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Editorial
A Gazeta da Zona Norte chega em sua última edição de 2019, 

com uma boa notícia para 2020: a previsão de entrega do Hospital 
Municipal da Brasilândia. Além da confirmação por parte da 
Secretaria Municipal da Saúde, as obras seguem de fato aceleradas 
e o hospital já faz parte da paisagem local.  Devido a sua grande 
estrutura, típica de um hospital geral, seu funcionamento deve ser 
colocado em prática gradualmente, iniciando pelo atendimento 
no Pronto Socorro. Ainda não há previsão exata do período em 
que o hospital começará a funcionar. Porém, continuaremos 
acompanhando, na expectativa de em breve trazer essa boa notícia 
para a região.

Afinal, foram mais de 20 anos de reivindicações. Além do que, 
a Zona Norte continua carente de serviços públicos de Saúde. 
Nos últimos meses, o Hospital do Mandaqui, que é a principal 
referência em atendimento emergencial, anunciou que interrompeu 
o atendimento do seu pronto socorro temporariamente, orientando 
os usuários a procurarem as demais unidades mais próximas.

A Zona Norte conta com outros hospitais, mas em áreas mais 
distantes, não sendo suficientes para suprir a demanda. Na região 
da Brasilândia, que é considerado um dos bairros mais populosos 
da cidade, essa necessidade é ainda mais urgente. Com as obras 
adiantadas a perspectiva de inauguração para o próximo ano, é 
muito positiva para a Zona Norte. 

Próximo ao novo hospital, estão as áreas desapropriadas para  
abrigar as estações da Linha 6-Laranja do Metrô, que deve ligar 
Brasilândia à estação São Joaquim. Essa é outra demanda muito 
importante para a Zona Norte, porém ainda muito distante da 
realidade. Anunciadas em 2008, essas obras só tiveram início em 
2015, sendo paralisadas em 2016, porque o consórcio responsável 
não conseguiu o financiamento necessário.

A previsão inicial era de entrega em 2020, quando há a 
perspectiva de retomada das obras e inauguração somente quatro 
anos depois. Enquanto isso, as áreas desapropriadas continuam 
abandonadas. Essa é outra boa notícia que esperamos divulgar em 
2020. Acompanhe ainda nesta edição a solenidade de formatura 
realizada no Camp-Norte, Instituição de Ensino criada e mantida 
pelo Rotary Club de São Paulo-Norte e Associação de Rotarianos.

Com 35 anos de atividades, o Camp-Norte dedica-se à 
profissionalização de jovens e adultos e traz um importante exemplo 
de como a sociedade pode se mobilizar e fazer algo para colaborar 
com a Educação. Ainda nesta edição, confira a programação de 
alguns serviços públicos no período de festas e a programação 
cultural. 

Nessa última edição do ano, aproveitamos para agradecer a 
todos que, mais uma vez, estiveram conosco ao longo de 2019. 
A equipe de AGZN e os familiares do nosso fundador, saudoso 
jornalista Ary Silva agradecem o apoio e parceria dos nossos 
anunciantes, jornaleiros, leitores e amigos ao longo de mais um 
ano de trabalho, e desejamos um Feliz Natal e um 2020 com 
muitas realizações. Após uma breve pausa em nossas edições, 
retornaremos às nossas atividades normais em 13/1, com nossa 
primeira edição de 2020 em 17/1. Uma boa leitura a todos, 
excelente final de semana e até o próximo número de AGZN!

Brasil atinge 99,4% de cobertura vacinal do Sarampo em 2019
O esforço do Governo Fede

ral em 2020, para proteger a 
população brasileira contra o 
Sarampo, trouxe bons resulta
dos. O Brasil ultrapassou a meta 
de cobertura vacinal da trípli
ce viral (Sarampo, Rubéola e 
Caxumba) recomendada pelo 
Ministério da Saúde. No total, 
99,4% das crianças de até um 
ano de idade estão vacinadas no 
país. O resultado é o melhor dos 
últimos cinco anos, embora oito 
estados e o Distrito Federal não 
tenham atingido a meta míni
ma, que é de 95%. O bom desem
penho é fruto da intensificação 
de ações de vacinação em todo 
o país por meio das Campanhas 
Nacionais de Vacinação contra o 
Sarampo.

