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Editorial
O 129º aniversário do Tremembé lembrado, oficialmente neste 

domingo, 10 de novembro, tem boas notícias para a região. O bairro 
que tem muitos pontos positivos como: proximidade da Serra da 
Cantareira, do Horto Florestal e uma rica área verde diferenciada 
da maioria dos bairros da cidade, também enfrenta problemas que 
persistem há décadas. Quem mora próximo ao Córrego Tremembé, 
convive com alagamentos e enchentes que se repetem a cada verão. 
Esse problema acontece ao longo dos 35 km do córrego, que se 
inicia, desde a proximidade do Horto Florestal, se estendendo até 
Guarulhos, passando por bairros como: Tremembé, Jaçanã, Vila 
Rosa, Vila Nilo e outros.

Após 50 anos de reivindicações e projetos que não saíram do papel, 
a partir de 2013 as obras de contenção de cheias começaram a se 
tornar realidade. Foram diversas audiências públicas, mas ainda assim, 
as obras só tiveram início em 2015. Como se trata de um grande 
projeto com alto custo, as obras estão acontecendo por trechos, porém 
seus efeitos já podem ser sentidos na redução dos impactos da chuva.

Realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana - SIURB, as obras 
são acompanhadas pela Subprefeitura Jaçanã/Tremembé, responsável 
por outras ações importantes para preparar a região para o período de 
chuvas intensas. Ao todo o projeto inclui seis grandes reservatórios, 
sendo que o primeiro deles, no Lago das Capivaras no Horto Florestal já 
está concluído. Com isso, espera-se evitar muitos pontos de enchentes 
no bairro, de acordo com o desenvolvimento do projeto. 

Ao longo da Avenida Maria Amália Lopes de Azevedo estão as 
obras do reservatório 3, que segue para sua conclusão e na região 
do Jaçanã, começaram os trabalhos referentes ao reservatório 5. A 
previsão é de que todo o projeto possa ser entregue até o final da 
atual gestão, em 2020. Com isso, o Tremembé e bairros vizinhos terão 
resolvido grande parte de seus problemas estruturais, valorizando a 
região e melhorando a qualidade de vida de seus moradores.

Nesta edição, destacamos ainda a 22ª Campanha Nacional 
Gratuita do Diabetes, promovida pela Associação Nacional 
de Atenção ao Diabetes-ANAD e pela Federação Nacional de 
Associações e Entidades de Diabetes. O número de pessoas com 
Diabetes cresce, intensamente em todo o mundo, somando  cerca 
de 422 milhões de pessoas no planeta.

A conscientização, prevenção e diagnóstico precoce são as 
principais armas para combater esse problema. A ANAD vem 
trabalhando intensamente no suporte aos pacientes, mas sobretudo, 
defendendo a informação sobre Diabetes como forma de conter seu 
avanço. Essa é uma causa que merece a atenção de todos, uma vez 
que se trata de um grave problema de Saúde Pública mundial. Para 
isso, trazemos entrevista com o presidente da ANAD, Prof. Dr. Fadlo 
Fraige Filho e as principais informações sobre a campanha.

Ainda neste número de AGZN, destacamos os números 
positivos do mercado de imóveis novos na cidade de São Paulo, 
importante indicador e impulsionador da recuperação econômica. 
Acompanhe ainda outras notícias locais e dicas da programação 
cultural em diferentes espaços públicos da região. Uma boa leitura 
a todos, ótimo final de semana e até nossa próxima edição!
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•Casa Verde - *Drogaria Drogamavel Ltda. - R. Dr. Cé-
sar Castiglione Jr., 205 - *Droga Reims Ltda. - R. Reims, 
448/450 - *Paulo César Ferreira & Cia. Ltda. - Av. Casa 
Verde, 1.731 •Casa Verde Alta - *Droga Sérgio Ltda. - R. 
Joaquim Afonso de Souza, 871 •Freguesia do Ó - *Dro-
gasil S/A. - Av. Santa Marina, 2.569 - *Drogaria Rizato 
Ltda. - Av. Itaberaba, 953 - *J.K.I. Drogaria Ltda. - R. Dr. 
Márcio Munhoz, 135 •Imirim - *Y. Silahigue & Cia. Ltda. 
- Av. Imirim, 2.086 - *Alcino Alves Villela & Cia. Ltda. - 
Av. Imirim, 1.243 - *Drogaria Novo Renascer Ltda. - Av. 
Imirim, 2.737 - *Paulo Zaidan & Cia. Ltda. - R. Padre João 
Gualberto, 648 •Itaberaba - *Drogaria Central Itaberaba 
Ltda. - R. Parapuã, 204 •Jaçanã - *Droga Orto Ltda. - 
Av. Luís Stamatis, 574 - *Drogaria Bruneto Ltda. - Av. 
Luís Stamatis, 1.261 - *Droga Benjamin Ltda. - Av. Luís 
Stamatis, 781 - *Coml. Farmacêutica Florestal Ltda. - Av. 
Guapira, 1.074 •Jd. Brasil - *Drogaria e Perfumaria Unix 
Ltda. - Av. Tenente Sotomano, 1.405 - *Drogaria e Perf. 
Avenida Ltda. - Av. Mendes da Rocha, 245 - *Farmácia 
Santa Cecília Ltda. - Av. Roland Garros, 774 •Jd. Peri 
- *Tatiana Braga dos Santos - R. Morro do Valongo, 60 
•Jd. São Paulo - *Drogaria Mirassol Ltda. - Av. Leôncio 
de Magalhães, 1.090 - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. 
Luís Dumont Villares, 1.080 •Jd. Tremembé - *Drogaria 
São Carlos do Tremembé Ltda. - Av. Coronel Sezefredo 
Fagundes, 1.874 *Farmácia Moraes Ltda. - Av. Maria 
Amália Lopes Azevedo, 85 - *Drogaria e Perf. de Tutti 

