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Editorial
O avanço dos números da covid-19, no Brasil e, 

principalmente no Estado de São Paulo levam a seguidas 
tentativas de combate à pandemia, através do isolamento 
social. Na última semana, ao menos duas alternativas foram 
adotadas, repentinamente no Estado e na cidade de São 
Paulo, com a volta do rodízio de veículos em sua forma original 
e a antecipação de dois feriados municipais (Corpus Christi 
e Consciência Negra), além do feriado estadual de Nove de 
Julho, para esta segunda-feira.

Dessa forma, a Capital conta com seis dias consecutivos 
de feriados, num esforço para que os índices de isolamento 
atinjam ao menos, a média registrada aos finais de semana, 
superando os 50%. Na última quarta-feira (20), em entrevista 
coletiva, o governador João Doria admitiu que depende do 
sucesso dessa iniciativa, para evitar a decretação de medidas 
drásticas como o lockdown, na qual as pessoas só podem 
circular para atividades essenciais e, caso abordado pela 
polícia, deve justificar o motivo de estar na rua.

Ao admitir essa possibilidade, o governador Doria, lamentou 
o fato do Brasil ter superado a marca de mil óbitos num só 
dia, provocados pela covid-19 e, também anunciou o aumento 
de leitos em parceria com unidades privadas para evitar um 
possível colapso do sistema de Saúde. Por outro lado, há uma 
grande expectativa para a retomada gradual, das atividades 
comerciais paralisadas na quarentena. A data de 1º de junho 
chegou a ser anunciada pelo governador como marco para o 
afrouxamento do isolamento social, como acontece em outros 
países.

Porém, como mostram os últimos acontecimentos, 
nada ainda pode ser determinado antes que os números de 
contaminações e mortes desacelerem no País. Cada Estado e 
Município trabalha com medidas específicas que variam, desde 
o lockdown em vigor em algumas cidades do Nordeste e a volta 
das atividades em outros pontos do País.

O fato é que, tanto o Estado, quanto a Capital paulista, 
continuam como o epicentro da doença e ainda é preciso 
melhorar os índices, para que a tão sonhada reabertura possa, 
efetivamente ser adotada. O principal apelo das autoridades 
é de que todos possamos fazer o máximo esforço para que 
esses objetivos possam ser alcançados e todos os setores 
possam, aos poucos, retomar as atividades em busca de uma 
recuperação econômica. 

Paralelamente à quarentena, algumas obras de zeladoria 
e limpeza continuam em andamento na cidade, como temos 
divulgado a cada edição. Nesta semana, destacamos a limpeza 
de dois córregos na região de Perus. Além disso, acompanhe 
nesta edição a programação cultural que, atualmente se vale da 
tecnologia para continuar levando ao público entretenimento, 
apesar da obrigatoriedade do fechamento dos espaços públicos.

Essas e outras notícias estão neste número de A Gazeta 
da Zona Norte que continua em sua forma on-line, até que 
possamos retomar também nossa edição impressa. Uma boa 
leitura a todos, um ótimo final de semana com muita saúde e 
paz e até nossa próxima edição!

O que foi notícia na semana
Na última quarta-feira (20), o governador 
João Doria anunciou, durante a coletiva que o 
Governo do Estado de São Paulo, por meio da 
Secretaria da Saúde, vai contratar 4.500 leitos 
totais da rede privada de Saúde, sendo 1.500 
leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), para 
atendimento exclusivo de pacientes com ca-
sos suspeitos ou confirmados. O Estado de São 
Paulo tinha 3.500 leitos de UTI no SUS. Depois 
do surgimento da pandemia do coronavírus, são 
1.624 novos leitos habilitados.Esses 1.500 no-
vos leitos de UTI incorporados, contarão com in-
vestimento de R$ 432 milhões para os leitos e 
outros R$ 162 milhões para os clínicos, totali-
zando R$ 594 milhões. Os detalhes do chama-
mento público para a contratação dos leitos na 
rede particular, foi publicado no Diário Oficial do 
Estado nesta quarta-feira (20) e, atenderá todas 
as regiões do Estado.

•
O comércio paulistano não conseguiu aprovei-
tar totalmente o Dia das Mães, com a conti-
nuidade das medidas restritivas de combate à 
pandemia de covid-19, o movimento de vendas 

caiu 65,5%, ante igual período de 2019. Os da-
dos são do Balanço de Vendas da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP). O levantamento 
registrou queda expressiva de 48,7%, no movi-
mento de vendas a prazo no período. Já as ven-
das à vista, tiveram um recuo ainda maior, de 
82,2. Por outro lado, na comparação com os pri-
meiros quinze dias de abril, as vendas atingiram 
alta média de 5,8%, puxadas pela compra de 
lembranças para as mães. Foram 3,9% de alta 
nas vendas a prazo, e 7,7% nas à vista. 

