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Editorial
As consequências das chuvas de fevereiro, principalmente 

do temporal ocorrido dia 10/2, ainda estão por toda parte. No 
Córrego Apareíba, que corta a Avenida Nadir Dias de Figueiredo, 
dois trechos encontram-se em obras para a recomposição das 
margens. As duas situações são decorrentes de fortes chuvas 
ocorridas em setembro do ano passado e fevereiro último.

Outra pauta que estamos acompanhando de perto é o 
desabamento na Avenida Cel. Sezefredo Fagundes, que inutilizou 
parte da via na altura do número 6.000. Como se trata de uma 
obra complexa, a recomposição do local necessita de um período 
de 180 dias para a normalização da via, ou seja, nada será rápido. 

Importante ressaltar que a população dos bairros próximos 
vem enfrentando problemas, principalmente com o transporte 
público, uma vez que as linhas de ônibus que passavam por esse 
local tiveram o trajeto alterado, aumentando o tempo de viagem e 
a espera. Dessa forma, é necessário o empenho da Prefeitura e da 
SPTrans para minimizar esses impactos, até que toda a situação 
possa vir a ser normalizada.

Com a celebração do Dia Internacional da Mulher neste 
domingo, 8 de março, muitos eventos acontecem por toda 
a cidade para comemorar. Como esse dia foi marcado por 
comemorações e, sobretudo pelas discussões da luta feminista 
no mundo, torna-se necessário abordar os dados do feminicídio 
no mundo e, especialmente no Brasil, que infelizmente está entre 
os cinco países com maior incidência de assassinatos de mulheres 
por questões de gênero.

O fato coexiste com a realidade de todo um sistema que 
vem sendo implantado, intensamente desde a década de 1980, 
com mecanismos importantes para proteger a mulher vítima 
de violência e evitar o estágio final desse processo que é o 
feminicídio. Ainda assim, os números apontam que algo precisa 
ser feito para reverter essa tendência que acontece, diariamente 
com a morte de mulheres por companheiros, ex-companheiros ou, 
simplesmente em função de gênero.

Essa é uma pauta mundial e que diz respeito a toda a sociedade e 
precisa ser combatida com mecanismos de proteção às mulheres, 
punição aos responsáveis e, principalmente a conscientização 
para mulheres e homens de todas as classes sociais, origens 
e cultura. Acompanhe ainda nesta edição a programação dos 
espaços culturais da Zona Norte e as informações sobre a 
audiência pública a ser realizada na próxima semana sobre as 
obras do Rodoanel Norte, entre outras notícias regionais.

Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até nossa 
próxima edição!

Campanha mundial 
alerta para a importância 

da saúde dos rins

Idealizado pela Sociedade 
Internacional de Nefrologia 
(ISN), o Dia Mundial do Rim 
(DMR) tem como objetivo redu-
zir o impacto da doença renal 
em todo o mundo, sendo lem-
brado na segunda quinta- feira 
do mês de março. 

Esse ano, a data será ce-
lebrada no dia 12 de mar-
ço. A Sociedade Brasileira de 
Nefrologia (SBN) coordena a 
campanha no Brasil, desen-
volvendo material informati-
vo e educativo sobre os fatores 
de risco para a Doença Renal 
Crônica (DRC) para todas as re-
giões do país visando estimu-
lar os cuidados com a saúde dos 
rins. 

Com o tema “Saúde dos rins 
para todos. Ame seus rins. Dose 
sua creatinina!”, diversas ativi-
dades serão realizadas no Brasil 
visando ressaltar a importância 
da saúde renal e conscientizar 
as pessoas sobre a necessidade 
da prevenção e diagnóstico pre-
coce da DRC. 