Somente neste ano, o Mi
nistério da Saúde realizou duas 
etapas de vacinação contra o 
Sarampo em municípios brasi
leiros que fazem fronteira com 

outros países. No meio do ano, 
também realizou campanha de 
vacinação concentrada no esta
do de São Paulo, devido aos ca
sos da doença que começaram 
a surgir após o registro de sur
to em um navio que atracou no 
Porto de Santos (SP). Além disso, 
outras duas campanhas foram 

realizadas em todo o país. 
A campanha, que termi
nou no dia 30 de novem
bro, ocorreu em duas eta
pas: a primeira, destinada 
a crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos (7/10 
a 25/10); e a segunda fo
cada na população de 20 a 
29 anos.

Os estados que atin
giram a meta de vaci
nação contra o Sarampo 
em 2019 são: Mato Gros
so do Sul (115,92%), Ala
goas (115,7%), Rondônia 
(114,4%), Paraíba (110,2%), 
Per nambuco (109%), Cea rá 

 (108,2%), Minas Gerais (106,7%), 
Espírito San to (105,7%), Santa 
Catarina (105,4%), Paraná 
(102,8%), To can tins (102,5%), 
Rio de Ja neiro (101,7%), Ser
gipe (99%), Rio Gran de do Sul 
(101,1%), Goiás (103,4%), Mato 
Grosso (97,2%), Amazonas 

(96,4%) e Rio Grande do Norte 
(96,2%).

Entre os estados que não 
atingiram a meta mínima de 
95% de cobertura vacinal, preco
nizada pelo Ministério da Saúde 
foram: Pará (85,4%), Roraima 
(87,9%), Bahia (88,9%), Ma
ra nhão (90%), Acre (91,4%), 
Piauí (91,9%), Distrito Federal 
(93,7%), São Paulo (93,9%) e 
Amapá (94,9%).

No último boletim epidemio
lógico de Sarampo, atualmen
te, a doença circula em 17 es
tados brasileiros, com um total 
de 3.565 casos confirmados nos 
últimos 90 dias (1º de setem
bro a 23 de novembro). Destes, 
2.702 casos estão concentrados 
em 147 municípios do estado de 
São Paulo. Também foram con
firmados 15 óbitos: seis em me
nores de 1 ano de idade, dois em 
crianças de 1 ano de idade e sete 
em adultos maiores de 20 anos.

Foto: Marcelo Camargo/Fotos Públicas

A vacina tríplice viral protege contra 
Sarampo, Rubéola e Caxumba

Exageros de final de ano 
prejudicam saúde digestiva, 

alertam especialistas
As festas de final de ano cos

tumam ser períodos de alimen
tação farta e bebidas para brin
dar o Natal e o Ano Novo. Mas 
as confraternizações também 
podem ter excessos que preju
dicam a saúde digestiva, avisam 
especialistas.

“A melhor política é o equilí
brio. Nada de excessos”, orien
ta o dr. Fauze Maluf Filho, pre
sidente da Comissão Científica 
da Sociedade Brasileira de En
doscopia Digestiva (SOBED). É 
o que defende o médico endos
copista sobre a famosa lei da 
compensação.

Segundo Maluf Filho, é im
portante reduzir a ingestão de 
frituras, alimentos muito con
dimentados, embutidos, refrige
rantes e álcool: “Não apenas du
rante as festas, mas também no 
dia a dia”. Ainda, é fundamen
tal beber de 1,5 a 2 litros de água 

ao dia e respeitar o intervalo de 
duas a três horas entre refeições, 
complementa o especialista.

Sobrepeso e Doenças 
intestinais 

O dr. Ismael Maguilnik, da 
Federação Brasileira de Gastro
enterologia (FBG), explica que 
os excessos alimentares, tanto 
nas festas de final de ano, quan
to no dia a dia, dificultam a ma
nutenção do peso, o que está re
lacionado a doenças do tubo 
digestivo. O excesso de bebida al
coólica também traz malefícios.

