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Editorial
A semana que se encerra teve um dos mais trágicos episódios 

do Brasil, com o ataque a alunos de uma escola pública de 
Suzano promovida por dois ex-alunos, que após tirarem a vida 
de funcionárias e alunos, se suicidaram. As razões para uma 
crueldade desse vulto fogem da racionalidade e expõem uma 
necessidade urgente de rever o que vem acontecendo em nossa 
sociedade tão doente. Se o perigo está nas ruas, na exposição 
ao crime, a disseminação das drogas, está também onde menos 
se espera, nas escolas, entre aqueles que podíamos acreditar ser 
colegas ou até amigos.

As razões podem ser muitas e envolver graves distúrbios 
psicológicos, desajustes sociais ou erros de conduta. Mas o mais 
impactante é que, independente das razões que motivaram esse 
episódio é perceber de forma coletiva que as balas que atingiram 
essas 8 vítimas atingem a todos que têm seus filhos na escola, 
que andam no transporte coletivo, que frequentam qualquer tipo 
de lugar para se divertir. É preciso olhar para nossas crianças e 
jovens e essa tarefa não é apenas das famílias ou da escola, mas 
sim de toda a sociedade. À medida que  trabalhamos  perspectivas 
positivas para o futuro, incentivamos uma cultura de paz e, assim 
podemos mudar essa triste realidade. 

Dentro da perspectiva de incentivar ações capazes de 
combater a exclusão social, destacamos uma iniciativa promovida 
na Penitenciária Feminina de Sant’Ana na última semana. Durante 
cinco dias, as reeducandas tiveram a oportunidade de participar 
de oficinas profissionalizantes e palestras educativas com o foco 
na cidadania. A iniciativa que acontece de diferentes formas nas 
penitenciárias de todo o Estado, visa preparar essas pessoas para 
sua reinserção na sociedade, após o cumprimento de suas penas 
diante da Justiça.

O mais importante é destacar que não se trata de uma ação 
pontual, mas uma atividade que vem complementar todo um 
programa que envolve a oportunidade do trabalho e do estudo para 
as pessoas que se encontram no sistema prisional. Conhecer um 
pouco desse trabalho que acontece dentro do muro das prisões, 
é importante para que possamos quebrar paradigmas e apostar 
cada vez mais nos projetos educacionais e de inserção social, com 
o foco na tão almejada redução da marginalidade no País.

Ainda nesta edição, abordamos o questionamento de moradores 
do Tremembé, bairro onde um terminal de ônibus foi construído 
e não chegou a ser utilizado. As consequências das fortes chuvas 
ocorridas nas últimas semanas e a necessidade de intensificação 
dos serviços de zeladoria por parte das Subprefeituras ganham 
destaque nesta edição. 

Essas e outras notícias estão neste número de AGZN. Uma boa 
leitura a todos, ótimo final de semana e até nossa próxima edição!

Gengivoplastia pode harmonizar 
o sorriso e devolver autoestima

Foto: Divulgação

Gengivoplastia é um procedimento 
cirúrgico conhecido como plástica gengival

A gengivoplastia é um pro
cedimento cirúrgico, também 
conhecido como plástica gen
gival. Algumas pessoas mos
tram mais a gengiva ao sorrir 
do que os dentes, que são meno
res. Indicado para harmonizar o 
sorriso, este tratamento altera e 
melhora o tecido.

O processo é estético e visa 
melhorar a autoestima de quem 
pouco sorri com receio. No en
tanto, a cirurgia também é indi
cada em casos de doenças gengi
vais e periodontais que causam 
deformidades à gengiva, e tam
bém para raízes com muita 
sensibilidade.

A plástica gengival deve ser 
realizada por um cirurgião den
tista ou um periodontista (espe
cialista em gengiva). É um pro
cedimento simples, podendo ser 
realizado com bisturi comum, 
elétrico ou a laser. Em primei
ro lugar, o dentista realiza uma 
limpeza do local e, posterior
mente, aplica a anestesia. O teci
do retirado é milimetricamente 

calculado para tornar 
o sorriso mais simétri
co e deixar a alteração 
discreta.

