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Editorial
A possibilidade da Prefeitura instalar serviços voltados para 

dependentes químicos, atualmente localizados na região da Luz, 
conhecida como Cracolândia, tem causado muita polêmica na 
Zona Norte. O assunto veio à tona após a publicação de uma 
matéria na imprensa, em setembro abordando a tentativa da 
prefeitura em tirar essa movimentação da região central, utilizando 
um terreno localizado aos fundos da Igreja das Almas, na região 
da Ponte Pequena.

Embora o local não esteja exatamente na Zona Norte, é muito 
próximo e a possibilidade de agravar problemas já existentes 
na região, como grande número de moradores de rua e, 
consequentemente outras questões como degradação e aumento 
da criminalidade, o assunto provocou grande preocupação.

O tema foi abordado durante a última reunião da Associação 
Amigos do Mirante do Jardim São Paulo, realizada em parceria 
com a  125ª Subseção da OAB Santana e com ampla participação 
popular. Na ocasião, Milton Flávio Lautenschlager, Secretário 
Especial de Relações Sociais da Prefeitura de São Paulo, se 
dedicou a explicar que a decisão não está tomada e que a 
municipalidade irá ouvir o interesse dos moradores.

Entre os argumentos apresentados, o mais importante foi o 
posicionamento de que os moradores não aceitam uma simples 
transferência do problema, mas esperam que a prefeitura adote 
programas e políticas mais eficientes no sentido de, realmente 
atender essas pessoas vítimas da dependência química e que 
dessa forma, possam enfrentar de fato o problema. 

Afinal, essa é uma questão mundial e que, infelizmente tem 
atingido cada vez mais famílias, não devendo de forma alguma 
ser apenas transferido de lugar. O mais importante, porém, foi a 
mobilização popular a respeito da possibilidade dessa medida e, 
o compromisso firmado na ocasião de que a municipalidade irá 
ouvir a população a esse respeito. Dessa forma, esperamos que a 
melhor solução seja alcançada com a participação consciente de 
todos e que não só a Zona Norte ganhe, mas toda a cidade possa 
contar com uma política de combate às drogas e assistência às 
pessoas já atingidas pelo problema.

Ainda nessa edição, destacamos a mudança viária adotada 
na Avenida João Simão de Castro, próxima ao Terminal de 
Cargas Fernão Dias, facilitando a circulação nessa área de 
extrema importância para o acesso à rodovia. Na mesma região, 
destacamos o exemplo das medidas de combate ao descarte 
irregular de lixo e entulho, que tiveram sucesso na Rua Combate 
da Lagoa Branca, transformando completamente o local, que 
abriga duas escolas públicas.

Neste feriado de Finados, confira ainda as principais 
informações para quem deseja visitar os cemitérios da nossa 
região. Essas e outras notícias estão neste número de A Gazeta 
da Zona Norte. Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e 
até nossa próxima edição!
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•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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Novembro Azul, mês direcionado ao câncer de próstata
Depois de um mês intenso 

sobre o câncer de mama chegou 
a vez dos homens, Novembro 
Azul inicia mais uma campa-
nha de conscientização sobre 
saúde masculina na Sociedade 
Brasileira de Urologia de São 
Paulo. 

O último balanço divul-
gado agora em setembro pelo 
Instituto Nacional do Câncer 
(INCA) revela que o câncer de 
próstata ainda permanece como 
a doença mais comum e a se-
gunda maior causa de óbito on-
cológico no sexo masculino. São 
estimados 68.220 novos casos 
em 2018 no Brasil, sendo o tipo 
de câncer mais incidente nos 
homens (exceto o câncer de pele 
não melanoma) em todas as re-
giões do País. 

Apesar dos avanços tera-
pêuticos, cerca de 25% dos pa-
cientes com câncer de próstata 
ainda morrem devido à doença. 
Atualmente, cerca de 20% ainda 
são diagnosticados em estágios 
avançados, embora um declí-
nio importante tenha ocorrido 
nas últimas décadas em decor-
rência, principalmente, de polí-
ticas de rastreamento da doença 
e maior conscientização da po-
pulação masculina.

O que é o câncer de 
próstata?

Acontece quando as célu-
las deste órgão começam a se 
multiplicar de forma desorde-
nada. A doença pode demorar a 
se manifestar, exigindo exames 
preventivos constantes para 
não ser descoberta em estágio 
avançado. 

Quais são os  
sintomas?

Na fase inicial, o câncer de 
próstata não apresenta sinto-
mas, mas, quando alguns come-
çam a aparecer, cerca de 95% 
dos tumores já estão em fase 
avançada, dificultando a cura. 
A ausência de sintomas não sig-
nifica que não há problemas, os 
principais na fase avançada são:
•Dor óssea;
•Dores ao urinar;
•Vontade de urinar com 
frequência;
•Presença de sangue na urina e/
ou no sêmen.

