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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.

“SÍNDROME DO PÂNICO”, DEPRESSÕES

Av. Brig. Luiz Antônio, 2.504 - CEP 01402-000 - 11º And. - Jd. Paulista
São Paulo - Telefones: 3284-8186 / Fax: 3287-8506

Cirurgia de miopia e astigmatismo a laser.
CRM: 25.290

DOENÇAS DOS RINS
E VIAS URINÁRIAS

Dr. Limirio Leal da Fonseca Filho

Rua Conselheiro Brotero, 1.539 - 2º and. - sls. 23/24

Dr. Luiz Augusto Seabra Rios
CRM: 35.217

CRM: 52.025

  3666-8068

DR. CYRO
FRANCISCO CORDEIRO

Varizes • Microvarizes
Moléstias Arteriais

RUA DARZAN, 372
Fone: 2973-0450
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Um bom jornal 
é você quem faz!

Dr. Américo Luiz Petraroli - Geriatra
R. LUIS MOREIRA, 101 - TREMEMBÉ

*Acamados
*Convalescentes
*Senescentes
*Senis

2204-0918/2953-0549

www.solarprimavera.com.br
  2987-8650

Valores promocionais por 3 meses
Creche para idosos das 8 às 18 horas

Nosso trabalho é com equipe especializada há 30 anos. 
Aprovada pela ANVISA e supervisionado pelo GAEPI. Médico 

e enfermagem 24 horas. Adm. Ma. Helena Portugal

CRM 50.799

Recuperação e Residência de Idosos

Casa de Repouso

Primavera

Membro do Centro de 
Referência do Idoso - CRI

Especialista 
em idososEX

PERIÊNCIA    26
anos

•IMPLANTES totais e parciais
•Prótese imediata
•Reabilitação mastigatória
•Clínica geral

AGENDE SUA
CONSULTA

R. Duarte de Azevedo, 448 - Cj. 13 - Santana 
Ao lado do metrô Santana. Estacionamento no local.

  2901-1733 / 2950-0014
www.meloodontologia.com

Acupuntura trata muitas 
doenças e equilibra o organismo

Informe Publicitário  

A acupuntura é uma ciência 
que nasceu na China há aproxi-
madamente 5.000 anos e consiste 
na aplicação de agulhas em pon-
tos específicos do corpo. Esses 
pontos são chamados de “Pontos 
da Acupuntura” ou “Acupontos”.

A acupuntura é uma técnica 
que trabalha o corpo no seu as-
pecto energético equilibrando a 
função energética dos órgãos e 
por modulação neuronal estimu-
lando substâncias dentro do cé-
rebro para melhorar a dor, in-
flamação, alergias, alterações 
endócrinas, sistema imune e a re-
generação tecidual, assim como a 
prevenção de doenças. 

Segundo dr. Rinaldi a acu-
puntura equilibra o organismo 
ativando o sistema de defesa do 
corpo, e assim libera substân-
cias fundamentais para corrigir 
o desequilíbrio, então a acupun-
tura também melhora o sistema 
imunológico, contra gripes, res-
friados, viroses e até infecções 
bacterianas. 

Indicações: cefaleia, enxaque-
ca, irritabilidade, insônia, úlceras, 
gastrites, depressão, ansiedade, 

síndrome do pânico, doenças da 
coluna vertebral, hérnia de dis-
co, dores na coluna, artrose, ar-
trite, LER (por esforço repetiti-
vo), fibromialgia, AVC (derrame 
cerebral), bronquite, asma, rinite, 
alergias, sinusite, zumbidos, ten-
são pré-menstrual, tabagismo, do-
res da gravidez, distúrbios da me-
nopausa e prisão de ventre. Além 
disso, utilizamos para estética fa-
cial e rejuvenescimento, emagre-
cimento e redução de medidas.