Existem algumas van
tagens em realizar esse 
procedimento utilizando 
o laser. Entre elas, estão:

Livre de sangramento;
Controla a saliva e a con
taminação do campo;
Ajuda na esterilização do 
tecido, o que resulta numa 
melhor cicatrização.

No pósoperatório, por 
sua vez, o indicado é con
sumir apenas alimentos 
pastosos e líquidos e re
pousar sem fazer esfor
ços físicos, como correr ou pegar 
peso. Embora seja uma cirurgia 
simples, é importante lembrar 
que ainda assim é um procedi
mento, e o paciente deve respei
tar as limitações que o profissio
nal recomendar.

O tempo de recuperação 

varia entre uma semana e dez 
dias, ou mais (em raros casos), 
dependendo justamente se o pa
ciente seguiu corretamente as 
instruções do seu dentista. De 
forma geral, a gengivoplastia 
costuma ser mais tranquila do 
que a extração de um dente, por 
exemplo.

Barulho em excesso pode prejudicar a audição
Barulho em excesso pode 

prejudicar a audição. Qualquer 
pessoa que permanecer próxi
ma a sons muito altos está su
jeita a sofrer um dano auditi
vo, que pode ser temporário ou 
permanente. No caso das crian
ças, os cuidados devem ser redo
brados. O barulho gera irrita
ção, choro e elas podem sentir 
um forte zumbido no ouvido 
sem que os pais nem ao menos 
percebam. “Uma das princi
pais causas de perda de audição 
é a exposição prolongada a sons 
muito altos”, alerta a fonoaudi
óloga Isabela Papera, da Telex 
Soluções Auditivas.

Por causa da intensidade do 
som, as pessoas podem ter a sen
sação de pressão nos ouvidos, 
zumbido e dificuldades para ou
vir, no próprio dia ou no dia pos
terior à folia. E o que é pior, os 
efeitos podem ir mais além, como 
explica a fonoaudióloga da Telex. 
“Mesmo que esses sintomas desa
pareçam nos dias posteriores, as 
células auditivas podem ter sido 
lesionadas. A perda de audição 
tem efeito acumulativo. Ao lon
go da vida, se a pessoa frequen
tar outros ambientes barulhen
tos, a situação pode se agravar. 
As lesões podem ser irreversíveis, 
já que o organismo não produz 

novas células auditivas saudá
veis, ocasionando assim dificulda
des para ouvir ainda na fase adul
ta”, previne a especialista.

Para quem curte baladas 
a fonoaudióloga recomenda fi
car uma distância mínima de 
dez metros do equipamento de 
som e intervalos a cada meia 
hora, saindo do ambiente ruido
so para lugares mais silenciosos; 
além de usar protetores auricu
lares, que diminuem o impacto 
do barulho nos ouvidos. O ate
nuador diminui o som que entra 
pelos ouvidos, permitindo que 
se escute a música ou batuque 

em um volume aceitável”, expli
ca. Os protetores da Telex, por 
exemplo, são moldados de acor
do com a anatomia do ouvido do 
usuário, de forma a ficarem bem 
adaptados ao ouvido. Existem 
dois tipos: o que diminui o ba
rulho ambiente em 15 decibéis e 
outro que promove uma atenu
ação de até 25 decibéis no volu
me do som.

Dicas para se proteger:

•Mantenha uma distância mí
nima de dez metros dos equipa
mentos de som;
•Faça pausas de pelo menos 
meia hora, saindo do barulho 
para ambientes mais silenciosos;
•Use protetores auriculares para 
diminuir o impacto do barulho 
nos ouvidos;
•Para bebês e crianças meno
res, manter distância de fontes 
sonoras com alto volume;
•Para crianças maiores e adoles
centes, fazer intervalos na expo
sição sonora sempre que possível 
e uso de protetores nos ouvidos;
• Questione se a criança ou ado
lescente percebeu mudanças na 
audição  um zumbido ou al
gum tipo de dor. Caso a res
posta seja positiva, leveo a um 
otorrinolaringologista.