Fatores de Risco

•Histórico familiar de câncer de 
próstata: pai, irmão e tio;
•Raça: homens negros sofrem 
maior incidência deste tipo de 
câncer;
•Obesidade.

Diagnóstico Precoce / 
Recomendação 

A única forma de garantir a 
cura do câncer de próstata é o 
diagnóstico precoce, mesmo na 
ausência de sintomas. Homens 
a partir dos 45 anos com fatores 
de risco, ou 50 anos sem estes 

fatores, devem ir anualmente 
ao urologista para fazer o exa-
me de toque retal, que permite 
ao médico avaliar alterações da 
glândula, como endurecimen-
to e presença de nódulos suspei-
tos, além de fazerem o exame de 
sangue PSA (antígeno prostáti-
co específico). 

Cerca de 20% dos pacientes 
com câncer de próstata são diag-
nosticados somente pela altera-
ção no toque retal. Outros exa-
mes poderão ser solicitados se 
houver suspeita, como as bióp-
sias, que retiram fragmentos da 
próstata para análise, guiadas 
pelo ultrassom transretal.

Tratamento

O tipo de tratamento vai de-
pender do estágio da doença em 
cada paciente, doença localiza-
da (confinada à próstata), vigi-
lância ativa: acompanhamento 
clínico da doença. Utilizada em 
casos quando o tumor tem ca-
racterísticas pouco agressivas. 
Cirurgia radical: aberta, lapa-
roscópica e robótica.

Radioterapia

Doença localmente avan-
çada (somente ultrapassa os li-
mites da próstata): Cirurgia ra-
dical acompanhada ou não de 
hormônio

Doença avançada (pre-
sente em outros órgãos, como 
ossos, gânglios e pulmões): 
Tratamento clínico com hormo-
nioterapia, quimioterapia e no-
vas drogas orais, que melhoram 
a qualidade de vida e aumentam 
a sobrevida.

Foto: Pinterest

Novembro Azul é o mês sobre o câncer de próstata

Dia Mundial do Diabetes 
terá Campanha Nacional 

Gratuita de Detecção, 
Orientação, Educação e 

Prevenção das Complicações
Nos dias 8, 

9, 10, 12, 13 e 
14 de novem-
bro - das 9 às 
16 horas, have-
rá a realização 
da ação pelo 
“Dia Mun dial 
do Dia betes”. 
O Dia betes 
que hoje atinge 
mais de 18 mi-
lhões de pes-
soas no Brasil 
e é uma epide-
mia mundial.

O ANAD 
- (As sociação 
Na cional de 
Aten ção ao 
D i a  b e t e s ) 
p r o  m o v e r á 
essa ação em 
São Paulo e 
o FENAD - 
( F e d e r a ç ã o 
Na cio nal de 
As so ciações e 
En ti dades de 
Dia betes) fará 
uma campa-
nha nacional 
como forma de conscientiza-
ção para a mudança de hábito. 
Para a conscientização de uma 
vida mais ativa e menos seden-
tária, que se aliada a uma ali-
mentação saudável pode pre-
venir ou retardar o surgimento 
da doença e, para quem já tem 

Diabetes, pode fazer o mesmo 
quanto às terríveis complica-
ções decorrentes do mau con-
trole da doença.

A ANAD - Associação Na-
cional de Atenção ao Diabetes 
- está localizada na Rua Eça 
de Queiroz, 198 - Vila Mariana 
(Metrô Paraíso) - São Paulo.

Foto: Divulgação

Anvisa aprova Cabometyx® para o tratamento de 
adultos com câncer de rim avançado ou metastático

O medicamento Cabometyx® 
(levomalato de cabozantinibe) 
foi aprovado pela Anvisa como 
medicamento oral para trata-
mento de adultos com carcino-
ma de células renais (ou câncer 
de rim) avançado ou metastá-
tico, com a promessa de ofe-
recer uma melhora expressi-
va na qualidade do tratamento 
dos pacientes. A aprovação en-
globa tanto, o uso em pacien-
tes virgens de tratamento (pri-
meira linha) quanto, naqueles 
que tiveram falha em uma li-
nha prévia de tratamento (se-
gunda linha).

“Essa aprovação é um pas-
so à frente para pacientes 
com câncer de rim avançado 
no Brasil, que poderão aces-
sar uma nova opção de terapia 
oral que foi significativamen-
te superior aos atuais padrões 
de tratamento (tanto em pri-
meira como em segunda linha 

de tratamento)”, afirma Edio 
Costa Filho, Diretor Médico da 
Ipsen.

