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Editorial
Jaçanã comemora nesta sexta-feira (14/9), 148 anos 

de história que entre tantas particularidades, teve o bairro o 
privilégio de ser imortalizado na canção de Adoniran Barbosa. 
Localizado entre São Paulo e Guarulhos, Jaçanã é, atualmente 
um dos bairros referenciais para a Zona Norte por agregar em seu 
território importantes serviços públicos, além da rede de comércio 
e serviços.

Faz parte da formação do bairro o Hospital São Luiz 
Gonzaga, inaugurado em 1904 para o tratamento de pessoas 
com hanseníase, mais tarde voltando-se para o tratamento de 
pacientes com tuberculose e em 1968 transformado em Hospital 
Geral. 

Também voltado para a área da saúde, o Jaçanã conta com o 
Hospital Geriátrico e de Convalescentes Dom Pedro II, que desde 
1911 funciona como um braço da Santa Casa de Misericórdia 
para abrigar pacientes em convalescência ou  invalidez, porém, 
atualmente com um trabalho voltado para a geriatria inclusive com  
ensino e pesquisa.

Bem mais recente, na área da Educação, o bairro conta com 
o CEU Jaçanã, que disponibiliza para a comunidade uma série 
de recursos numa das áreas mais carentes dessa região. Jaçanã 
é ainda um dos poucos bairros da cidade a ter um monumento 
Marco da Paz localizado na Praça João Batista Vasquez, um dos 
locais mais conhecidos da região.

Todos esses itens fazem do  Jaçanã um dos bairros mais 
movimentados da Zona Norte, intensificando um de seus maiores 
desafios, que é justamente a questão da mobilidade urbana. 
Mesmo atendido por muitas linhas de ônibus, o bairro é um dos 
pontos de maior congestionamento e fluxo intenso. O aniversário 
do bairro não terá um evento comemorativo como aconteceu 
em datas anteriores, principalmente devido ao período  pré-
eleitoral. Porém, fica o compromisso do poder público, através da 
Subprefeitura Jaçanã/Tremembé, de continuar intensificando os 
trabalhos importantes para a qualidade de vida na região. 

Nesta edição, trazemos ainda uma demanda de moradores 
do bairro Jardim Felicidade. Tendo como via principal a Avenida 
Ushikichi Kamiya, moradores reclamam da falta de sinalização o 
que acarreta um alto índice de acidentes envolvendo pedestres, 
inclusive com vítimas fatais. A expectativa é de que a Companhia 
de Engenharia de Tráfego possa desenvolver um estudo no local e 
melhorar a segurança para pedestres e motoristas. 

Ainda neste número de AGZN, confira a programação do Festival 
Revelando São Paulo que ocorre a partir da próxima quarta-feira 
no Parque Vila Guilherme-Trote, além de outras atrações culturais 
que acontecem na região nos próximos dias. A todos, uma boa 
leitura, excelente fim de semana e até nossa próxima edição!

Você sabia que... O ALCOOLISMO É UMA DOENÇA? NÃO DESANIME, HÁ ESPERANÇA!  
Se você tem problemas com a bebida ou convive com um alcoólatra ... Venha participar conosco 
das reuniões de ALCOÓLICOS ANÔNIMOS GRUPO SANTANA - R. Gabriel Piza, 122 - Santana.

Informações: Tel: 3315-9333 (24h) Escr. de Serv. Locais de A.A.

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS GRUPO SANTANA Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte
FARMÁCIAS DE PLANTÃO