Foto: Photo by Antoine Boissonot on Unsplash

Mantenha uma distância mínima 
de dez metros dos 

equipamentos de som
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FARMÁCIAS 
DE PLANTÃO
1ª Turma

•Água Fria - *Farmácia e Drogaria Santa Lu-
zia Ltda. - Av. Água Fria, 807 •Alto V. Maria 
- *Drogaria Dudu Ltda. - Av. Alberto Byington, 
2.651 *Drogamirtes Ltda. - Praça Cosmorama, 
17 •Carandiru - *Drogaria Josyfar Ltda. - R. 
do Imperador, 09 •Casa Verde - *Drogaria São 
Paulo S/A. - R. Dr. César Castiglioni Jr., 247 - 
*Farmácia Tamahe Ltda. - R. Joaquim Afonso 
de Souza, 816 •Freguesia do Ó - *Drogaria 
Itaberaba Ltda. - Av. Itaberaba, 658 - *Vania 
Turati Drogaria Ltda. - Av. General Edgar Facó, 
1.418 •Itaberaba - *Fastfarma Com. de Med. e 
Perf. Ltda. - Av. Itaberaba, 1.444 - *Drogaria São 
Paulo S/A. - Av. Itaberaba, 1.945/ 1949 *Droga 
Eden Ltda. - Av. Itaberaba, 2.061 •Jaçanã - 
*Drogaria Paza Ltda. - Av. Francisco Rodrigues, 
562 - *Jaime Fuentes Arilla & Cia. Ltda. - Av. 
Guapira, 2.006 •Jd. Brasil - *Total Pharmacist 
Assist. Drogaria Ltda. - Av. Júlio Buono, 3.597 
- *Drogaria Reunidas Ltda. - R. Basílio Alves 
Morango, 827 - *Farmadroga Ltda. - Av. Roland 
Garros, 1.068 - *Droga Tec Ltda. - Av. Roland 
Garros, 387 •Jd. Japão - *Seiti Anagusko & Cia 
Ltda. - Av. Jardim Japão, 1.261 •Jd. Joamar 
- *Drogaria Gradamon Ltda. - Av. Antonelo de 
Messina, 968 •Jd. Maracanã - *Drogaria Ma-
racanã Ltda. - Av. Itaberaba, 3.822 •Jd. Prima-
vera - *Drogaria Life Ltda. - Av. Deputado Emílio 
Carlos, 1.742 •Jd. Tremembé - *Drogaria São 
Paulo S/A. - Av. Maria Amália Lopes de Azevedo, 
975 •Lauzane Paulista - *Drogaria Rosa Cris 
Ltda. - Av. Adolfo Coelho, 138-A •Limão - *An-
tonio de Siqueira - Av. Prof. Celestino Bourroul, 
840 •Mandaqui - *Oliveira & Valoto Ltda. - R. 
Augusto Tolle, 791 - *Farmácia Mandaqui Ltda. 
- R. Matheus Leme, 21 - *Antares Comercial 
Farmacêutica Ltda. - Av. Zunkeller, 265 - *Droga 
Rosa Ltda. - R. Salvador Tolezano, 09 •Parada 
Inglesa - *Alquymia Pharma Ltda. - Av. General 
Ataliba Leonel, 2.291 •Pq. Edu Chaves - *Dro-
garia Chaves Ltda. - Av. Edu Chaves, 863 •Pq. 
Novo Mundo - *Drogaria Parque Novo Mundo 
Ltda. - Av. Tte. Amaro Felicíssimo Silva, 1.311 
•Pq. Peruche - *Drogaria Cristal do Peruche 
Ltda. - R. Armando Coelho Silva, 323 - *Dro-
gazu Ltda. - R. Valdemar Martins, 371-A •San-
tana - *Drogaria Farmafacil Ltda. - R. Voluntá-
rios da Pátria, 1.579 - *Farma Norte Drogaria 
e Perf. Ltda. - R. Alfredo Pujol, 570 - *Farmácia 
São Gabriel Ltda. - R. Mal. Hermes da Fonseca, 
486 - *Drogaria São Paulo S/A. - R. Ezequiel 
Freire, 424 •Tucuruvi - *Drogaria São Paulo 
S/A. - Av. Tucuruvi, 557 - *Drogaria Presidente 
Ltda. - Av. Nova Cantareira, 2.320 - *Drogaria 
Amiga Ltda. - Av. Guapira, 1.262-A •V. Au-
rora - *Saburo Kuroba - R. Irmão João Creff, 
153 •V. Brasilândia - *Demac Produtos Far-
macêuticos Ltda. - R. Parapuã, 1.782 - *Droga 
Marisa Ltda. - R. Benedito Egídio Barbosa, 49 
•V. Cachoeirinha - *Drogaria Flor do Ipê Ltda. 
- Av. Imirim, 4.132 •Vila Dionísia - *Drogaria 
Diofarma Ltda. - R. Fernando Pessoa, 221 •V. 
Ede - *Drogaria Hirofarma Ltda. - Av. Júlio Buo-
no, 467 - *Drogaria Farmanael Ltda. - Av. Ede, 
86 •V. Guilherme - *Farmácia Jeodroga Ltda. 
- Av. Joaquina Ramalho, 226 *Drogaria e Perf. 
Praça Oscar Ltda. - R. Maria Cândida, 1.412 •V. 
Gustavo - *Drogaponto Ltda. - Av. Júlio Buono, 
2.051 •V. Maria - *Drogaria São Carlos da Nice 
Ltda. - Av. Guilherme Cotching, 1.531/ 1.535 - 
*Naides Barbosa Lima - R. Tomas Speers, 687 
- *Drogaria E. R. Castro Ltda. - R. do Imperador, 
1.629 •V. Mazzei - *Drogairis Ltda. - R. Imbiras, 
144 •V. Medeiros - *Drogaria Mundy Ltda. - R. 
Crispim Duarte, 653 - *Drogaria Fenix Ltda. - Av. 
Nossa Senhora do Loreto, 635 •V. Palmeiras 
- *Farmácia Vila Palmeiras Ltda. - Av. Inajar de 
Souza, 446 •V. Sabrina - *Drogaria e Perfuma-
ria Castro Ltda. - Praça Angelo Conti, 198 •V. 
Santa Maria - *Drogaeny Ltda. - R. Tomas An-
tonio Vilani, 193.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

