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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!

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

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

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

www.crvillasenior.com.br
  2996-5872

Rua Paulo Maldi, 196 - Tucuruvi

MORADIA (temporária 
e permanente)

 REABILITAÇÕES / 
PÓS-CIRÚRGICOS

Promovemos saúde física, 
mental e social em um ambiente 

humanizado e acolhedor.

www.moradadospassaros.com
(11) 3637-9084 | (11) 97106-0189

Casa de repouso 
para idosos

Rua Carlos Gomes, 147 - Tucuruvi

Enfermagem 24h | Monitoramento
Fisioterapia | Refeições Caseiras

Atividades todos os dias da semana
Venha nos visitar e surpreenda-se!

Mutirão de Papanicolau 
acontece nas UBS neste sábado

Empodere-se! Cuide-se! Pre-
vina-se! Se ame! Venha compre-
ender a importância do Papa-
nicolau na prevenção de câncer 
de colo de útero e outras patolo-
gias. Para participar desse even-
to, basta comparecer as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) que esta-
rão abertas no dia 16 de março, 
das 8 às 17 horas. 

UBS Casa Verde Alta
Rua Lavínio Sales Arcuri, 120;

UBS Vila Espanhola

Avenida João dos Santos Abreu, 
650;

UBS Ilza Weltman Huntzler
Rua Cel. Valfrido de Carvalho, s/nº;

AMA/UBS Vila Barbosa
Avenida Mandaqui, 197;

UBS Casa Verde
Rua Vichi, 468;

AMA/UBS I Massagista Mario 
Américo
Rua Oscar de Moura Lacerda, 231;

UBS Vila Dionísia
Rua Chen Ferraz Falcão, 50;

UBS Vila Santa Maria
Rua Dario Ribeiro, 670;

UBS Jardim Peri
Avenida Peri Ronchetti, 914;

UBS Walter Elias
Rua Mourão Vieira, 11;

UBS Dona Adelaide Lopes
Avenida Clavásio Alves da Silva, 
683.

Como montar um plano de emergência 
em caso de desastres naturais

Os dois primeiros meses do 
ano foram marcados por even-
tos, entre fenômenos da nature-
za e desastres provocados pelo 
homem, que impactaram se-
veramente a sociedade brasi-
leira. As mudanças climáticas, 
em conjunto com falhas huma-
nas, têm agravado as situações 
de risco para a população em di-
versas cidades do País.

Em função deste cenário e 
alinhada à missão de incenti-
var uma cultura de prevenção, a 
área de Engenharia de Risco da 
Zurich, seguradora global pre-
sente há mais de 70 anos no mer-
cado brasileiro, desenvolveu um 
Plano de Emergência Familiar 
em Desastres Naturais. O do-
cumento traz uma série de di-
cas para a população se prepa-
rar melhor para eventos que 
possam expor a integridade físi-
ca das pessoas.

Plano de Emergência 
Familiar:

Entenda as ações da região

Consulte sempre a autori-
dade de Defesa Civil da comu-
nidade para entender os planos 
regionais e aproveite essas infor-
mações para o desenvolvimento 
do seu plano de emergência.

Identifique os perigos

Esteja ciente dos perigos 
existentes nos locais em que a 
família permanece por longos 
períodos, como casa, trabalho, 
escolas, creches, etc. Entre es-
ses perigos, estão inundação de-
vido a rios próximos, enxurra-
das em função da topografia da 
área, vendavais, incêndios que 
podem ser provocados por em-
presas de alto risco próximas ou 
mesmo na vegetação.

Planeje além do seu 
endereço

É imprevisível saber onde 
estará quando uma emergência 
acontecer, portanto o Plano deve 
incluir ações para os possíveis ti-
pos de emergência de cada local 
frequentado por cada membro 
da família, como casa, trabalho, 
escola. As ações devem estar ali-
nhadas com os planos de emer-
gência específicos desses locais.

Defina os meios de 
comunicação familiar

É provável que os membros 
da família não estejam juntos 
quando uma emergência aconte-
cer. Portanto, é importante defi-
nir um protocolo de comunica-
ção, que vai contribuir com as 
ações de todos os membros da fa-
mília. A tecnologia permite criar 
grupos nas redes sociais para co-
municação familiar de emergên-
cia. É importante também defi-
nir qual meio de comunicação 
será utilizado (telefone, e-mail) 
para comunicar um familiar que 
esteja fora da área atingida. Isso 
permite que, em eventual caso 
de falha em conexão ou mes-
mo perda do aparelho, a famí-
lia consiga se comunicar. O pla-
no deve incluir ainda a relação 

de números de telefone, e-mails, 
sites de internet, mapas de loca-
lização dos serviços de emergên-
cia, hospitais, familiares.