Ltda. - Av. Maria Amália L. Azevedo, 2.963 •Lauzane 
Paulista - *Drogaria Ervas Medic. Alemanha Ltda. - R. 
Cons. M. de Barros, 3.828 - *Drogaria Ultramarino Ltda. 
- Av. Ultramarino, 318 - Lj. 02 - *Droga Viviani Ltda. - 
R. Frauenfeld, 31 •Limão - *Drogaria Enymar Ltda. - R. 
Prof. Dário Ribeiro, 58 - *Drogaria Novo Pacaembu Ltda. 
- Av. Dep. Emílio Carlos, 142 •Mandaqui - *Drogaria 
Guacá Ltda. - Av. do Guacá, 426 - *Droga Vema Ltda. 
- R. Voluntários da Pátria, 3.634-A *Drogaria e Perf. Di 
Pasquale Ltda. - R. Salvador Tolezano, 811 •Pq. Edu 
Chaves - *Organização Farm. Manoel Lázaro Ltda. - Av. 
Edu Chaves, 830 •Pq. Novo Mundo - *Drogaria Berti 
Ltda. - Al. Seg. Sarg. Geraldo Bert, 195 - *Drogaria Dutra 
Ltda. - Al. Primeiro Sarg. B. N. Costa, 343 •Pq. Peru-
che - *Drogaria Ulifarma Ltda. - R. Santa Eudoxia, 402 
- *Vanda Ferreira - R. Anísio Moreira, 596 •Santana - 
*Raia & Cia. Ltda. - R. Voluntários da Pátria, 1.818/1.820 
- *Drogaria Freitas & Freitas Ltda. - EPP - R. Conselheiro 
M. de Barros, 207 - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Brás 
Leme, 2.034 - *Farmácia Integração Ltda. - R. Dr. Gabriel 
Piza, 213 - *Drogaria Sintefarma Ltda. - R. Francisca Jú-
lia, 452 - *Drogaria Lua Nova Ltda. - R. Cons. Moreira de 
Barros, 1.386 •Tremembé - *Drogasil S/A. - Av. Maria 
Amália L. Azevedo, 1.027/33 •Tucuruvi - *Comercial 
Prado de Medicamentos Ltda. - Av. Mazzei, 292 *Dro-
garia São Carlos da Guapira Ltda. - Av. Guapira, 2.284 
•V. Bancária - *Drogaria Bancária Ltda. - Av. Itaberaba, 