Plano Municipal de Enfrentamento das Arboviroses 
mantém Dengue sob controle na capital

O município de São Paulo 
antecipou as ações de intensifi
cação para eliminação de cria
douros do Aedes Aegypti para 
evitar que o número de casos de 
Dengue fugisse ao controle no 
verão de 2018/2019. Entre ou
tubro e novembro de 2018, mais 
de 11 mil agentes de saúde, de 
combate às endemias e de pro
teção ambiental passaram por 
capacitações. No primeiro Dia 
D de combate ao mosquito, re
alizado no dia 24 de novembro 
de 2018, 24 mil profissionais de 
saúde atuaram em quase 1000 
ações educativas, de elimina
ção de criadouros e de vacinação 
contra a Febre Amarela em to
das as regiões da cidade. No fim 
de ano, tanto na saída do paulis
tano para o Natal, quanto para 
o Ano Novo, lá estavam os agen
tes de saúde orientando a po
pulação nas vias que dão aces
so às principais rodovias que 
levam ao litoral e ao interior. 
No dia 2 de fevereiro de 2019, a 

Secretaria Municipal da Saúde 
promoveu, em parceria com o 
Exército Brasileiro, o segun
do Dia D de mobilização contra 
o Aedes e de vacinação contra 
a Febre Amarela deste verão. 
Com a ajuda dos militares e a 
participação de 14 mil profissio
nais de saúde, foram realizadas 
1200 ações pela cidade. 

Dessa forma, apesar de o 
Brasil apresentar um coeficiente 
de incidência (CI) de 26 casos de 
Dengue para cada grupo de 100 
mil habitantes (na semana epide
miológica (SE) e o estado de São 
Paulo um CI de 27,4 casos por 
100 mil habitantes (SE), o muni
cípio de São Paulo vem mantendo 
uma baixa incidência, com um co
eficiente de 3,3 casos por 100 mil 
habitantes. A capital registrou, 
até o dia 26 de fevereiro, 394 ca
sos da doença e nenhum óbito.