Escolha pontos de encontro

Em caso de emergências que 
impeçam os membros da famí-
lia de retornar para casa ou que 
seja necessário desocupar o local, 
defina pontos seguros de encon-
tro. Esses locais devem estar lo-
calizados em área não exposta à 
mesma emergência. Os meios de 
transporte até o ponto de encon-
tro devem ser analisados e prio-
rizados segundo o grau de confia-
bilidade e disponibilidade deles.

Especifique necessidades 
especiais dos membros 

da família

O plano deve incluir neces-
sidades especiais dos membros 
da família, como alergias, medi-
camentos de uso contínuo, difi-
culdades de locomoção ou cuida-
dos especiais. O objetivo deste 
item é que qualquer membro da 
equipe, inclusive crianças, sai-
bam comunicar essas necessi-
dades especiais aos serviços de 
emergência ou qualquer outra 
pessoa que possa prestar auxílio 
a um membro da família.

Monte um Kit de 
Emergência

Deve incluir itens básicos 
necessários durante a emergên-
cia e suficientes para ao menos 
três dias. Mantenha os itens 
em uma mala pequena específi-
ca para esse propósito, localiza-
da num local seguro e conhecido 
por todos os membros da famí-
lia. Itens sugeridos:

Cópia física do plano;
Kit de primeiros socorros;
Mapas do bairro;
Água potável (ideal três litros 
por pessoa);
Alimentos enlatados e não 
perecíveis;
Abridor de latas;
Rádio a pilha para acompa-
nhar o desenvolvimento da 

emergência e pilhas de respaldo;
Bateria extra e cabos para car-
regar celulares;
Lanterna e baterias;
Dinheiro;
Cópia de documentos familiares 
importantes, incluindo RG, car-
tão do convênio médico, estu-
dos médicos caso algum membro 
da família tenha alguma doença 
crônica;
Uma troca de roupa, incluindo 
calçado;
Capa de chuva;
Um cobertor leve por pessoa.

Defina estratégias em 
relação ao local atingido

Dependendo do tipo de emer-
gência e as circunstâncias, o pla-
no deve incluir ações de proteção 
familiar que considerem ficar ou 
sair do local atingido. Exemplo, 
em caso de incêndio, certamen-
te a ação é abandono do local. No 
cenário de inundação ou alaga-
mento, avalie e identifique uma 
área segura no local, tome ações 
de corte de energia e forneci-
mento de gás e, na medida do 
possível, utilize comportas para 
minimizar a entrada de água.

Mantenha-se informado

A Defesa Civil de algumas 
cidades tem desenvolvido um 
sistema de alertas de desas-
tres. Basta cadastrar o CEP por 
meio do celular para receber as 
mensagens. Outras comunida-
des, com exposições específicas 
como barragens, podem ter ou-
tros sistemas de alerta particu-
lares. Utilize todos os meios de 
comunicação disponíveis para 
entender o que está acontecen-
do e como esses cenários podem 
se desenvolver nas próximas ho-
ras. A informação é parte essen-
cial para o sucesso do plano.

Pratique o plano

Uma vez desenvolvido o pla-
no, tente realizar simulados 
junto com a família, para que 
todos entendam as ações. Se ne-
cessário, faça ajustes e revise o 
plano uma vez por ano.

Foto: Divulgação

Registro de enchente na Avenida Eng. Caetano Álvares encaminhado por 
morador da região. Chuvas intensas têm causado muitos estragos na Capital

Carta de agradecimento

“Nós, Amanda Viana, Ka ri-
na A. Massaroto e Letícia Vilela, 
gostaríamos em nome dos mo-
radores do bairro Sítio do 
Morro, localizado à Zona Nor-
te de São Paulo agradecer pro-
fundamente uma grande con-
quista à região. A Rua Noel 
Rosa (escadão) não possuía ne-
nhum local onde o lixo domésti-
co fosse devidamente deposita-
do, causando grandes prejuízos 
às famílias e também ao meio 
ambiente, pois o cheiro e os ro-
edores eram constantes, assim 
como os resíduos de lixos espa-
lhados pelas calçadas. Os mo-
radores por 40 (quarenta) anos 
tentaram, insistentemente em 
muitos órgãos, conseguir uma 

lixeira containner para o local, 
que sempre era negado por mo-
tivos diversos.

Visando este déficit que vinha 
arrastando-se por anos e a neces-
sidade local, nós da Associação 
Pro Família e Bem-estar Casa 
Verde, por meio de suas represen-
tantes acima citadas, decidimos 
auxiliar na questão. Nos deslo-
camos até a Subprefeitura Casa 
Verde/Ca choeirinha e colocamos 
a situação que a população des-
ta localidade estava enfrentando 
há anos. Fomos muito bem rece-
bidas e atendidas pelos senho-
res Mario Maeda (coordenador 
de governo local), Tiago Martins 
Milhin (Subprefeito Regional) 
e Gabriel Marques de Oliveira 
Melo (Chefe de Gabinete), que 
se colocaram a disposição afim 

de buscar por soluções para a 
problemática.

