em uma análise 
da boca e do histórico de saú-
de do paciente. Além da con-
sulta com o profissional, confira 
abaixo outras orientações su-
geridas pelo Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo 
(CROSP) para evitar o mau 
hálito.

Previna a saburra lingual 

(placa esbranquiçada) - Um dos 
pontos fundamentais para evi-
tar o mau hálito é a prevenção 
da saburra lingual. Trata-se de 
uma secreção esbranquiçada ou 
amarelada, composta de restos 
de alimentos, células da mucosa 
bucal e bactérias que adere à su-
perfície da língua. Sua presença 
pode causar o mau cheiro. Uma 
das recomendações para evitar 
o problema é o uso do limpador 
ou raspador de língua, durante 
a higiene bucal. 

Atenção à escovação - Nunca 
é exagerado reforçar: a prática 
de escovar os dentes ao acordar, 
após cada refeição e antes de 
dormir é requisito básico para 
manter uma boca limpa e sau-
dável. Vale ressaltar que a es-
covação deve ser feita em toda 
a cavidade oral, com o cuidado 
de evitar força demasiada nos 
movimentos, o que pode cau-
sar retração gengival e hiper-
sensibilidade. A língua deve ser 
higienizada e o uso do fio den-
tal é imprescindível. O enxa-
guante bucal, sem álcool, tam-
bém pode ser recomendado pelo 
cirurgião-dentista. 

Falta de salivação pode inter-
ferir - A saliva tem um papel im-
portante na saúde da boca. É res-
ponsável por lubrificar a cavidade 
oral e neutralizar o pH, protegen-
do-a das bactérias. O aumento 
destes microrganismos fermen-
ta os restos dos alimentos, pro-
vocando o mau odor. Existem 
exames que diagnosticam se a 
quantidade de saliva está ade-
quada, mas uma forma de comba-
ter o problema é mastigar muito 
bem os alimentos, manter a higie-

ne bucal em dia e be-
ber entre 2 a 3 litros 
de água diariamente.

A hidratação de-
corrente da água be-
bida permite que as 
glândulas salivares 
produzam a quanti-
dade essencial de sa-
liva. O consumo de 
água também elimi-
na algumas bactérias 
presentes na boca, 
evitando a halitose.

Hábitos alimen-
tares - Evitar o je-
jum prolongado é ou-
tra forma de prevenir 
o mau hálito. Comer 
de três em três ho-
ras e incluir alimen-

tos ricos em fibras na dieta, como 
maçã e cenoura, são atitudes que 
podem minimizar o problema. 

Excesso de álcool e o taba-
gismo - A bebida alcoólica de-
sencadeia uma grande descama-
ção de células bucais, as quais 
são cheias de proteínas que pro-
duzem enxofre. O mesmo acon-
tece com o fumo, que traz en-
xofre em sua composição, além 
de contribuir para a redução da 
saliva, o que intensifica o pro-
blema. Vale lembrar que o ta-
bagismo e o consumo excessivo 
de álcool são causas de mui-
tas doen ças, inclusive o câncer 
bucal. 

Foto: Carolina Horita

Prevenção do mau hálito

Como prevenir e tratar o câncer 
de mama em pets, importância da 

castração para a prevenção da doença
O movimento Outubro Rosa 

também ajuda a alertar sobre o 
câncer de mama nos pets, esti-
ma-se que a incidência em cade-
las seja de 45%, e que aproxima-
damente 30% das gatas sejam 
diagnosticadas com a doença, 
segundo o Conselho Federal de 
Medicina Veterinária. Uma das 
razões para o problema em ca-
delas é a suscetibilidade às alte-
rações hormonais. “Por isso, o 
ideal é que elas sejam castradas 
antes mesmo do primeiro cio. 
Assim conseguimos prevenir a 
neoplasia mamária em cerca de 
90% dos casos”, afirma a veteri-
nária Karina Mussolino, geren-
te de clínicas da Petz.

O procedimento também 
diminui os riscos do desenvol-
vimento do câncer de útero e 
da piometra, uma grave infec-
ção uterina que costuma afe-
tar muitas fêmeas não castra-
das. Outra medida importante 
de prevenção é a visita semes-
tral ao veterinário. “O check-up 
pode ajudar no diagnóstico pre-
coce da doença, o que possibili-
ta o melhor resultado do trata-
mento, maior chance de cura e 
recuperação”, orienta a veteri-
nária. Ao notar qualquer caro-
cinho ou nódulo, é fundamental 
levar o pet ao veterinário.

Foi o que ocorreu com a ca-
chorrinha da médica Paula 
Rubia de Lucca, cliente da Petz. 
“Durante um banho habitual, 
a funcionária do setor de esté-
tica notou um nódulo na mama 
e me avisou. Isso ajudou que o 

diagnóstico fosse feito logo no 
início, para a melhor recupera-
ção da pet, que passou por cirur-
gia”, conta Paula. 

Tratamento

Para confirmar o diagnós-
tico, o veterinário poderá pe-
dir antes um exame citológico 
do tumor (punção com agulha 
fina) e, para definir o grau e se 
é maligno e benigno, costuma-
se fazer o histopatológico (en-
viar o fragmento removido du-
rante a cirurgia para análise). 
“Dependendo do tipo do cân-
cer, o tratamento pode ser reali-
zado com cirurgia, radioterapia, 
quimioterapia ou eletroqui-
mioterapia. Mas a cirurgia e a 
quimioterapia são os meios de 

tratamento mais utilizados”, in-
forma a dra. Karina.

Apesar de a quimioterapia 
ter efeitos colaterais nos ani-
mais (como náusea, apatia e 
perda de peso, entre outros), o 
sofrimento deles pelo que obser-
vamos é menor que o dos seres 
humanos que passam por esse 
tipo de tratamento. 

Os principais sintomas

1- Caroço na região das mamas;
2- Inchaço;
3- Dor;
4- Secreção;
5- Odor desagradável;
6- Feridas;
7- Falta de apetite;
8- Vômito;
9- Apatia.
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A importância da castração para a prevenção da doença