Até o momento, em rela
ção às demais doenças transmi
tidas pelo Aedes Aegypti, não 
há registros de casos de Zika 

e Chikungunya na capital. 
Quanto à Febre Amarela, o es
forço de vacinação continua, 
com doses dis poníveis em todas 
as UBS. Com a disponibilização 
de postos volantes de vacinação, 
além da busca ativa por pes soas 
não imunizadas, a cidade alcan
çou uma cobertura vacinal de 
78,13%, até 20 de fevereiro. 

Ações de intensificação 
após o Carnaval

A Vigilância municipal redo
bra a atenção para eliminação de 
criadouros do Aedes Aegypti, após 
o Carnaval. O objetivo é evitar 
que casos da doença originados 
em outros municípios desenca
deiem transmissões dentro do 
território da cidade de São Paulo. 

Na última segundafeira 
(11/3), os agentes comunitários 
de saúde e agentes de combate às 
endemias de todas as regiões da 
cidade vão intensificar as ações 
de eliminação de criadouros do 

mosquito por meio de visitas 
casa a casa, orientando os mora
dores a identificar e eliminar os 
recipientes e locais com acúmu
lo de água. Os agentes de ende
mias também realizarão ações de 
bloqueio de casos notificados, vi
sitas a pontos estratégicos (locais 
cadastrados e que recebem tra
tamento periodicamente, como 
borracharias, ferros velhos, cemi
térios, etc.) e imóveis especiais, 
(escolas, creches, universidades, 
serviços de saúde, templos reli
giosos, entre outros), que tam
bém recebem visitas periódicas. 

O cidadão paulistano tam
bém pode fazer denúncias por 
meio da central 156 ou pelo 
site da Prefeitura de São Paulo 
neste: https://www.prefeitura. 
sp.gov.br/cidade/secretarias/ 
saude/vigilancia_em_saude/ 
index.php?p=217613. Os regis
tros são encaminhados às coor
denadorias de saúde, que desen
cadeiam ações para eliminação 
dos focos do mosquito.Cerca de 70% dos idosos 

brasileiros têm alguma doença 
crônica aponta pesquisa

As doenças crônicas afetam 
cerca de 70% dos idosos brasi
leiros, sendo que 40% deles têm 
ao menos uma, enquanto que 
29,8% têm duas ou mais, de acor
do com o Estudo Longitudinal 
da Saú de dos Ido sos Brasileiros 
(ElsiBra sil), realizado pelo Mi
nistério da Saúde (MS) em con
junto com o Instituto Oswaldo 
Cruz (FioCruz). Essas enfermi
dades são adquiridas após anos 
convivendo com hábitos inade
quados, e implicam diretamen
te na qualidade de vida e auto
nomia na terceira idade.

Embora o número de pesso
as que pensam a respeito de seu 
envelhecimento gire em torno de 
63%, segundo uma pesquisa rea
lizada pela Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Ge rontologia de 
São Paulo (SBGGSP), em par
ceria com a Bayer, muitos ain
da são diagnosticados com do
enças como o diabetes (mais de 
25%  MS) e a hipertensão (mais 
de 57%  MS) com o passar dos 
anos.

Esses dados demonstram 
que a preocupação das pessoas, 
não necessariamente influencia 
na preservação da saúde duran
te a terceira idade, como expli
ca a geriatra, médica do servi
ço de geriatria e gerontologia da 
UNIFESP e membro da SBGG, 
dra. Maísa Kairalla: “a preocu
pação com o envelhecimento ain
da é algo superficial porque não 
reflete na adoção de hábitos de 
vida saudáveis de maneira con
sistente, já que ainda é comum 
que as pessoas desenvolvam dia
betes e hipertensão por volta dos 
60 anos, que é quando a terceira 
idade se estabelece”.

Um estilo de vida sedentário, 
associado a uma alimentação de
sequilibrada, rica em gorduras e 

açúcares, são os prin cipais res
ponsáveis pela aquisição de so
brepeso e obesidade, que podem 
levar à diabetes e hipertensão.