•Alto Mandaqui - *Drogaria Nova Mandaqui Ltda. - Av. 
do Guacá, 1.274 •Alto V. Maria - *Farmácia Montessori 
Ltda. - Praça Maria Montessori, 112 •Carandiru - *Farmá-
cia Canteiro Ltda. - Av. Gen. Ataliba Leonel, 1.860 •Casa 
Verde - *Adegmar Morais de Oliveira - R. Marambaia, 106 
- *Drogalibra Ltda. - R. Carandaí, 64 - *Drogaria e Perf. WT 
Ltda. - R. Padre Antonio D’Angelo, 156 - *Droga Vésper 
Ltda. - R. Zilda, 650 - •Freguesia do Ó - *Ana Paula dos 
Santos Drogaria - Av. Miguel Conejo, 994 - *Droga-Prolar 
Ltda. - Av. Itaberaba, 2.008 •Imirim - *José Sérgio da Silva 
e Cia Ltda - R. Nova dos Portugueses, 822 - *Drogaria São 
Carlos do Imirim Ltda. - Av. Imirim, 1.298 - *Drogaria Imirim 
Ltda. - Av. Imirim, 2.708 - *Drogaria Albi Ltda. - Av. Imirim, 
1.155 •Jd. Brasil - *Drogaria Nova Jardim Ltda. - Av. An-
tenor Navarro, 606 - *Drogaria Lucilene Ltda. - Av. Roland 
Garros, 1.150-A - *Droga Century Ltda. - Av. Sanatório, 47 
•Jd. Cachoeira - *Drogaria Gênesis Ltda. - R. Prof. Bueno 
dos Reis, 193 •Jd. Carombé - *Drogaria Rodfarma Ltda. - 
Av. Manuel Bolivar, 317 •Jd. Neila - *Rede Genéricos Com. 
Medicamentos Ltda. - Av. Gustavo Adolfo, 1.143 •Jd. São 
Paulo - *Drogaria S. Carlos do Jardim São Paulo Ltda. - Av. 
Leôncio de Magalhães, 1.221 •Lauzane Paulista - *Dro-
garia São Paulo S/A. - Av. Parada Pinto, 2.258 - *Drogaria 
TKM Ltda. - R. Cons. Moreira de Barros, 2.828 - *Drogaria 
e Perfumaria Fernanda Ltda. - R. Izabel Maria Garcia Parra, 

29 - *Drogaria Conselheiro Ltda. - R. Franklin do Amaral, 
1.424 •Limão - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Prof. Ce-
lestino Bourroul, 986 •Mandaqui - *Civitareale & Cia. Ltda. 
- Av. Santa Inês, 719 •Parada Inglesa - *Janciauskas & 
Cia. Ltda. - Av. Gen. Ataliba Leonel, 3.083 •Pq. Edu Cha-
ves - *Drogaria do Parque Ltda. - Av. Edu Chaves, 862 - 
*Farmácia Santos Dumont Ltda. - Praça Cte. Eduardo de 
Oliveira, 31 •Pq. Novo Mundo - *Drogaria Cavalhari Ltda. 
- Av. José Maria Fernandes, 67 •Santana - *Drogaria São 
Paulo S/A. - R. Voluntários da Pátria, 1.935 - *S.S. Utiya-
ma & Cia. Ltda. - R. Aluízio de Azevedo, 30-A - *Drogaria 
Pastorinha Ltda. - R. Paulo Gonçalves, 16 - *Drogaria Santa 
Filomena Ltda. - R. Dr. Zuquim, 716 - *Drogaria Livia Ya-
suda Ltda. - Av. Água Fria, 940 •Sta Terezinha - *Droga-
ria Beltrami Ltda. - Al. Afonso Schmidt, 619 •Tremembé 
- *Farmácia Farmasol Ltda. - Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 
2.416 - *Antonio Jaime de Souza Lima - Av. Maria Amália L. 
de Azevedo, 615 •Tucuruvi - *Drogaria Central do Tucuruvi 
Ltda. - Av. Guapira, 241/243 - *Drogaria Marifarma Ltda. 
- Av. Tucuruvi, 275 •V. Brasilândia - *Drogaria Martins 
Ltda. - R. Parapuã, 2.058 •V. Carolina - *Drogaria Caro-
lina Ltda. - Av. Antonio Munhoz Bonilha, 314 - *Farmácia 
Farmafran Ltda. - R. Abilio Pedro Ramos, 66 •V. Ede - *A. 
Estevão & Cia. Ltda. - Av. Ede, 503 •V. Ester - *Drogadelli 
Drogaria e Perf. Ltda. - R. Maria Curupaiti, 871 •V. Guilher-

me - *Farmácia Droga Candida Ltda. - R. Maria Cândida, 
1.137 - *Drogaria Vila Guilherme Ltda. - R. do Imperador, 
1.041 - *Irmãos Guimarães Ltda. - Travessa Casalbuono, 
120 - Ljs. 61,62,63,65 •V. Gustavo - *Drogaria São Pau-
lo S/A. - Av. Guapira, 2.386 - *Drogaria Farmasaude Ltda. 
- Av. Júlio Buono, 1.395 •V. Maria - *Drogasil S/A. - Av. 
Guilherme Cotching, 1.802 - *Drogacerefar Ltda. - Av. das 
Cerejeiras, 1.317 - *Drogaria e Perfumaria Vitas Farma Ltda. 
- R. Canhoneiro Mearim, 732 - *Drogaria Droga-Cell Ltda. 
- Av. Conceição, 4.142 •V. Mazzei - *Farmácia Central de 
V. Mazzei Ltda. - Av. Mazzei, 1.659 - *Droga Lider Ltda. - R. 
Paulo Avelar, 942 •V. Medeiros - *Drogaria Hirosato Irmãos 
Ltda. - Av. Nossa Sra do Loreto, 1.078 •V. N. Ca choei rinha 
- *Drogaria Nova Cachoeirinha Ltda. - Av. Parada Pinto, 344 
•V. Nivi - *Drogstore Nivi Drogaria Ltda. - R. Tanque Velho, 
1.047 •V. Paiva - *Drogaria Angelina Ltda. - R. do Impera-
dor, 1.262 - *Drogaria Av. Conceição Ltda. - Av. Conceição, 
1.871 •V. Palmeiras - *Drogaria Village Ltda. - R. Antonio 
de Couros, 34 - *Drogaria Moderna de Palmeiras Ltda. - R. 
Santa Angela, 311 •V. Penteado - *Drogaria - Henri Charles 
Ltda. - R. Henry Charles Potel, 887 •V. Sabrina - *Drogaria 
De Bellis Ltda. - Av. Milton da Rocha, 294 - *Adenival Ribei-
ro - Av. Professor Castro Júnior, 222

