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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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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.djalma.com.br 
Rua Duarte de Azevedo, 284 - Conj 45 - F: 99828-7678

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.

“SÍNDROME DO PÂNICO”, DEPRESSÕES

Av. Brig. Luiz Antônio, 2.504 - CEP 01402-000 - 11º And. - Jd. Paulista

Tel: 3284-8186 / Fax: 3287-8506 • www.portellinha.com.br

Cirurgias a Laser • Miopia • Lentes de Contato  
Catarata • Lentes Intraoculares • Plástica Ocular  

Glaucoma • Retina • Transplante de Córnea

CRM: 25.290

Dr. Waldir Portellinha

Membro do Centro de Referência do Idoso - CRI
Especialista em idosos

EX

PERIÊNCIA
    30

anos                 •IMPLANTES totais e parciais
          •Prótese imediata    •Clínica geral
•Reabilitação mastigatória AGENDE SUA CONSULTA

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

  2901-1733
www.meloodontologia.com

Melo Odontologia
clinicameloodontologia

Inscrições abertas para o RHRIO 2.0.20 digital
Estão abertas as inscrições 

para o RHRIO 2.0.20 Digital. 
Neste ano, o Congresso de Ges
tão de Pessoas do Rio de Ja nei
ro, realizado pela ABRHRJ, 
ganhará uma versão totalmen
te virtual, que será realizada 
no dia 20 de outubro. Cultura 

e Liderança, Empatia e Bem
Estar são alguns dos temas que 
serão abordados no encontro. 
No préevento, os participan
tes terão acesso a conteúdos ex
clusivos. Já a grade de ativida
des do Congresso inclui, além 
de temáticas relevantes, uma 

plataforma de transmissão cus
tomizada, gamificação e muita 
arte!

Serviço: 
Para conhecer a programação, 
fazer a inscrição e saber mais, 
acesse: www.rhrio.com.br

Tudo o que você precisa saber 
sobre a sexagem fetal

Durante a gestação, exis
te uma pequena quantidade de 
DNA fetal circulante, de ori
gem placentária. Essa descober
ta possibilitou, há algum tempo, 
a investigação de forma não in
vasiva da presença do fator Rh 
fetal (antígeno D) em gestantes 
Rhnegativas e, mais recente
mente, a determinação precoce 
do sexo do feto, conhecida como 
sexagem fetal.

Segundo a ginecologista e 
obstetra, dra. Karina Tafner, 
especialista em Endocrinolo
gia Ginecológica e Reprodução 
Hu mana pela Santa Casa, e 
em Reprodução Assistida pela 
FEBRASGO; através da análise 
do DNA fetal, detectase a pre
sença ou ausência do cromosso
mo Y, que tenha atravessado a 
placenta e esteja circulando pela 
corrente sanguínea da mãe.

Como fazer a sexagem fetal

É possível realizar o exame 
de duas formas: por sangue e 
urina. O exame de sexagem pela 
urina é feito da mesma manei
ra que o teste de gravidez. No 
entanto, ele não é comercializa
do em farmácias no Brasil, sen
do encontrado apenas em al
gumas lojas online. Pode ser 
realizado a partir de 10 sema
nas de gestação e apresenta um 
índice de acerto de aproximada
mente 82%. 

Já a sexagem fetal através 
do sangue materno é realiza
da por laboratórios de análises 
clínicas. Coletase cerca de 20 
ml de sangue, obtidos por pun
ção de veias periféricas da mãe, 
procedimento que não traz ne
nhum tipo de risco para ela e 
o feto. “Não há necessidade de 

jejum, ou de preparo anterior 
ao exame, e o resultado sai após 
25 dias da coleta. Sendo feito a 
partir da oitava semana gesta
cional, o índice de acerto chega 
a 99%”. De acordo com Karina 
Tafner, o resultado pode ter erro 
nos seguintes casos: a mãe ter 
recebido transfusão de sangue, 
possuir órgão transplantado de 
um homem ou se, no início da 
gravidez, havia mais de um saco 
gestacional (um de menino e ou
tro de menina) e só a gestação 
da menina tiver evoluído.