Sobre a Doença Renal Crônica 

A doença renal crônica se ca-
racteriza por lesão nos rins que se 
mantém por três meses ou mais, 
com diversas consequên cias, pois 
os rins têm muitas funções, den-
tre elas: regular a pressão arte-
rial, filtrar o sangue, eliminar 
as toxinas do corpo, controlar a 
quantidade de sal e água do orga-
nismo, produzir hormônios que 
evitam a anemia e as doenças ós-
seas, entre outras. Em geral, nos 
estágios iniciais, a DRC é silen-
ciosa, ou seja, não há sintomas 
ou são poucos e inespecíficos. Por 
isso, o diagnóstico pode ocorrer 
tardiamente, quando o funciona-
mento dos rins já está bastante 
comprometido, muitas vezes em 
estágio muito avançado, sendo 
necessário o tratamento de diá-
lise ou transplante renal. Assim, 
são fundamentais a prevenção e 
o diagnóstico precoce da doença, 
com exames de baixo custo, como 
a creatinina no sangue e o exame 
de urina simples.
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Dia Mundial do Rim deste ano terá como tema “Saúde dos rins 
para todos. Ame seus rins. Dose sua creatinina!”  

a Doença renal crônica que leva à insuficiência renal
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FARMÁCIAS 
DE PLANTÃO
4ª Turma

•Alto Mandaqui - *Drogaria Nova Mandaqui Ltda. 
- Av. do Guacá, 1.274 •Alto V. Maria - *Farmácia 
Montessori Ltda. - Praça Maria Montessori, 112 
•Carandiru - *Farmácia Canteiro Ltda. - Av. Gen. 
Ataliba Leonel, 1.860 •Casa Verde - *Adegmar 
Morais de Oliveira - R. Marambaia, 106 - *Drogali-
bra 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 Cone-
jo, 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. Antenor 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 - *Drogaria 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. 
Celestino Bourroul, 986 •Mandaqui - *Civitareale & 
Cia. Ltda. - Av. Santa Inês, 719 •Parada Inglesa - 
*Janciauskas & Cia. Ltda. - Av. Gen. Ataliba Leonel, 
3.083 •Pq. Edu Chaves - *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. Utiyama & 
Cia. Ltda. - R. Aluízio de Azevedo, 30-A - *Drogaria 
Pastorinha Ltda. - R. Paulo Gonçalves, 16 - *Drogaria 
Santa Filomena Ltda. - R. Dr. Zuquim, 716 - *Droga-
ria Livia Yasuda Ltda. - Av. Água Fria, 940 •Sta Tere-
zinha - *Drogaria Beltrami Ltda. - Al. Afonso Schmi-
dt, 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 
Carolina 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. Ma-
ria Curupaiti, 871 •V. Guilherme - *Farmácia Droga 
Candida Ltda. - R. Maria Cândida, 1.137 - *Drogaria 
Vila Guilherme Ltda. - R. do Imperador, 1.041 - *Ir-
mãos Guimarães Ltda. - Travessa Casalbuono, 120 - 
Ljs. 61,62,63,65 •V. Gustavo - *Drogaria São Paulo 
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 Per-
fumaria 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 Imperador, 1.262 
- *Drogaria Av. Conceição Ltda. - Av. Conceição, 
1.871 •V. Palmeiras - *Drogaria Village Ltda. - R. 
Antonio de Couros, 34 - *Drogaria Moderna de Pal-
meiras 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 Ribeiro - Av. 
Professor Castro Júnior, 222

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

O que foi notícia na semana
Os deputados da Assembleia Legis lativa 
de São Paulo (Alesp) aprovaram na ma-
nhã da última terça-feira (3), em 2° tur-
no, com 59 votos favoráveis, a reforma 
da Previdência para os servidores es-
taduais, apresentado pelo Governo do 
Estado. Com a medida, o Governo espe-
ra uma economia aos cofres públicos de 
R$ 32 bilhões em 10 anos. O texto se-
gue para a mesa da assembleia promul-
gar e publicar. Não é necessária a san-
ção do governador João Doria. A PEC 
18/19 é de autoria do Governador e che-
gou à Alesp em novembro do ano passa-
do e teve sua tramitação suspensa por li-
minar. Em fevereiro, o presidente do STF, 
ministro Dias Toffoli, derrubou a liminar e 
a PEC foi aprovada em primeiro turno no mes-
mo dia.