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias
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Decisões tomadas durante 
a internação neonatal são 

cruciais para a saúde e 
qualidade de vida da criança

Quando uma criança nas
ce antes das 37 semanas de 
gestação, a medicina a enqua
dra como prematura e, a par
tir desse momento, são neces
sárias avaliações e cuidados que 
variam de acordo com a ida
de gestacional do bebê. A famí
lia também necessita de uma 
atenção especial, pois, indepen
dentemente do quão prematu
ra a criança é, o medo e insegu
rança dos pais em relação aos 
próximos passos são imensos. 
Justamente pela fragilidade 
da situação, é preciso que tan
to médicos, quanto familiares 
tenham em mente que as deci
sões tomadas na UTI Neonatal 
podem influenciar o futuro da 
criança por toda a vida.

De acordo com a literatura 
médica, é utilizada uma classi
ficação para identificar o grau 
de prematuridade da criança, 
que vai de prematuros extre
mos (com menos de 28 sema
nas de gestação) aos prematu
ros tardios (nascidos entre a 34ª 
e a 37ª semana).

Além da delicadeza, a maio
ria deles tem em comum, pro
blemas respiratórios, já que o 
pulmão não está adequadamen
te desenvolvido, pois costuma 
ser o último órgão a se formar. 
“O pulmão imaturo tem défi
cit de alvéolos em sua formação 

vascular, por isso não consegue 
fazer a transição adequada do 
útero para o mundo, sente difi
culdades de fazer trocas gasosas 
e falta surfactante para a respi
ração”, reforça a neonatologis
ta e professora da Universidade 
Federal de Pernambuco, douto
ra Jucille Meneses.

Procedimentos que salvam 
mais do que a vida

Diversos países na Europa 
têm realizado técnicas minima
mente invasivas para a adminis
tração de surfactantes (LISA/
MIST). Essas têm como prin
cipal característica a não intu
bação do paciente, eliminan
do, portanto, as complicações 
que os outros métodos como o 
INSURE, que necessita da intu
bação, podem causar.

“Pode ser que o paciente 
em questão não tenha indica
ção para o procedimento menos 
invasivo e necessite de intuba
ção (INSURE), mas isso deve 
ser definido após uma avalia
ção. O especialista deve sempre 
que possível, escolher procedi
mentos menos invasivos que 
preservem a saúde e a qualida
de de vida do paciente. Vale lem
brar que a prematuridade não é 
doença, mas sim uma condição 
passageira”, complementa.

Vacinas começam a ser 
aplicadas em farmácias 
e drogarias de São Paulo

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) de São Paulo, em 
conjunto com o Conselho Re
gio nal de Farmácia do Estado 
de São Paulo (CRFSP) e com a 
Associação Brasileira Re des Far
mácias Drogaria (Abrafarma), 
viabilizou junto ao Mi nistério 
da Saúde o cadastramento das 
farmácias e drogarias do mu
nicípio, no Cadastro Nacional 
dos Estabelecimentos de Saúde 
(CNES), possibilitando assim o li
cenciamento sanitário dos servi
ços de vacinação nessas unidades.

A medida é fruto de um es
forço técnico mútuo entre os ór
gãos, que visam atender à Lei 
Municipal nº 16.739/2017, que 
regulamenta a aplicação de va
cinas nas farmácias e droga
rias. Para que seja possível 
computar as doses aplicadas 
nesses estabelecimentos parti
culares, é necessário que os da
dos sejam inseridos no Sistema 
de Informação do Programa 
Nacional de Imunização (SI
PNI) e, para isso, é necessário 

que o serviço possua o cadastro 
no CNES. 