•

Na última quarta-feira (20), o presidente Jair 
Bolsonaro anunciou a saída da atriz Regina 
Duarte do cargo de secretária especial de 
Cultura. O anúncio foi feito nas redes sociais do 
presidente, na publicação o presidente afirmou 
que ela assumirá a Cinemateca Brasileira, em 
São Paulo. Regina assumiu a pasta no dia 4 de 
março de 2020, e tinha a missão de “pacificar” 
a relação entre a classe artística e a indústria da 
cultura com o governo federal.

•
O horário de encerramento da operação da 
CPTM e do Metrô aos sábados, será alterado. 
A medida passa a valer a partir dessa sema-
na. Com a queda na demanda, todas as esta-
ções passam a fechar à meia-noite. A antecipa-
ção em uma hora no fechamento das estações 
dará mais tempo, também para as equipes tra-
balharem nas obras de modernização, melhorias 
e manutenção do sistema durante a madrugada. 
Com a mudança, Metrô e CPTM vão fechar to-
dos os dias à meia-noite. O horário de início das 
operações permanece às 4 da manhã na CPTM 
e, às 4h40 no Metrô.
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FARMÁCIAS DE PLANTÃO
•Água Fria - *Drogaria Sullafarma Ltda. - Av. Água 
Fria, 1.114/ 1.118 - *Drogaria Jd. França Ltda. - R. 
José Albuquerque Medeiros, 194 - *Droga Tato Ltda. - 
Av. Dr. Meirelles Reis, 90 •Alto de Santana - *Farmá-
cia e Drogaria Cantareira Ltda. - R. Arthur Guimarães, 
278 •Alto V. Maria - *Corral Alves & Cia Ltda. - Av. 
Alberto Byington, 1.996 •Casa Verde - *Drogaria 
Adma Ltda. - Av. Casa Verde, 1.648 *Drogaria Nessa 
Ltda. - R. Joaquim Afonso de Souza, 590 •Freguesia 
do Ó - *Drogaria São Paulo S/A. - R. Bonifácio Cubas, 
116 - *Drogaria Alpha Ltda. - Av. Itaberaba, 2.629 - 
*Edfarma Ltda. - R. Bartolomeu Faria, 651-A •Imirim 
- *José Sérgio da Silva e Cia Ltda - R. Nova dos Por-
tugueses, 822 - *Minefarma Ltda. - Av. Imirim, 1.592 
- *Drogaria Imifarma Ltda. - Av. Imirim, 2.249/2.253 
- *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Imirim, 3.115 •Ita-
beraba - *Farmácia e Manipulação Principal Ltda. - 
Av. Itaberaba, 445 - *Drogaria Santa Cruz Itaberaba 
Ltda. - Av. Itaberaba, 2.029/2.033 - *Drogaria Castro 
Fornazari Ltda. - R. Parapuã, 710 - *Drogaria Forna-
zari Ltda. - R. Parapuã, 700 •Jd. Brasil - *Drogaria 
Marbella Ltda. - Av. Jardim Japão, 804 - *Drogaria 
Mendes Ltda. - Av. Mendes da Rocha, 547 - *Drogaria 
Garros Ltda. - Av. Roland Garros, 1.443 •Jd. Japão 
*Farmácia Drogatuante Ltda. - Praça Nippon, 40/46 
- Lj. 06 •Jd. Paulistano - *Drogaria e Perf. Jd. das Pe-
dras Ltda. - R. das Pedras, 27-A •Jd. Peri - *Drogaria 
Brito Ltda. - R. São Gonçalo do Abaeté, 274 •Jd. Pri-
mavera - *Nursia Farma Com. Prods. Farmac. Ltda. 
- Av. Inajar de Souza, 2.770 •Jd. S. Paulo - *Drogaria 
Bruno Ltda. - Av. Leôncio de Magalhães, 131 •Jd. 
Tremembé - *Drogaria Alpes do Jaçanã Ltda. - Av. 
Maria Amália L. de Azevedo, 3.860 - Lj. 01 •Lauzane 
Paulista - *Antonio Carlos F. Vianna - R. Alberto Sa-
voy, 27 •Limão - *Drogaria Bolsoni do Limão Ltda. - 
Av. Dep. Emílio Carlos, 1.239 - *Organização Farmac. 
Drogaverde Ltda. - Av. Mandaqui, 240 •Parada Inglesa 
- *Drogaria N. Sra. Aparecida - Av. Gal. Ataliba Leonel, 
3.361 •Pq. Edu Chaves - *Drogaria Itamonte Ltda. 
- R. Itamonte, 2.712 *Droga Tami Ltda. - Av. Edu Cha-
ves, 670 •Pq. Novo Mundo - *Drogaria Hierro Ltda. 