•
Na última quarta-feira (4), a atriz Regina Duarte 
tomou posse como Secretária de Cultura do 
governo de Jair Bolsonaro em cerimônia reali-
zada no Palácio do Planalto em Brasília. A atriz 
é a quarta ocupante do cargo em 14 meses. A 

nomeação foi publicada na edição desta quarta 
do “Diário Oficial da União”. No discurso, Regina 
disse que vai buscar o diálogo e a pacificação 
do governo com o setor cultural. “Meu propósi-
to aqui é pacificação e diálogo permanente com 
o setor cultural, com estados e municípios, com 
o parlamento e com os órgãos de controle”, afir-
mou a nova secretária.

•

Na última quarta-feira (4), o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) di-
vulgou o crescimento de 1,1% em 2019 
do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 
Foi o desempenho mais fraco em 3 anos, 
com o resultado afetado, principalmente 
pela perda de ritmo do consumo das fa-
mílias e dos investimentos privados. Em 
valores correntes, o PIB do ano passado 
totalizou R$ 7,3 trilhões em 2019. Já o 
PIB per capita (por habitante) teve alta de 
apenas 0,3% em termos reais em 2019, 
alcançando R$ 34.533 em 2019.

•
Na madrugada da última terça-feira (3), 
as fortes chuvas que incidiram sobre a re-
gião da Baixada Santista provocaram, até 

o fechamento dessa edição, 27 óbitos e 22 de-
saparecidos, nos seguintes municípios: Guarujá 
(22 óbitos e 16 desaparecidos), Santos (3 óbi-
tos e 5 desaparecidos) e São Vicente (2 óbitos e 
1 desaparecido). O número atual de desabriga-
dos é de 373. Cerca de 19,5 toneladas de ma-
teriais de ajuda humanitária foram disponibiliza-
dos aos municípios afetados.

Foto: Reprodução/GloboNews

AIDS e Leucemia felina: saiba 
como descobrir e tratar

Você já ouviu falar de FIV e 
FeLV? São doenças causadas pelo 
retrovírus, comuns em ambien-
tes com vários gatos, mas que 
podem atingir, facilmente qual-
quer felino que tenha acesso às 
ruas. A FeLV (Leucemia Felina) 
é provocada por um Retrovírus 
Gama com alguns subtipos e a 
FIV (Imunodeficiência), conhe-
cida popularmente como AIDS 
Felina, é causada por um Lenti-
vírus e age de forma parecida 
com o vírus HIV em humanos.

As duas doenças são exclu-
sivamente felinas, transmitidas 
por contato, como lambeduras, 
mordidas e arranhões, mas tam-
bém através da amamentação 
ou por via placentária. A FIV, 
especificamente, também pode 
ser transmitida durante o aca-
salamento. “O gatinho portador 
de uma das doenças pode ter 
uma vida longa e saudável, des-
de que hajam algumas ponde-
rações e, por isso, fazer o teste 
no animalzinho adotado é mui-
to importante”, explica o veteri-
nário Vitor Castro, especialista 
em felinos e sócio da AmahVet, 
clínica veterinária que oferece 
uma gama de exames laborato-
riais e de imagem, além de con-
sultas com especialista e aten-
dimento de emergências por 
preços acessíveis.

O teste deu positivo. 
E agora?