“O álcool agride o tubo di
gestivo, bem como o fígado e o 
pâncreas”, detalha o dr. Ismael, 
que aconselha a procurar um 
especialista para avaliação, em 
caso de persistência de sinto
mas como diarreia, refluxo e do
res abdominais.

Dezembro é o mês da campanha de prevenção ao Câncer de Pele
Dezembro é aquele mês de 

férias, piscina, praia e muito sol, 
e é também o período escolhi
do pela Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD) para sua 
campanha  Dezembro Laranja 
 de prevenção ao Câncer de 
Pele, o tipo dessa doença mais 
frequente no Brasil (Câncer de 
Pele nãomelanoma). De acor
do com registros do Instituto 
Nacional do Câncer (INCA), o 
Câncer de Pele corresponde por 
33% de todos os diagnósticos de 
Câncer no país, com cerca de 
180 mil novos casos por ano, o 
que significa que a cada quatro 
casos novos de Câncer no Brasil 
um será o de pele. Ou seja, uma 
questão séria, considerada um 
problema de saúde pública.

É por isso que a dermatolo
gista do corpo clínico da Cen
termed Santos e membro da 
Sociedade Brasileira de Der
matologia (SBD), Carolina Za
pa roli, ressalta que todos os ca
sos de Câncer de Pele devem ser 
diagnosticados e tratados preco
cemente, pois quando identifi
cados em tempo possuem gran
des chances de cura. “Existem 
os tipos mais letais e os menos 
letais, porém todos precisam ser 
avaliados por um especialista. O 
tratamento correto e em tempo 
adequado é o que vai oferecer a 
chance de cura a esse paciente”, 
salienta.

Conforme explica a espe
cialista, o tipo mais comum de 
Câncer de Pele é o nãomelano
ma, aquele que surge devido à 
exposição crônica ao Sol geral
mente em pessoas com mais de 
40 anos e que aparece frequen
temente em regiões do corpo 
que ficam mais expostas, como 
face, orelhas, pescoço, couro ca
beludo, ombros e costas. 

Segundo a SBD, os casos de 
Câncer de Pele nãomelanomas, 
também conhecidos como car
cinomas e que correspondem a 
90% dos tipos existentes, pro
vocam cerca de 1900 óbitos a 
cada ano no País. O menos co
mum, o melanoma, tem uma in
cidência muito menor, porém é 
extremamente agressivo e cau
sa quase que o mesmo número 
de mortes do tipo que é muito 
mais comum  mais de 1700 óbi
tos anualmente.

E uma das causas para o apa
recimento de Câncer de Pele, 

todos conhecem: a exposição ao 
Sol em excesso. É por isso que o 
alerta vem em dezembro, mês da 
entrada do verão e de mais expo
sição, mas mostrando que os cui
dados devem acontecer todos os 
dias do ano. “Precisamos sem
pre nos questionar: como esta
mos nos expondo diariamen
te aos raios solares? Meus filhos 
também estão protegidos quan
do vão brincar ao ar livre? É ne
cessária atenção diária”, enfa
tiza a dermatologista Carolina 
Zaparoli.

Sintomas do 
Câncer de Pele

De acordo com os especialis
tas, o Câncer da Pele pode se as
semelhar a pintas, eczemas ou 
outras lesões na pele. Assim, co
nhecer bem a pele e saber em 
quais regiões existem pintas ou 
não, é muito importante. 

A médica mostra ainda al
guns sintomas aos quais deve
mos nos atentar: lesão na pele 
de aparência elevada e brilhan
te, translúcida, avermelhada, 
castanha, rósea ou multicolo
rida, com crosta central e que 
sangra facilmente; pinta preta 
ou castanha que muda sua cor, 
textura, tornase irregular nas 
bordas e cresce de tamanho; ou 
mancha ou ferida que não ci
catriza, que continua a crescer 
apresentando coceira, crostas, 
erosões ou sangramento. “Um 
exame preventivo é sempre im
portante, mas se esses sinais ci
tados estiverem mais visíveis, 
é necessária uma ida rápida ao 
dermatologista”, recomenda.