2.632 •V. Brasilândia - *Drogaria Ignez Ltda. - EPP - R. 
Benedito Egidio Barbosa, 55 - *Farmácia Nova Esperança 
Ltda. - Estrada do Sabão, 1.538 •V. Ede - *Jair Cabrera 
Drogaria - Av. Júlio Buono, 1.545 •V. Guilherme - *Ma-
rilene da S. P. Fabretti - Av. Guilherme, 1.725 - *Drog. 
Sto. Antonio V. Guilherme Ltda. - R. Chico Pontes, 515 
- *Farmácia Sagrada Saúde Ltda. - EPP - Av. Conceição 
1.252 •V. Gustavo - *Drog. Sto Antônio V. Gustavo Ltda. 
- Av. Júlio Buono, 1.091 - *Drogaria Suguyama Ltda. - Av. 
Júlio Buono, 2.729 •V. Maria - *Crispim & Cia. Ltda. - 
R. do Imperador, 2.003 - *Drogaria Coleção Ltda. - Av. 
Guilher me Cotching, 1.994 - *Drogaria Parafarma Ltda. 
- Av. Guilherme Cotching, 1.228 - *Drogaria Farma Center 
Ltda. - R. Mere Amedea, 896 - *Drogaria N. Sra. Fátima 
V. Maria Ltda. - Av. Alberto Byington, 2.536 - *Farmá-
cia Droga Vista Alegre Ltda. - Av. Dr. Benedito E. Santos, 
1.442 •V. Medeiros - *Drogaria Yukifarma Ltda. - Av. 
Cruzeiro do Sul, 1.709 - ljs. 25/26 - *Luiz Paulo Baptista 
& Cia. Ltda. - Av. Nossa Senhora do Loreto, 502 •V. Mu-
nhoz - *Droga Munhoz Ltda. - R. André da Fonseca, 312 
•V. Palmeiras *Droga Key Ltda. - R. Ribeirão das Almas, 
358 •V. Penteado - *Drogaria Sabika Ltda. - Av. Dep. 
Cantídio Sampaio, 947 •V. Sabrina - *Drogaria Pan Ltda. 
- R. Alonso Peres, 543 - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. 
Milton da Rocha, 51.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

Turma3ª

A Próstata é uma glându-
la de aproximadamente 25 gra-
mas, no adulto jovem, que fica 
abaixo da bexiga e na frente do 
reto (parte terminal do intesti-
no). A sua função está relacio-
nada à reprodução (produção 
do líquido ejaculado) e ao prazer 
sexual (orgasmo), além de atu-
ar como barreira às infecções e 
manter a continência urinária.

O Câncer de Próstata é a 
neo plasia sólida mais comum e 
a segunda maior causa de óbito 
oncológico no sexo masculino. É 
o câncer mais incidente nos ho-
mens (excetuando-se o Câncer 
de Pele não melanoma) em to-
das as regiões do País.

Segundo dados do Instituto 
Nacional do Câncer (INCA), ha-
verá mais de 68.000 novos ca-
sos este ano no Brasil, enquanto 
nos Estados Unidos, segundo a 
Sociedade Americana do Câncer, 
a estimativa é de 174.650 novos 
casos e 31.620 óbitos em 2019. 

É considerado um Câncer 
da Terceira Idade, isto é, em 
três quartos dos casos no mun-
do manifesta-se a partir dos 65 
anos. O aumento da incidência 
no Brasil pode ser justificado 

pela evolução dos métodos diag-
nósticos (exames), pela melho-
ria na qualidade dos sistemas de 
informação e também pelo au-
mento na expectativa de vida.  

O INCA e a Sociedade Bra-
sileira de Urologia (SBU) desta-
cam a alta incidência do Câncer 
de Próstata e, assim, ressal-
tam a importância da consul-
ta médica, que tem como ob-
jetivo o diagnóstico precoce. 
Lembramos que nos estágios 
iniciais a doença não manifesta 

qualquer sinal ou sintoma, jus-
tificando assim uma visita ao 
consultório do Urologista, que 
fará um histórico clínico deta-
lhado, somado ao toque pros-
tático e solicitação dos exames 
necessários, dentre os quais o 
famoso PSA (antígeno prostáti-
co específico), que podem suge-
rir a suspeita de um Câncer. A 
confirmação do diagnóstico faz-
se por uma biópsia de Próstata. 

Os fatores de risco para Cân-
cer de Próstata são: idade, ho-
mens de raça negra, obesidade, 
hábitos alimentares ricos em gor-
duras, sedentarismo e fator fami-
liar (quando se tem um parente 
de primeiro grau com Câncer de 
Próstata, a probabilidade é de até 
duas vezes maior; e para aqueles 
que têm dois parentes de primei-
ro grau, essa probabilidade é de 
até seis vezes maior).

A SBU recomenda que ho-
mens com mais de 50 anos pro-
curem um Urologista, para ava-
liação individualizada. Homens 
da raça negra ou com parentes 
de primeiro grau com Câncer de 
Próstata devem começar aos 45 
anos. O rastreamento deverá ser 
realizado após ampla discussão 

de riscos e potenciais benefícios, 
em uma decisão compartilha-
da com o paciente. Ressaltamos 
que hoje faz-se um diagnóstico 
de Câncer de Próstata a cada 7 
minutos, um óbito pela doença 
a cada 40 minutos, 25% dos por-
tadores de Câncer de Próstata 
morrem devido a doença e 20% 
dos pacientes com Câncer de 
Próstata são diagnosticados em 
estágios avançados.