“Devido à ação simultânea 
em três vias celulares impor-
tantes para o desenvolvimento 
do câncer renal, o Cabometyx 
consegue boa resposta terapêu-
tica, mesmo em pacientes com 
doença mais avançada e pior 
prognóstico”, acrescenta dr. 
An dré Nebel, Gerente Médico 
de Oncologia da Ipsen.

A decisão foi baseada nos 
estudos clínicos CABOSUN 
(primeira linha) e METEOR 
(segunda linha). O estudo 
CABOSUN demonstrou que o 
cabozantinibe prolonga signi-
ficativamente a sobrevida livre 
de progressão em comparação 
com o sunitinibe, promovendo 
uma redução de aproximada-
mente 52% no risco de progres-
são da doença ou morte. O me-
dicamento é a primeira e única 

monoterapia que demonstrou 
eficácia clínica superior ao suni-
tinibe, que até então vinha sen-
do o mais indicado, em pacien-
tes com esse estágio da doença.

Já no estudo METEOR, 
o cabozantinibe foi compara-
do com everolimo em um estu-
do randomizado de fase III em 
pacientes que tiveram falha de 
uma ou mais linhas de trata-
mento, onde o uso de cabozan-
tinibe resultou em 7,4 meses de 
média de sobrevida livre de pro-
gressão versus 3,8 meses com 
everolimo, numa taxa de pro-
gressão 42% menor com cabo-
zantinibe (HR de 0,58) e com 
uma taxa de resposta objetiva 
de 21% (versus 5%).

Sobre a doença

O câncer de rim é um tipo 
de câncer raro que afeta, prin-
cipalmente indivíduos do sexo 

masculino e com idade mais 
avançada. Existem vários ti-
pos, mas o mais comum deles 
é o carcinoma de células renais 
(ou adenocarcinoma de células 
renais ou RCC) que represen-
ta aproximadamente 9 em cada 
10 casos de tumores renais, de 
acordo com a American Cancer 
Society. Por isso, o RCC acaba 
sendo chamado de forma gené-
rica de “câncer de rim”. 

A doença está entre os cân-
ceres que mais crescem no 
mundo. Segundo dados do 
GLOBOCAN 2018, estima-se 
que serão diagnosticados mais 
de 400 mil novos casos este ano. 
Isto ocorre porque seus sinto-
mas são silenciosos e não existe 
um exame específico para a de-
tecção, o que faz com que gran-
de parte dos pacientes seja diag-
nosticada por acaso e de forma 
tardia, perdendo as chances de 
cura.

O que foi notícia na semana
No último do
mingo (28) 
de outubro o 
Brasil conhe
ceu o novo 
pres idente, 
Jair Messias 
Bolsonaro , 
do PSL. Foi 
eleito o 38º 
p r e s i d en t e 
da Repúbli
ca, ele der

rotou em segundo turno o petista Fernando 
Had dad, interrompendo anos de vitórias do PT 
desde 2002. Às 19h18 do domingo 94,44% 
das urnas foram apuradas e Bolsonaro alcan
çou 55.205.640 votos (55,54% dos votos vá
lidos). Fernando Haddad somava 44.193.528 
(44,46%), 100% das seções apuradas, 

Bol sonaro recebeu 57.797.847 votos (55,13%) 
e Haddad, 47.040.906 (44,87%).

•
Na última terçafeira (30) o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que a 
taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,9% 
no trimestre que foi encerrado em setembro, po
rém o desemprego ainda atinge muitos brasilei
ros. Foi a sexta queda registrada nesse ano. O 
contingente de desempregados é de 3,7% me
nor que o registrado no trimestre encerrado em 
junho (474 mil pessoas a menos). Em compara
ção com o mesmo período do ano passado, ha
via 13 milhões de desempregados.

•
Na última terçafeira (30) de outubro, a Fun da
ção Getúlio Vargas (FGV) informou que o Índice 
Geral de PreçosMercados (IGPM) desacele
rou a alta e ficou em 0,89% em outubro de
pois de ter subido 1,52% em setembro. O índice 

acumula alta de 9,25% no ano e de 10,79% em 
12 meses. O IGPM é utilizado como referência 
na correção de valores de contratos como o de 
aluguel de imóveis, e sofre influência considerá
vel com as oscilações do dólar, além das cota
ções internacionais de produtos primários, como 
as commodities e metais.

•
Na última terçafeira (30) de outubro, o novo 
presidente da República Jair Bolsonaro, partici
pou de uma reunião onde foi discutidos os no
mes para integrar o ministério para o seu gover
no no ano que vem. A reunião foi na casa do 
empresário Paulo Marinho, aliado ao presiden
te eleito desde o início da campanha. Além de 
Bolsonaro, participaram da reunião o deputado 
Onyx Lorenzoni (DEMRS), provável ministro da 
Casa Civil do novo governo, e Paulo Guedes, já 
anunciado por Bolsonaro como ministro da área 
econômica.

Foto: Divulgação