Maior risco ao 
Câncer de Pele

Como a incidência da radia
ção ultravioleta está cada vez 
mais agressiva em todo o plane
ta, as pessoas de todos os tipos 
de pele devem estar atentas e 
se proteger quando expostas ao 
sol. Porém, existem aqueles gru
pos de maior risco, que, segun
do a especialista da Centermed, 
são as pessoas de pele clara, 
com sardas, cabelos claros ou 
ruivos e olhos claros. Além des
sas, as que possuem anteceden
tes familiares com histórico de 
câncer de pele, queimaduras 
solares, incapacidade para se 

bronzear e muitas pintas tam
bém devem ter atenção e cuida
dos redobrados.

Veja abaixo os fatores de ris
co para cada tipo de Câncer de 
Pele, segundo informações do 
Instituto Nacional do Câncer 
(Inca):

O que aumenta o risco 
de Câncer de Pele do tipo 
melanoma:

•Exposição prolongada e repe
tida ao Sol (raios ultravioleta 
UV), principalmente na infân
cia e adolescência;
•Exposição a câmaras de bron
zeamento artificial;
•Ter pele e olhos claros, com 
cabelos ruivos ou loiros, ou ser 
albino;
•Ter história familiar ou pes
soas com Câncer de Pele.

A prevenção é essencial

Prevenção é sempre um ato 
de amor próprio. Por isso, to
dos os especialistas enfatizam a 
necessidade de exames preven
tivos e atitudes saudáveis para 
manter o equilíbrio da saúde em 
todas as áreas. E com a pele não 
deve ser diferente, afinal ela é 
o nosso maior órgão e também 
precisa de cuidados. Confira 
abaixo, algumas orientações 
da dermatologista Carolina 

Zapa roli para a prevenção ao 
Câncer de Pele:

•Use chapéus, camisetas, ócu
los escuros e protetores solares;
•Cubra as áreas expostas com 
roupas apropriadas, como uma 
camisa de manga comprida, 
calças e um chapéu de abas 
largas;
•Evite a exposição solar e per
maneça na sombra entre 10 e 
16 horas (horário de verão);
•Na praia ou na piscina, use 
barracas feitas de algodão ou 
lona, que absorvem 50% da ra
diação ultravioleta. As barracas 
de nylon formam uma barreira 
pouco confiável: 95% dos raios 
UV ultrapassam o material;
•Use filtro solar diariamente, e 
não somente em horários de la
zer ou de diversão. Utilize um 
produto que proteja contra ra
diação UVA e UVB e tenha um 
fator de proteção solar (FPS) 
30, no mínimo. É importante 
reaplicar o produto a cada duas 
horas ou mesmo quando esti
verem em atividades de lazer 
ao ar livre. Ao utilizar o produ
to no dia a dia, aplique uma boa 
quantidade pela manhã e reapli
que antes de sair para o almoço;
•Observe regularmente a pró
pria pele, à procura de pintas ou 
manchas suspeitas;
•Mantenha sempre bebês e 
crianças protegidos do Sol. Fil

tros solares podem ser 
usados a partir dos seis 
meses e existem os es
pecíficos para crianças.
•Consulte um derma
tologista uma vez ao 
ano, no mínimo, para 
um exame completo e 
preventivo.

Dentro da cam
panha de prevenção 
ao Câncer de Pele da 
Sociedade Brasileira 
de Der matologia, uma 
das ações que assume 
maior relevância ocor
reu no dia 7 de dezem
bro, quando cerca de 
quatro mil médicos der
matologistas e voluntá
rios prestaram aten
dimento gratuito para 
diagnóstico do Câncer 
de Pele, em cerca de 
130 postos espalhados 
pelo Brasil.