Quando os sintomas come-
çam a aparecer, 95% dos casos já 
estão em fase adiantada. Não é 
possível evitar a doença, mas é 
possível diagnosticá-la precoce-
mente e, desse modo, as chan-
ces de cura são maiores - supe-
riores a 90%.

Os tratamentos estão sendo 
personalizados e, para isso, prio-
riza-se o maior número de in-
formações sobre o tumor, como: 
volume; extensão e grau de 
agressividade do tumor prostá-
tico, além de considerar a pers-
pectiva de vida do paciente, do-
enças associadas, valor do PSA e 
exames de imagem. Desse modo, 
evitam-se tratamentos agressi-
vos e desnecessários para doen-
ças de baixo risco de progressão.

Novembro Azul e a prevenção do Câncer de Próstata
Foto: Divulgação

Câncer de Próstata tem 90% 
de chance de cura quando 

diagnosticado no início

Neste Novembro Azul, a So-
ciedade Brasileira de Mas tologia 
alerta que os homens também po-
dem ser acometidos pelo Câncer 
de Mama. Apesar da doença atin-
gir, principalmente, mulheres, nos 
homens ocorre em menor quan-
tidade - um caso diagnosticado 
para cada 100 casos em mulhe-
res. A falta de informação e o pre-
conceito são os principais inimigos 
da doença, já que os homens têm 
menor propensão a procurar mé-
dicos, e quando procuram encon-
tram dificuldade de acesso.

Estudos mostram que a mé-
dia de idade dos homens que 
apresentam a doença varia de 
50 a 70 anos. Na maioria dos ca-
sos, a detecção é feita em estágio 
avançado, o que pode dificultar 
o tratamento e haver metástase. 
“O principal motivo dessa demo-
ra no diagnóstico é o preconceito. 
Pelo fato do Câncer de Mama ter 
as mulheres como alvo, há uma 
falta de conscientização sobre a 
importância dos exames de roti-
na. Entre as principais causas da 
doença nos homens estão as alte-
rações genéticas e hormonais, ali-
mentação rica em gorduras, ex-
cesso de álcool ingerido, além do 
uso de anabolizantes ou de hor-
mônios”, esclarece o presidente 
da SBM, Antonio Luiz Frasson.

Segundo ele, a melhor ma-
neira de combater a doença é a 
informação orientando os ho-
mens quanto à possibilidade de 
também terem Câncer de Mama, 
assim como manter hábitos sau-
dáveis de vida, como alimenta-
ção balanceada, atividade físi-
ca regular, redução do consumo 
de álcool, abolição do tabagismo, 

controles do diabetes e peso, 
além de procurar o médico regu-
larmente. Quando existe a quei-
xa de um nódulo, o diagnóstico é 
feito por meio do histórico do pa-
ciente e de exames como mamo-
grafia, ultrassonografia e biópsia 
do tumor. O tratamento depen-
derá do estágio do tumor, poden-
do ser feito através de cirurgia, 
radioterapia ou quimioterapia. 

O tratamento do Câncer de 
Mama masculino assemelha-se 
ao feminino. A cirurgia está indi-
cada para praticamente todos os 
casos. No homem, devido ao pe-
queno volume mamário, a cirur-
gia consiste na retirada da mama 
e na realização de biópsia de um 
gânglio axilar, para avaliar a ex-
tensão da doença. Na presença 
de comprometimento axilar, rea-
liza-se também a retirada de lin-
fonodos axilares. Quanto mais 
cedo for iniciado o tratamento, 
menor a extensão da cirurgia e 
menor a necessidade de receber 
quimioterapia e radioterapia.

Mais informações sobre a 
doença no site da SBM: www. 
sbmastologia.com.br

Câncer de Mama também 
atinge os homens

Foto: Divulgação

Alterações genéticas, má alimentação 
e uso de hormônios estão entre as 

causas da doença nos homens

De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, o número 
de casos de sífilis no país nunca 
foi tão alto, desde 2010, quando 
a notificação da doença passou a 
ocorrer de forma regular. No ano 
passado, foram registrados 158 
mil casos de sífilis adquirida, o 
equivalente a 75,8 casos a cada 
100 mil habitantes. Em 2017, o 
número era inferior, com 59,1 ca-
sos a cada 100 mil. Para este ano, 
dados preliminares sugerem que 
a tendência de crescimento deve 
prevalecer.