Em caso de gêmeos

“O exame é coletado e pro
cessado da mesma forma quan
do a mãe está grávida de gê
meos. Se forem univitelinos 
(gêmeos idênticos), o teste é vá
lido para os dois bebês, pois gê
meos idênticos têm o mesmo 
DNA e, por isso, o mesmo sexo”. 

Já em casos de bivitelinos (gê
meos fraternos), o resultado po
sitivo para Y significa que ao 
menos um dos gêmeos será me
nino, mas não torna possível sa
ber o sexo do outro feto. Mas, se 
o resultado der ausência do cro
mossomo Y, podese dizer que 
ambas são meninas.

Custo e cobertura

“Como se trata de um exa
me teoricamente não necessá
rio, realizado apenas por von
tade e curiosidade dos pais, a 
sexagem fetal não tem cobertu
ra pelos planos complementares 
de saúde. Pelo mesmo motivo, o 
exame não está disponível para 
realização pelo SUS. O valor do 
teste sanguíneo de sexagem fe
tal varia de acordo com o local e 
com a região do país, com preço 
entre R$ 200 a R$ 800”, finaliza 
Karina Tafner.

Foto: Divulgação

Gestações anteriores não interferem no resultado de nenhum dos dois 
tipos de exame de sexagem, uma vez que o DNA fetal circulante é 

rapidamente depurado da circulação materna após o parto

Suicídio e sobre quem fica: 
como sobreviver à perda

Muito se fala so
bre a dor de quem sen
te a depressão, porém 
o outro lado da moe
da que é pouco fala
do é a dor de quem 
fica, família e amigos. 
A vida é impermanen
te, tornando bastan
te variável a capaci
dade de adaptação às 
circunstâncias. O sui
cídio, como qualquer 
fenômeno humano, 
implica um entendi
mento biológico e psi
cossocial. É necessá
rio perceber que o ato 
é, sobretudo, o meio encontrado 
para dar fim à dor. “Muitas ve
zes, o objetivo principal é parar 
o sofrimento e não exatamente 
pôr fim à vida. Quando ajuda
das a tempo, as pessoas podem 
entender que há outras saídas 
e formas de lidar com seu sofri
mento”, explica Flávia Teixeira, 
psicóloga, mestre em Saúde 
Coletiva pela UFRJ, professora 
de pósgraduação em Psicologia 
Hospitalar na UFRJ e pós
graduada em Psicossomática 
Contemporânea.

Sobre quem fica

A AFSP (American Foun
dation for Suicide Prevention), 
nos Estados Unidos, denomi
na de suicide survivors (sobre
viventes do suicídio) os paren
tes e amigos que sofrem a perda. 
Segundo a psicóloga, esses indi
víduos precisam de atenção, aco
lhimento e cuidados, pois o im
pacto da perda por suicídio pode 
suscitar os mais diversos sen
timentos e reações, entre eles, 
uma grande sensação de culpa.

“Quem perde alguém para o 
suicídio desenvolve vários sinto
mas de adoecimento físico e psi
cológico, como: insônia, falta de 
apetite, tristeza profunda, falta 

de energia, depressão, entre ou
tros. Sentimentos de abandono 
e traição são naturais nesses ca
sos. Há quem sinta dificuldades 
em aceitar que não percebeu os 
sinais, que pode ter sido negli
gente e que não fez nada para 
evitar. Em suma, o suicídio dei
xa marcas e um misto de senti
mentos confusos em quem fica”, 
pontua Flávia Teixeira.

O luto

É o processo de elaboração de 
uma perda. No caso do suicídio, 
o luto tende a ser permeado pela 
busca de explicações e prováveis 
vestígios que possam clarificar 
o motivo que levou seu paren
te ou amigo a tirar sua própria 
vida. Os questionamentos se re
petem e nunca há uma resposta 
que justifique a tragédia.