É importante ressaltar que 
se trata de uma opção para quem 
deseja se vacinar; porém, o aten
dimento disponibilizado nestes 
locais é particular. A pasta es
clarece que as salas de vacina 
das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) da capital disponibilizam 
gratuitamente todas as vacinas 
recomendadas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), em 
consonância com os calendários 
de vacinação do Ministério da 
Saúde e Secretaria de Estado da 
Saúde. 

A Coordenadoria de Vigilân
cia em Saúde (Covisa) é o órgão 
responsável pela análise e con
cessão das licenças sanitárias 
para as farmácias e drogarias e 
os serviços de vacinação nelas 
instalados. Os primeiros passos 
são o preenchimento dos formu
lários necessários, seguidos pela 
entrega de documentação e rea
lização de inspeção sanitária 
prévia nos locais.

Dia Mundial da Paralisia 
Cerebral destaca 

conscientização sobre o tema
No próximo dia 6 de outu bro, 

o Brasil se junta a outros 64 pa
íses em uma campanha de cons
cientização de grande importân
cia. Tratase do Dia Mundial da 
Paralisia Cerebral, que foi insti
tuído por pessoas com essa con
dição, suas famílias, e por organi
zações que lhes oferecem suporte 
em todo o mundo. No Brasil, o 
movimento é coordenado pela 
ONG Nossa Casa, primeira pla
taforma nacional destinada a 
traduzir o conhecimento cientí
fico sobre a Paralisia Cerebral e 
o AVC Infantil.

Como esclarece Marina Jun
queira Airoldi, da Nossa Casa, 
“a paralisia cerebral é a deficiên
cia física mais comum na infân
cia e, também, uma das menos 
compreendidas. Hoje, existem 
mais de 17 milhões de pessoas 
no mundo com essa condição e 
aproximadamente 350 milhões 
de familiares, amigos e apoiado
res que estão envolvidos em seu 
apoio e suporte. Mesmo assim, 
em muitos casos, as pessoas com 
paralisia cerebral parecem invi
síveis: elas estão fora do alcance 

da visão da maioria do público 
em geral, fora de suas preocupa
ções e, por isso, sem opções”.

Mas a boa notícia é que, mes
mo assim, existem muitas histó
rias de sucesso. São várias as 
organizações pelo mundo, no 
Brasil, a Nossa Casa, que estão 
fazendo a diferença em suas co
munidades e que querem utili
zar esse dia para compartilhar 
suas experiências, destacar suas 
necessidades e encorajar o pú
blico em geral a enxergar a pa
ralisia cerebral com outros olhos 
e incentivar novas atitudes.

O Dia Mundial da Paralisia 
Cerebral existe exatamente para 
isso, famílias, pessoas com PC, 
organizações e ativistas, que se 
unem para que todas as pessoas 
com PC tenham as oportunida
des que merecem, o apoio da co
munidade e os mesmos direitos 
de todo cidadão.

Para mais informações so
bre a Paralisia Cerebral e sobre 
o 6 de Outubro, Dia Mundial da 
Paralisia Cerebral, acesse: www.
nossacasa.org.br e worldcpday.
org.

Gasto com estresse pode 
custar mais do que com 

outras doenças
De acordo com uma pesquisa 

feita pelo International Stress 
Management Association, o 
Brasil é o segundo país mais 
estressado do mundo, na nos
sa frente, apenas os japoneses. 
Segundo o brasileiro o trabalho 
é o que mais estressa, é o que 
diz 69% dos entrevistados, mui
tas pessoas relataram sofrer 
com as longas jornadas de tra
balho, sobrecarga de tarefas e 
tensão no ambiente corporati
vo e com a crise, a situação só 
se agravou.

Os transtornos mentais e 
emocionais são a segunda cau
sa de afastamento do traba
lho no Brasil. Nos últimos dez 
anos, a concessão de auxílio
doença desses males aumen
tou em quase 20 vezes, segun
do o Ministério da Previdência 
Social. No mundo todo, os gas
tos com essas doenças podem 
chegar a 6 trilhões de dólares 
até 2030, mais do que a soma 
dos custos com diabetes, doen
ças respiratórias e câncer, de 
acordo com o Fórum Econômico 
Mundial. Ainda assim, apenas 
18% das empresas brasileiras 
mantém algum programa para 
cuidar da saúde mental dos seus 
colaboradores.

Nos altos cargos, a situação 

é ainda pior, pois gerentes, dire
tores e presidentes são cada vez 
mais exigidos. A pressão por re
sultados é grande e a responsa
bilidade delegada a esses profis
sionais chega a ser insana. 