As duas doenças são silen-
ciosas, ou seja, o gatinho pode 
viver muito tempo sem manifes-
tar qualquer sinal delas. “São 
doenças oportunistas e que pre-
judicam a imunidade do animal, 
favorecendo casos de insuficiên-
cia renal crônica, linfoma, infec-
ções respiratórias, rinotraqueí-
te, broncopatias, conjuntivites, 
gengivites, entre outros pro-
blemas de saúde. Com a FeLV 
é bem comum o pet apresen-
tar seborreia, pelo seco e cas-
pa”, comenta o profissional que 
também elenca alguns cuidados 

essenciais para evitar que as 
doenças associadas apareçam, 
além de aumentar a qualidade 
de vida e garantir a longevidade 
do bichinho. Segue abaixo:

Evitar estresse - Não dê 
festas, nem receba visitas com 
muita frequência. Evite mudan-
ças de endereço e viagem com 
os pets sempre que possível e, 
quando for inevitável, prepa-
re o animalzinho para a altera-
ção repentina de rotina. “Deixar 
a caixa de transporte sempre à 
mostra ajuda bastante. Usar flo-
rais, Feliway (sintético do hor-
mônio felino facial ou materno, 
que é comercializado na forma 
de spray ou difusor de toma-
da) ou Catnip (erva que provoca 
uma sensação de relaxamento 
e bem-estar) também é indica-
do para reduzir o estresse antes 
de eventos como esses”, orienta.

Fazer Check-ups - Faça 
visitas frequentes ao veteriná-
rio, inclusive para fazer exames. 
Antes das consultas, o uso das 
substâncias citadas acima tam-
bém é bem-vindo, já que o pet 
terá que sair de casa.

Enriquecer o ambiente 
- Gatos gostam de prateleiras 
em lugares altos e de arranha-
dores. Esses brinquedos melho-
ram a saúde mental do animal e 
são indicados para todos os feli-
nos, especialmente para os por-
tadores de FIV ou FeLV. “O ideal 
é que os tutores tenham arra-
nhadores de diferentes texturas 
para manter o interesse do pet”, 
afirma.

Oferecer ração de qua-
lidade - Ter uma boa alimen-
tação é essencial para que as 
doenças oportunistas não ata-
quem o bichinho de estimação. 
“Indico sempre o uso de uma ra-
ção superpremium e, nesses ca-
sos, esse cuidado é ainda mais 
importante”, salienta.

Criar indoor - É recomen-
dado criar os gatinhos dentro de 
casa para evitar contato com ou-
tros animais que podem ser por-
tadores de doenças contagio-
sas, além de atropelamentos, 
maus tratos e outras situações 
de risco. “No caso dos portado-
res de retroviroses é fundamen-
tal limitar o acesso a rua. Esses 
animais devem morar em casas 
teladas ou apartamentos sem 
rotas de fuga, para ter um am-
biente controlado e o mais segu-
ro possível”, recomenda Castro.

Manter a vacinação em 
dia - Além da quádrupla (tam-
bém chamada de V4) que prote-
ge contra rinotraqueíte, calicivi-
rose, panleucopenia e clami diose 
e da vacina contra a raiva, já 
existe no mercado a imunização 
contra a FeLV. “A FeLV é um pou-
co pior do que a FIV pois os sin-
tomas acabam aparecendo com 
o passar dos anos. Por isso se o 
gatinho for diagnosticado ape-
nas com imunodeficiência deve 
ser vacinado contra a Leucemia 
Felina”, salienta. E se o teste 
deu positivo apenas para FeLV 
a vacina também pode ser usa-
da caso haja interesse em intro-
duzir mais um gato no ambiente. 
“Nesse caso será preciso vacinar 
o gatinho saudável”, explica.

Castrar, especialmente 
as fêmeas - Animais castrados 
são mais comportados dentro de 
casa, além disso, com essas do-
enças se ficarem gestantes ou 
se adquirirem a doença duran-
te a gestação têm grandes chan-
ces de abortar ou ter filhotes 
natimortos. “Mas se os filhotes 
nascerem e sobreviverem não 
necessariamente vão ter a doen-
ça”, finaliza o especialista.