Comunicado
Conforme comunicado do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos 

no Estado de São Paulo, no mês de DEZEMBRO, aos sábados, todas as farmácias 
estarão de plantão. Aos domingos serão conservados os plantões fixados.
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O diagnóstico precoce é importante 
para cura da doença, que é o tipo de 

Câncer mais comum no Brasil

O que foi notícia na semana
Na última segunda-feira (16) o governador João 
Doria e o Secretário dos Transportes Metropo-
litanos, Alexandre Baldy, inauguraram três esta-
ções da Linha 15-Prata do Metrô: Sapopemba, 
Fazenda da Juta e São Mateus. Com o novo tre-
cho de mais 3,9 km, a rede de Metrô de São Paulo 
chega ao total de 101,1 km de extensão e 89 es-
tações em seis diferentes linhas (1-Azul, 2-Verde, 
3-Vermelha, 4-Amarela, 5-Lilás e 15-Prata). A 
chegada da Linha 15-Prata até São Mateus vai 
reduzir o tempo de deslocamento para o cen-
tro em até 50%. Mais de 300 mil pessoas de-
vem ser beneficiadas pelo monotrilho diariamente. 
Inicialmente, as três estações estarão abertas de 
segunda a sexta das 10 às 15 horas, com cobran-
ça de tarifa. O modelo de operação segue o pa-
drão internacional para a abertura de novas esta-
ções de Metrô, permitindo a realização de testes e 
ajustes nos demais períodos. A operação deve ser 
ampliada em janeiro. A próxima etapa é concluir 
a estação Jardim Colonial, que deve ser entregue 
em 2021. Paralelamente, o Metrô trabalha para 
expandir a linha até o Hospital Cidade Tiradentes.

•
O Indicador Movimento do Comércio, que acom-
panha o desempenho das vendas no varejo em 
todo o Brasil, avançou 2,3% em novembro deste 
ano na comparação com outubro, já descontados 

os efeitos sazonais, de acordo com dados apura-
dos pela Boa Vista. O aumento se deu após os re-
sultados de 0,3% em setembro e 0,8% em ou-
tubro. Na comparação com novembro de 2018, 
houve crescimento de 3,7%, enquanto, no acu-
mulado em 12 meses, o indicador acelerou e re-
gistrou avanço de 1,7%.

•
Na última segunda-feira (16), o governador João 
Doria e o Secretário de Cultura e Economia 
Criativa Sérgio Sá Leitão anunciaram em visita 
ao Museu da Língua Portuguesa, a finalização da 
obra de restauro e readequação interna do imóvel. 
Localizado no antigo prédio da Estação da Luz, o 
Museu foi destruído por um incêndio ocorrido em 
2015. Em quase 10 anos de funcionamento entre 
2006 e 2015, o Museu da Língua Portuguesa re-
cebeu cerca de 4 milhões de visitantes. A reaber-
tura do Museu está prevista para ocorrer em 25 
de junho de 2020.

•
O movimento de vendas do varejo da capital pau-
lista cresceu em média 5,9% na primeira quinze-
na de dezembro de 2019, ante o mesmo período 
de 2018. De acordo com o Balanço de Vendas da 
Associação Comercial de São Paulo (ACSP), a mé-
dia resulta das altas de 2,7% do sistema a prazo 
e especialmente, de 9% do sistema à vista. Entre 

as outras razões para o estímulo ao consumo, se-
gundo Alfieri, estão o número de pessoas que vol-
tou a trabalhar, ainda que informal - 1,6 milhão 
de novas vagas, os juros menores e a liberação 
do saque complementar do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) com saldo de até R$ 
998.

•
Na última quarta-feira 
(18), o prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas 
(PSDB), teve alta médi-
ca e deixou o Hospital 
Sírio Libanês, na região 
central da capital pau-
lista. Ele estava inter-
nado na UTI desde a 
quarta-feira (11), após 

um sangramento no fígado durante um procedi-
mento para o tratamento do Câncer na Cárdia - 
transição entre o esôfago e o estômago - com me-
tástase no fígado. Segundo a equipe médica, o 
prefeito “está muito bem e pode exercer suas ati-
vidades profissionais”. Ele deve retornar na próxi-
ma quinta-feira (26), para uma nova sessão de 
quimioterapia, e realizar ultrassonografia abdomi-
nal e exames de sangue para controle. O procedi-
mento tem duração de 30 horas.
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