Métodos:

Acupuntura sistêmica (agu-
lhas no corpo), auricular (agu-
lhamento na orelha, ou uso de se-
mentes), Moxabustão (bastão de 
artemisia usado para aquecimen-
to no local da dor), Ventosas (rea-
lizada através de sucção  no local 
da dor e inflamação), eletroacu-
puntura (aparelho que emite esti-
mulo elétrico nas agulhas no cor-
po), e uso do Laser acupuntura 
sem agulhas e sem dor. Podemos 
também recomendar a fitoterapia 
e plantas medicinais para a reso-
lução do processo patológico.

SERVIÇOS:
Consultório l: R. Salete, 117 - Santana - Tel: 2973-9099
Consult. II: R. Serra de Bragança, 1.355 - Tatuapé - Tel: 3628-2125 / 3628-2129
Consult. III: Av. Onze de Junho, 357 - Vila Clementino - Tel: 3211-7105 
Consultório IV: Rua Lituania, 127 - Mooca - Tel: 2268-3941
dr.rinaldiacupuntura@gmail.com / drjarinaldiacupuntura.blogspot.com

Dr. José Antônio Rinaldi (Crefito3 / 12347-F)
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Escolas da Rede Estadual de SP podem 
se inscrever na Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas Públicas
Estão abertas as inscrições 

para a 15ª edição da Olimpíada 
Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (OBMEP), as 
provas da primeira fase estão 
marcadas para o dia 21 de maio. 
Na última edição, os alunos da 
Rede Estadual de todas as re-
giões do Estado de São Paulo 
participaram da competição. O 
resultado geral da rede foi de 
723 medalhas, sendo 64 de ouro, 
159 de prata e 500 de bronze.

Podem participar da compe-
tição escolas estaduais, muni-
cipais, federais e privadas que 
atuem do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental ou do Ensino Médio 
(incluindo EJA). Para realizar a 
inscrição, as unidades interessa-
das devem preencher a ficha ca-
dastral disponível em http://www.
obmep.org.br/. A inscrição para as 
escolas públicas é gratuita.

As provas são divididas 
em três níveis (6º e 7º anos 
Fun da mental; 8º e 9º anos 

Fun damental; e Ensino Médio). 
Os exames acontecem em duas 
fases: a primeira, com questões 
de múltipla escolha e a segun-
da com questões discursivas. A 

segunda fase será realizada em 
local definido pela organização 
da OBMEP no dia 28 de setem-
bro. O resultado final deve ser 
divulgado dia 3 de dezembro.

Inscrições abertas para a 15ª edição da Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)

Saúde alerta para risco de 
leptospirose no período de chuvas

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) de São Paulo aler-
ta para o risco de contamina-
ção por leptospirose no período 
de chuvas. A doença é transmi-
tida pela urina de animais in-
fectados, como ratos e camun-
dongos, mais frequentemente 
através do contato indireto com 
água contaminada pela bacté-
ria. Assim, o período de chuvas, 
que geralmente se concentra 
entre dezembro e março, e as 
consequentes inundações que 
podem ocorrer, propiciam a dis-
seminação e facilitam a ocorrên-
cia de casos.

A leptospirose é uma doen-
ça infecciosa febril, podendo 
ter de quadros leves até formas 
mais graves, que podem provo-
car a morte. É causada por uma 
bactéria do gênero Leptospira, 
presente na urina de roedores. 
A contaminação se dá por ex-
posição direta à urina de ani-
mais infectados, ou, de forma 
mais frequente, através do con-
tato indireto, com água conta-
minada pela bactéria que pene-
tra através da pele lesionada ou 
até da pele íntegra imersa por 
longos períodos em água con-
taminada. Há ainda a possibi-
lidade de contaminação atra-
vés das mucosas. “As principais 
situações de risco para adqui-
rir a doença são o contato com 
água ou lama de enchente, lim-
peza de córregos ou de bueiros 
ou de locais onde há a presença 
de com roedores, como no lixo”, 
enfatiza Vivian Ailt, do Núcleo 
de Doenças Transmitidas por 
Vetores e outras Zoonoses da 
Coordenadoria de Vigilância em 
Saúde (Covisa).