Foto: Divulgação

Especialista conta tudo o que os 
tutores devem saber para garantir 

a longevidade do animalzinho 
portador de retroviroses felinas

Conheça os vilões comuns da saúde feminina
Responsável por grande par-

te das consultas aos ginecolo-
gistas, as vulvovaginites - infla-
mação ou infecção da vulva e da 
vagina - são as causas mais co-
muns de problemas ginecoló-
gicos em mulheres sexualmen-
te ativas e causam sintomas 
e incômodos como: corrimen-
to vaginal, vermelhidão, incha-
ço e ardor. Provocadas por mi-
cro-organismos como fungos, 
bactérias e protozoários, a de 
maior incidência é a vaginose 
bacteriana, acometendo 45% 
das mulheres; seguida pela 
candidíase vulvovaginal que 
atinge 25% e da tricomonía-
se 20%. 

Reações alérgicas, bai-
xa imunidade ou ação hormo-
nal também contribuem para 
a ocorrência desse mal, mas 
como evitar ou, ao menos, 
atenuá-lo? 

Para a ginecologista Lilian 
de Paiva Rodrigues Hsu, gi-
necologista e professora ad-
junta da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São 
Paulo, a informação é a melhor 
forma de prevenir as doenças 
ginecológicas em mulheres de 
todas as faixas etárias. “O ideal 
é que mulheres frequentem gi-
necologistas pelo menos uma 
vez ao ano. É uma oportunida-
de em que, além de avaliação 
clínica e realização de alguns 
exames de rotina, a mulher re-
ceberá orientações sobre plane-
jamento familiar e prevenção de 
doenças sexualmente transmis-
síveis. Porém, essa periodici-
dade é indicada para mulheres 

saudáveis sem qualquer queixa. 
Caso ocorra qualquer sinal de 
irregularidade entre uma con-
sulta e outra, essa periodicida-
de pode ser alterada”, explica a 
especialista.

Descubra por faixa etária 
quais exames recomendados 
para você:

Da primeira menstruação 
até os 30 anos

Ultrassom das mamas, Ul-
tras som Pélvico, Papani colau, 
Colposcopia, Vulvoscopia, Exa-
mes de sangue e Colesterol e 
triglicerídeos.

Dos 30 aos 40 anos - mantém 
o mesmo check-up da faixa 

etária anterior, com o 
acréscimo de um exame 

mais especifico para mama 

Mamografia, Ultrassom 
das mamas, Ultrassom Pélvico, 

Pa panicolau, Colposcopia, Vul-
vos copia e Exames de sangue. 

Dos 40 aos 50 anos - nesta fase 
há também uma preocupação 

com doenças ósseas e 
hormonais, como a menopausa

Mamografia, Ultrassom das 
mamas, Ultrassom Pélvico, Papa-

nicolau, Vulvoscopia, Exa mes 
de sangue e Testes hormonais.

Dos 50 anos em diante é 
preciso além do cuidado 
ginecológico, também 

com colesterol, diabetes 
e doenças ósseas 

Mamografia, Ultrassom 
das mamas, Ultrassom Pél-
vico, Pa panicolau, Vulvos co-
pia, Exames de sangue, Testes 
hormonais e Densitometria 
óssea.

“Visitas periódicas ao gine-
cologista diminuem a probabi-

lidade de doenças simples, como 
infecções, e ajudam no trata-
mento da infertilidade, partos 
prematuros ou contrair outras 
doenças sexualmente transmis-
síveis. Hoje, existem no merca-
do tratamentos variados para as 
infecções vaginais, que variam 
de tratamentos de 7 à 14 dias - à 
base de Miconazol e o Tinidazol 
-, a dose única, com princípio 
ativo Butoconazol, que resta-
belece a flora vaginal em curto 
prazo. Procure orientação médi-
ca para diagnóstico e tratamen-
to correto da doença”, finaliza a 
especialista.

Foto: Divulgação

Check-up ginecológico pode evitar 
doenças recorrentes no universo feminino