No dia seguinte da solicita-
ção colocaram uma lixeira con-
tainner no local, sanando e 
atendendo a tantos moradores, 
que ficaram gratos por serem 
ouvidos e atendidos.

A todos os senhores citados 
acima deixamos o nosso muito 
obrigado pelo excelente serviço 
prestado a comunidade; são ges-
tos como este que mudam a vida 
de muitos e que fazem a diferença 
nesta nova gestão.” Leticia Vilela

*Este é um espaço aberto ao leitor, 
sendo o teor dos textos de inteira 

responsabilidade de quem os assina. 
Os textos aqui publicados não  
expressam necessariamente a  

opinião de A Gazeta da Zona Norte.

Você sabe o que é Síndrome do Intestino Irritável?
Tem hipersensibilidade in-

testinal e diarreia, constipação 
- ou até os dois intercalados -, 
somados a dores abdominais e 
cólicas? Contudo, nos testes não 
há nenhuma alteração, como le-
são e inflamação? Talvez você 
faça parte dos 20% da população 
mundial que sofre de Síndrome 
do Intestino Irritável (SII), uma 
das mais misteriosas condições 
que afetam o aparelho digestivo.

Com sintomas que, geralmen-
te, apresentam-se após as refei-
ções, o distúrbio pode ter como 
gatilho eventos emocionais, fí-
sicos ou estressantes. “Por isso, 
recomendamos que o acompa-
nhamento psicológico aconteça 
paralelamente à contenção dos si-
nais e desconfortos gerados pela 
SII. Tal medida é, inclusive, fun-
damental para o controle dos qua-
dros - a atenção aos casos de de-
pressão e ansiedade, por exemplo, 
é parte da solução da causa des-
te problema. É uma assistência 
multidisciplinar”, afirma Tomazo 
Franzini, médico endoscopista e 
diretor da Sociedade Bra sileira de 
Endoscopia Digestiva (SOBED).

Não é puramente emocional

O especialista explica que in-
testino é como um segundo cé-
rebro e conta com mediadores 
e um sistema nervoso próprio. 

Além disso, a região 
do hipotálamo no 
cérebro é responsá-
vel, entre suas fun-
ções, pelo impulso 
de emoções e tem 
ligação direta com o 
sistema nervoso au-
tônomo simpático 
e parassimpático, 
cujo principal ner-
vo atua no tubo di-
gestivo. É ele quem 
estimula a secreção 
de enzimas, ácidos 
e fatores digestivos, 
administrando toda 
a movimentação do 
intestino.

Há no intestino 
hormônios e recep-
tores hormonais similares aos 
encontrados no sistema nervoso 
central. Ou seja, o tubo digestivo 
tem enervação própria e hormô-
nios que controlam sua capaci-
dade de secretar. Logo, constata-
se direta relação entre a emoção 
registrada no hipotálamo e a 
movimentação intestinal.

Alimentação também tem 
papel importante

A restrição ou liberação dos 
alimentos é feita individualmen-
te - os ajustes da dieta são fei-
tos de acordo com o aparecimen-
to ou não dos sintomas. Porém, 
de maneira geral, indica-se evi-
tar aqueles que contribuem para 
a formação de gazes, pertencen-
tes ao grupo de carboidratos in-
titulado FODMAP.

Alguns dos alimentos ricos 
em FODMAP são, por exemplo: 

repolho, cebola, cogumelos, abó-
bora, frutas enlatadas, manga, 
maçã, alcachofra, derivados de 
leite e de trigo. Já entre os com 
baixo teor do carboidrato podem 
ser citados: melão, uva, frutas 
vermelhas, frutas cítricas, alface, 
pepino, tomate, berinjela e leites 
de amêndoa, de coco e de arroz.

“Ainda, em casos de cons-
tipação, é importante aumen-
tar a quantidade de fibra ingeri-
da. Porém, ela deve ser restrita 
quando há diarreia - neste caso, 
o foco é em aumentar o aporte 
de vitaminas e minerais até o in-
testino regularizar-se”, orienta 
o diretor da SOBED.

Síndrome do Intestino Irri-
tável é uma condição crônica, 
mas que não evolui para proble-
mas mais graves, como tumores. 
Para aliviar seus incômodos, o 
tratamento deve multidisciplinar 
e seguir a linha nutricional, me-
dicamentosa e psiquiátrica.

Foto: Divulgação

Condição afeta 20% da população e tem 
traumas emocionais como causa