“Cada um tem seu próprio 
tempo e modo de vivenciar o 
luto. Mas o processo pode ser 
mais difícil neste caso, já que 
ainda há muitos tabus acerca do 
suicídio, fato esse que dificulta 
a validação dos sentimentos de 
quem sofre a perda. Geralmente, 
a pessoa não encontra muito es
paço para desabafar sua dor”.

Datas comemorativas, como: 
aniversário, Natal ou Réveillon 
perdem um pouco do encanto. 

“É como se a alegria 
destes eventos tives
se ido embora junto 
com a pessoa querida. 
Tornase praticamen
te impossível passar o 
Natal sem lembrar dos 
momentos felizes com 
quem se foi. Daí a im
portância de respei
tar os limites da pes
soa enlutada, cabendo 
somente a ela escolher 
como prefere lidar com 
as lembranças e os sen
timentos que surgem 
nestas épocas”, ponde
ra Flávia Teixeira.

Como sobreviver

Não existe um manual pa
drão de como sobreviver às per
das. As reações de quem vive ou 
viveu essa experiência dolorosa 
são muito particulares, até por
que elas dependem do tipo de 
relacionamento que se tinha, do 
vínculo afetivo e, principalmen
te, da estrutura de personalida
de da pessoa.

“Não há certo nem errado, e 
ninguém deve se cobrar e se cul
par por nada. O tempo de cada 
um precisa ser respeitado, sem 
julgamentos e censura”, reforça 
a psicóloga. Segundo ela, o ideal 
é estar perto de pessoas e luga
res que a façam se sentir acolhi
da e aceita.

Grupos terapêuticos de su
porte e apoio podem contribuir 
para o indivíduo desenvolver re
cursos internos que ajudarão a 
lidar com a nova realidade. “A 
troca de experiências promo
ve aprendizados, crescimento 
pes soal e serve de ferramenta 
para auxiliar a pessoa a seguir 
sua vida, o que não significa es
quecer quem partiu, mas inse
rilo em uma outra perspectiva 
de significado e sentido”, finali
za Flávia Teixeira.

Foto: Divulgação

Como lidar com a perda

Passarela A Gazeta da Zona Norte 
recebe serviço de limpeza e manutenção

Para combater e evitar pro
blemas com acúmulo de lixo nas 
passarelas da cidade e outros es
paços públicos, a prefeitura ofe
rece diversos serviços que re
cebem o material. Até 50 kg o 
munícipe pode descartar na co
leta domiciliar, até 1m³ em um 
dos 105 Ecopontos e, para maio
res quantidades, deve contratar 
uma caçamba de empresa ca
dastrada no município.

Vale ressaltar que a contri
buição da população é funda
mental para manter as ações 
de zeladoria na cidade. O des
carte irregular de entulho em 
vias públicas é passível de mul
ta no valor de até R$ 16.693,28, 
conforme estabelece a Lei de 

Limpeza Urbana, nº 13.478/02, 
além de ser considerado crime 
ambiental.

O Município disponibili
za a Central SP156 (telefone, 
aplicativo e site https://sp156. 
prefeitura.sp.gov.br), além de 
praças de atendimento das sub
prefeituras para denúncias de 
descarte irregular e informa
ções sobre manejo correto.

Acolhimentos

A Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social (SMADS), por meio do 
Serviço Especializado de Abor
dagem Social (SEAS), realiza 
busca ativa no Município de São 

Paulo. Importante frisar que a 
pessoa não é obrigada aceitar a 
oferta de acolhimento.

Ao que se refere às proxi
midades do Campo de Marte 
e Campo de Bagatelle, no mês 
de agosto, a equipe do SEAS 
Santana realizou oito aborda
gens as quais resultaram em 
orientações e encaminhamentos 
para Centros de Acolhida.

A equipe do SEAS continua
rá realizando monitoramento, 
abordagens e encaminhamentos 
no local. Cabe acrescentar que a 
população pode ajudar as pesso
as em situação de rua solicitan
do uma abordagem social por 
meio da Central 156, que fun
ciona 24 horas por dia.
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Cobertores e objetos são constantemente descartados na passarela