A doença é uma Infecção Se-
xualmente Transmissível (IST) 
causada pela bactéria Treponema 
pallidum e, se não for tratada, 
pode avançar pelo organismo e 
provocar complicações mais gra-
ves como cegueira, paralisia, do-
ença cerebral, problemas cardía-
cos ou, até mesmo, levar à morte. 
“No caso de gestantes, também 
pode provocar aborto ou má for-
mação do feto”, alerta o biólo-
go Giuseppe Puorto, membro do 
CRBio-01 - Conselho Regional 
de Biologia - 1ª Região (SP, MT e 
MS).

O tratamento da sífilis é rea-
lizado com penicilina, um dos 

antibióticos mais antigos, des-
coberto em 1928 pelo médico e 
bacteriologista inglês Alexander 
Fleming. Mas, para diagnosti-
cá-la, é preciso ficar atento aos 
sinais, já que os sintomas po-
dem ser confundidos com os de 
muitas outras doenças. “Os si-
nais também podem desaparecer 
por um longo período e a pessoa 
pode acreditar que esteja curada. 
Além de não se tratar, pode ainda 
transmitir a doença”, diz Puorto.

Os sintomas variam de 

acordo com cada estágio da doen-
ça. No início, entre 10 a 90 dias 
após o contágio, é comum o sur-
gimento de algumas manchas 
pelo corpo e de feridas nos órgãos 
sexuais e na virilha. “São lesões 
ricas em bactérias, mas que não 
ardem, não coçam e não causam 
dor”, explica o Biólogo. Ele suge-
re que, ao desconfiar da doença, a 
pessoa procure o Sistema Único 
de Saúde (SUS) para realizar o 
teste rápido de sífilis. O resulta-
do sai em até 30 minutos.

Sífilis avança pelo Brasil, aponta 
levantamento do Ministério da Saúde

Foto: Divulgação

Infecção bacteriana geralmente transmitida pelo contato sexual que 
começa como uma ferida indolor

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

O que foi notícia na semana
Com a chegada do fim do ano, a busca por va-
gas temporárias pode ser uma ótima oportuni-
dade para quem busca uma renda extra, reco-
locação no mercado de trabalho ou a chance 
de arrumar o primeiro emprego. Para os lojis-
tas, o número de vagas temporárias deve cres-
cer 7%, principalmente para as duas principais 
datas deste período: Black Friday e o Natal. Os 
dados são da pesquisa realizada pela FCDLESP 
(Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas 
do Estado de São Paulo). De acordo com a en-
tidade, os setores que mais devem contratar 
são vestuário, como: loja de roupas, sapatos e 
acessórios, além de eletrônicos, restaurantes e 
cosméticos.

•
Na manhã da última segunda-feira (4), o prefei-
to de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), fez uma 
tomografia que mostrou melhora no tromboem-
bolismo pulmonar. Porém, novos exames detec-
taram um pequeno trombo (coágulo) no átrio di-
reito, junto ao cateter venoso central por onde 
foi injetada a quimioterapia, perto do coração. 

Após o surgimento do novo coágulo, os médi-
cos decidiram manter a internação para adequar 
a medicação.

•
Os brasileiros poderão perceber a conta de luz 
mais cara a partir de 2020. O reajuste previsto 

tem uma média de 2,42%, segundo consulta 
pública aberta realizada na última semana pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel. O 
aumento será sobre o orçamento para a Conta 
de Desenvolvimento Energético, a CDE, que é 
um dos subsídios pagos pelos consumidores de 
energia. O valor total do orçamento previsto para 
2020 ficou em R$ 22,4 bilhões, montante 11% 
maior que 2019, quando o orçamento ficou em 
R$ 20,2 bilhões. Desta quantia, a parte paga 
pelos consumidores teve um aumento de 27% 
e deve passar de R$ 16,2 bilhões para R$ 20,6 
bilhões.

•
Na última quarta-feira (6), foi divulgado um es-
tudo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) sobre a situação de extrema 
pobreza e dos índices de desigualdade. No ano 
de 2018 cerca de 13,5 milhões era o número 
de brasileiros vivendo abaixo da linha da extre-
ma pobreza - 4,5 milhões a mais que em 2014, 
quando o país vivia sob os patamares mais bai-
xos de desemprego.

Foto: Divulgação