Registros de casos e 
mortalidade

Em 2018 foram confirmados 
128 casos de leptospirose na ci-
dade de São Paulo, com 17 mor-
tes, contra 180 casos que le-
varam 26 pessoas a morte no 
ano anterior (tabela a seguir). 
Considerando os últimos dez 
anos a queda foi acentuada. Em 
2009 foram registrados 293 ca-
sos com 45 mortes. 

Sintomas da doença

Os sintomas aparecem em 
geral de 5 a 14 dias após o conta-
to com a urina ou a água conta-
minada, mas podem ocorrer até 
30 dias após. Os principais sin-
tomas são febre, cefaleia (dor de 
cabeça), mialgia (dor no corpo) 
principalmente na panturrilha, 
náuseas e vômitos. Nas formas 
mais graves, pode ocorrer icte-
rícia (olhos e pele amarelados) e 
sangramentos.

 Em caso de suspeita, o pa-
ciente deve procurar a unida-
de de saúde mais próxima para 
a avaliação médica e tratamen-
to correto. É importante que du-
rante a consulta o paciente infor-
me ao médico que teve contato 
com enchente ou outra situa ção 
de risco para leptospirose.

 
Como se prevenir em caso 

de contato com água de 
enchentes:

•Lave bem as mãos antes de 
preparar os alimentos.
•Não utilize água de poço (a 
não ser para lavar o quintal/
calçadas).
•Beba sempre água potável, fer-
vida ou com adição de cloro e a 
utilize para preparo de alimen-
tos, principalmente de crianças 
menores de um ano.
•Guarde os alimentos em reci-
pientes bem fechados.
•Utilize apenas os enlatados 

cujas embalagens não apresen-
tem amassamentos, pontos de 
ferrugem ou sinais de danos.
•Em caso de hortas que sofre-
ram inundação, não utilize es-
ses produtos.
•Descarte medicamentos e ali-
mentos que entraram em conta-
to com lama ou água de enchen-
te, mesmo aqueles embalados 
com plástico ou que não foram 
abertos.
•Caso seja portador de doença 
crônica, solicite em sua unida-
de de saúde novos medicamen-
tos de uso contínuo.
•Descarte tábuas de madeira, 
chupetas e mamadeiras.
•Descarte alimentos (rações) de 
animais domésticos.
•Retire, acondicione e descarte 
o lixo adequadamente.
•Aloje animais domésticos em 
local seguro para evitar contato 
com águas de enchente. 
 

Limpeza de domicílio 
após enchente

•Limpe as áreas e materiais que 
entraram em contato com água 
de enchente. Antes de começar 
a limpeza, coloque calça com-
prida, botas e luvas. Se não ti-
ver botas ou luvas, coloque em 
cada mão e em cada pé dois sa-
cos plásticos amarrados para 
evitar o contato da pele com a 
água contaminada.
•Esvazie a caixa d’água caso 
elas tenham sido invadidas pela 
água da enchente. Esfregue 
suas paredes com escova e pano 
limpo. Coloque 1 litro de água 
sanitária para cada 1.000 litros 
de água. Deixe por um período 
de duas horas e esvazie.
•Lave pisos, paredes, banca-
das e quintal com água e sa-
bão. Desinfete, em seguida, com 
água sanitária na proporção de 
400 ml para um balde com 20 
litros de água limpa, deixando 
agir por 30 minutos.

Para mais informações  
acesse: https://www.prefeitura. 
sp.gov.br/cidade/secretarias/
saude/vigilancia_em_saude/ 
doencas_e_agravos/leptospirose/ 
index.php?p=4944

Casos e óbitos confirmados 
de Leptospirose na 

cidade de São Paulo

 Ano Casos Óbitos

 2009 293 45
 2010 262 37
 2011 259 30
 2012 189 26
 2013 229 34
 2014 180 24
 2015 176 29
 2016 159 20
 2017 180 26
 2018 128 17

 Total 2055 288

Tarefa de casa ajuda a fixar 
conteúdo repassado em sala de aula

Amada por alguns, odiada 
por muitos, a tarefa de casa ou 
dever de casa, como também é 
conhecida, ajuda a fixar o con-
teúdo repassado pelo professor 
em sala de aula. A atividade 
deve ser encarada com respon-
sabilidade e contar com a ajuda 
e o apoio dos pais para que o es-
tudante obtenha um bom ren-
dimento escolar.