Falta de atividade física

Uma das medidas que pode
riam auxiliar na prevenção e in
clusive no controle dessas doen
ças é a prática de atividade física. 
No entanto, ela ainda é subesti
mada pela população que não a 
adota por não conhecer seus be
nefícios ou até mesmo por fal
ta de orientação. “Muitos idosos 
ainda têm a ideia de que exer
cícios são para os mais jovens 
e por isso deixam de praticálos 
quando, na verdade, podem ir à 
academia ou praticar um espor
te como a natação, tendo inúme
ros benefícios, tanto para a saú
de física, como mental”.

O medo também os afasta de 
uma vida mais ativa e, inclusi
ve, de momentos sociais, o estu
do do Ministério da Saúde com 
a FioCruz identificou que 85% 
da população com 50 anos ou 
mais vivem em áreas urbanas e 
cerca de 43% dos idosos acom
panhados pelo estudo disse
ram ter medo de cair na rua. De 
acordo com o MS, essas doenças 
são responsáveis por mais de 
dois terços das mortes no país, 
o que coloca em risco a vida de 
milhares de idosos. Somente no 
Brasil, há atualmente 29,3 mi
lhões deles, e em 2030, o núme
ro deve superar o de crianças 
e adolescentes. “É preciso não 
ter medo da velhice e se prepa
rar para ela. Uma alimentação 
saudável e um estilo de vida ati
vo são decisivos para envelhecer 
melhor, todos chegarão lá, é só 
uma questão de tempo”, reforça 
a especialista.

O que foi notícia na semana

A semana começou chuvosa e com estado de 
emergência e na manhã da última segunda-feira 
(11) o Governador João Doria sobrevoou as áreas 
inundadas na Capital e Região Metropolitana de 
São Paulo devido às fortes chuvas que atingi-
ram o Estado desde o início da noite de domin-
go (10). Doria determinou prioridade no atendi-
mento a desabrigados, a remoção de pessoas 
em áreas de risco e a atuação coordenada da 
Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros e 
prefeituras de cidades afetadas pelas enchen-
tes. O restabelecimento de serviços públicos 

interrompidos pelas 
chuvas também é con-
siderado prioritário.

•
Na última segunda-fei-
ra (11) o governo fe-
deral demitiu o chefe 
de gabinete, secretário 
adjunto, assessor es-
pecial e 3 diretores do 
Ministério da Educação. 
As demissões foram 
publicadas em edição 
extra do Diário Oficial 
da União da última 

segunda-feira (11). Os outros funcionários de 
alto escalão demitidos: Tiago Tondinelli: chefe 
de gabinete do ministro da Educação; Eduardo 
Miranda Freire de Melo: secretário-executivo 
adjunto da Secretaria-Executiva do Ministério 
da Educação; Claudio Titericz: diretor de pro-
grama da Secretaria-Executiva do Ministério da 
Educação; Silvio Grimaldo de Camargo: asses-
sor especial do ministro da Educação; Tiago Levi 
Diniz Lima: diretor de Formação Profissional e 
Inovação da Fundação Joaquim Nabuco.

•
Na última quarta-feira (13) houve desabamen-
to de um edifício de três andares que abrigava 
uma escola de educação básica particular na ci-
dade de Lagos, na Nigéria. Oito crianças mor-
reram e muitas estão desaparecidas de acor-
do com a Agência Nacional de Gerenciamento 
de Emergência. Segundo a escola mais de 100 
crianças estavam no imóvel, localizado na região 
de Ita-faji. O desabamento aconteceu enquan-
to os alunos estavam em sala de aula, por volta 
das 10 horas (no horário local).

•
Na última quarta-feira (13) por volta das 9h30, 
um adolescente, 17 anos, e um homem enca-
puzado, 25 anos, entraram na Escola Estadual 
Raul Brasil, em Suzano (Grande SP) e mataram 
sete pessoas, ferindo outras 11, e logo em se-
guida cometeram suicídio. Entre as vítimas há 
duas funcionárias do colégio e uma delas é a 
coordenadora. Antes de entrarem na escola de 
acordo com testemunhas, os rapazes atacaram, 
o dono de um lava-jato próximo à escola, identi-
ficado como Jorge Antonio de Moraes. Ele foi le-
vado ao hospital, mas não resistiu aos ferimen-
tos, ele era tio de Guilherme, um dos assassinos.
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