Combater essa situação não 
é algo fácil, o profissional pre
cisa, desenvolver técnicas para 
uma melhor gestão do seu tem
po, e buscar o equilíbrio entre 
vida pessoal e profissional, é 
preciso quebrar a rotina de tra
balho com atividades prazero
sas, como uma atividade física, 
aulas de pintura, culinária, me
ditação, etc. e não levar o traba
lho para casa, é preciso ter vál
vula de escape, para desacelerar 
e não ficar doente ou até adotar 
vícios, como álcool e drogas.

Por fim, mesmo ao lon
go da dura rotina no trabalho, 
é importante que o profissio
nal se permita pequenas pau
sas. Muitas vezes, um café no 
meio da tarde ou um almoço em 
boa companhia podem propor
cionar um relaxamento impor
tante para quebrar o estresse. 
Nosso cérebro precisa de des
canso para funcionar a pleno 
vapor, muitas vezes, cinco mi
nutos de descanso podem ren
der mais que longas horas de 
trabalho.

Setembro Amarelo é dedicado 
à prevenção ao suicídio

A campanha Setembro Ama
relo é uma forma de conscien
tização sobre a prevenção do 
suicídio, que tem como intuito 
alertar a população sobre a rea
lidade do suicídio e as formas 
de prevenção. De acordo com a 
ABP (Associação Brasileira de 
Psiquiatria), este trabalho sur
giu para disseminar informa
ções que podem auxiliar a so
ciedade a desmitificar o tabu em 
torno do assunto e ajudar mé
dicos a identificar seus fatores 
de risco, tratar e instruir seus 
pacientes.

Segundo o Ministério da 
Saú de, o índice de suicídios cres
ceu entre 2011 e 2015 no Brasil. 

De acordo com o estudo, essa é 
a quarta maior causa de mortes 
entre jovens de 15 a 29 anos. Em 
2011, foram 10.490 mortes: 5,3 a 
cada 100 mil habitantes. Já em 
2015, o número chegou a 11.736: 
5,7 a cada 100 mil, segundo da
dos do Sistema de Informação 
sobre Mortalidade (SIM).

O CVV  Centro de Valori
zação da Vida realiza apoio emo
cional e prevenção do suicídio, 
atendendo voluntária e gratuita
mente todas as pessoas que que
rem e precisam conversar, sob to
tal sigilo por telefone 188, email 
e chat 24 horas todos os dias. 
Para mais informações acesse o 
site: https://www.cvv.org.br/

Foto: Divulgação

Campanha Setembro Amarelo

O que foi notícia na semana

Na última quinta-feira (13) de setembro estava 
previsto para às 17 horas, a cerimônia de pos-
se do ministro José Antonio Dias Toffoli como 
novo presidente do Supremo Tribunal Federal. 
Com 50 anos, Toffoli será o mais jovem presi-
dente do STF. A solenidade estava prevista para 

acontecer na sede do STF, às 17 horas, ao todo 
mais de 3 mil pessoas foram convidadas, e cer-
ca de 1,5 mil pessoas já confirmaram presença. 

•
Na última quinta-feira (13) de setembro, co-
meçou o pagamento do terceiro lote do abono 
do PIS/Pasep para quem trabalhou em 2017. 
Desde a última quinta-feira (13) os nascidos em 
setembro podem sacar o dinheiro do PIS (os tra-
balhadores da iniciativa privada). Quem nasceu 
em julho ou agosto já teve o saque liberado e 
pode retirar o dinheiro, o valor varia entre R$ 80 
e R$ 954,00 de acordo com o tempo de tra-
balho no ano de 2017. O pagamento também 
se iniciou na quinta-feira (13) para os servido-
res públicos de numeração terminada em “2”.

•
Na última terça-feira (11) de setembro, o Partido 
dos Trabalhadores (PT) confirmou Fernando 

Haddad como seu candidato à Presidência da 
República, Haddad assume o lugar do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, na cabeça de 
chapa e tem a tarefa de levar o partido ao se-
gundo turno e mostrar que é o herdeiro político 
do ex-presidente. O PT esticou a decisão oficial 
até o último segundo e assim colocou o ex-pre-
feito de São Paulo como candidato à Presidência 
da República.

•
Na tarde da quinta-feira (6) de setembro, o can-
didato à presidência Bolsonaro levou uma faca-
da na região do tórax durante um ato de cam-
panha política em Juiz de Fora, um suspeito foi 
preso. E nessa última quarta-feira (12), o can-
didato passou por uma nova cirurgia, o procedi-
mento durou cerca de uma hora, e segundo os 
médicos o candidato está bem, passou a madru-
gada sem dores ou náuseas.

Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF 