Segundo a coordenadora 
pedagógica do Colégio Marista 
Champagnat, em Ribeirão Pre-
to (SP), Juliana Christina Re-
zen de de Souza, criar uma roti-
na e horário de estudo para ser 
seguida em casa ajuda o estu-
dante a memorizar os conteú-
dos, compreendê-los e se sentir 
seguro para realizar as provas. 
“O dever de casa é um instru-
mento importante para desen-
volver o hábito do estudo e da 
pesquisa, de síntese e de cons-
trução do conhecimento, além 
de servir como extensão das 
atividades escolares”, destaca 
Juliana.

Mas como desenvolver esse 
hábito? Confira cinco dicas da 
coordenadora pedagógica:

Estipular um horário: 
Essa medida ajuda a organi-
zar o tempo do estudante, o que 
contribui para que ele consiga 

administrar melhor as demais 
atividades do dia a dia;

Escolher um local ade-
quado: É importante que o 
estudante tenha em casa um 
local adequado para fazer 
suas tarefas escolares. Assim, 
poderá guardar de forma or-
ganizada os materiais que ne-
cessitará para realizar as ati-
vidades, como cola, tesoura, 
livros, revistas, jornais, entre 
outros;

Não assumir o dever 
do filho: É imprescindível 
que os pais auxiliem seu fi-
lho e esclareçam possíveis dú-
vidas na hora da execução da 

tarefa, mas nunca assumam a 
atividade para si. Essa atitu-
de ajuda o professor a medir 
o grau de dificuldade e o nível 
de conhecimento da criança ou 
adolescente;

Buscar parceria com a 
escola: É fundamental que os 
pais auxiliem seus filhos na exe-
cução do dever de casa, mas o 
papel de ensinar continua sen-
do da escola. Então, é impor-
tante que pais e professores 
trabalhem juntos e mantenham 
uma boa comunicação para que 
a criança ou adolescente consi-
ga obter um bom rendimento 
escolar;

Estimular o interesse 
pela tarefa: Na maioria das 
vezes o dever de casa não é vis-
to com bons olhos, pois ocupa 
um tempo em que a criança po-
deria brincar, assistir à TV, jo-
gar no computador, entre ou-
tros. Então, é recomendável 
que os pais estimulem seu filho 
a desempenhar a tarefa diaria-
mente destacando os ganhos 
em aprendizagem que seu filho 
pode ter com essa atividade.

Certamente, existem mui-
tas outras dicas para incenti-
var as crianças e adolescentes 
a fazerem seus deveres de casa, 
mas essas sem dúvida auxilia-
rão os estudantes em sua for-
mação acadêmica. Sem contar 
que a tarefa de casa é uma prá-
tica necessária para integrar fa-
mília e escola.

Foto: Divulgação

Atividade deve ser encarada com responsabilidade 
e contar com apoio dos pais

REFLEXOLOGIA
É UMA TÉCNICA DE SAÚDE MILENAR muito usada nos países 

asiáticos. O TERAPEUTA TRABALHA EXCLUSIVAMENTE NOS 
PÉS DO CLIENTE. Não tem contra indicação e não usa remédio 

químico. Seu grande mérito é: HARMONIZAR OS ÓRGÃOS 
DO CORPO. Entendemos então que o corpo com os seus órgãos 
harmonizados vai funcionar MUITO MELHOR. O PRÓPRIO 

CORPO EQUILIBRADO É QUEM PROMOVE A CURA.

Djalma Reflexologia • www.reflexologia.com.br 
Rua Duarte de Azevedo, 284 - Conj 45 - F: 99828-7678