- Al. Sub.-Ten. Francisco Hierro, 216 •Pq. Peruche - 
*Drogaria Drogapax Ltda. - R. Waldemar Martins, 609 
•Pq. Rodrigues Alves - *Droga Cruz de Malta Ltda. 
- R. Cruz de Malta, 408 •Santana - *Drogaria São 
Paulo S/A. - R. Voluntários da Pátria, 2.236 - *Dro-
garia Utiyama Ltda. - R. Alfredo Pujol, 994 - *Folha 
Verde - Farm. de Manip. Ltda. - R. Conselheiro Mo-
reira de Barros, 18 - *Drogaria Metrofarma Ltda. - Av. 
Cruzeiro do Sul, 3.143 •Tremembé - *Drogaria Sas 
Ltda. Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 1.354 - *Dro-
garia Vizofarma Ltda. - Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 
2.133 - *Bio Derma Farmácia de Manipulação Ltda. 
- Pça Dona Mariquinha Sciascia, 71 •Tucuruvi - *Sil-
vio Nakano & Cia. Ltda. - Av. Tucuruvi, 217 - *Palhao 
Kuroda & Cia. Ltda. - R. Major Dantas Cortês, 234 
*Drogasil S/A. - Av. Tucuruvi, 403 - *Drogadex Ltda. 
Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 276 •V. Brasilândia 
- *Drogaria Nova Parapuã Ltda. - R. Parapuã, 1.718 - 
*Droga Laura Ltda. - Estrada Lazaro Amâncio Barros, 
1.255 •V. Diva - *Drogaria Fujimori Ltda. - R. Carolina 
Soares, 269 •V. Ede - *Droga São José Ltda. - Av. 
Ede, 1.050 •V. Guilherme - *Irmãos Guimarães Ltda. 
- Av. Otto Baumgart, 500 - Loja 109 - *Drogaria S. 
José V. Guilherme Ltda. - R. Maria Cândida, 974 •V. 
Gustavo - *Bandrogas Ltda. - Av. Júlio Buono, 1.890 
•V. Maria - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Guilherme 
Cotching, 880 - *Drogaria Anacris Ltda. - R. Curuçá, 
880 •V. Medeiros - *Droga Nita Ltda. - R. Geolândia, 
1.302 - *N. Yoshizumi & Cia. Ltda. - Av. Nossa Se-
nhora do Loreto, 798 •V. Munhoz - *Farmácia Pérola 
Ltda. - Av. Conceição, 2.141 •V. N. Cachoeirinha - 
*Takashi Sakamoto e Cia. Ltda. - Av. Parada Pinto, 01 
•V. Nivi - *Drogaria Nagamine Ltda. - R. Baltazar de 
Moraes, 61 •V. Paulistano - *Drogalina JB Ltda. - R. 
Jordão Camargo de Oliveira, 36 •V. Penteado - *Dro-
garia Caiape Ltda. - Av. Padre Orlando Garcia da Silvei-
ra, 20 •V. Sabrina - *Drogaria Vessugui Ltda. - Praça 
Angelo Conti, 218 - *Drogaria Sabrifarma Ltda. - Av. 
Marechal Argolo Ferrão, 258.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

Turma2ª
Cinco verdades do ciclo menstrual

Geralmente, o ciclo 
menstrual  dura cerca 
de 28 dias e, é dividido 
em 3 fases, de acordo 
com as alterações hor
monais que ocorrem no 
corpo da mulher duran
te o mês. A menstrua
ção representa os anos 
férteis da vida da mu
lher, que se iniciam na 
adolescência e duram 
até a menopausa.

Entender o ciclo 
menstrual é importan
te porque pode impac
tar no corpo todo da 
mulher, desde a cabe
ça, até os pés. Algumas pes soas 
notam mudanças em seus ca
belos, pele, sintomas de doen
ças crônicas, saúde mental, en
xaqueca, ou no modo como elas 
experimentam o sexo em dife
rentes pontos do ciclo mens
trual. Conheça as cinco verda
des do ciclo menstrual:

1- Ter relação sexual no pe-
ríodo menstrual é mais pra-
zeroso: Pode ser sim, pois há 
um aumento da irrigação san
guínea na região pélvica, fazen
do com que a mulher se lubri
fique com mais facilidade, além 
de ter mais sensibilidade.

2 - Durante a menstruação 
é possível engravidar: Sim 
é possível, embora seja muito 
raro, mas isso acontece, princi
palmente porque a mulher pode 
ter uma ovulação no final da 
menstruação, (dependendo do 
ciclo menstrual dela) e os esper
matozoides sobrevivem por mui
to mais tempo do que a maioria 
das pessoas pensam. Alguns fi
cam ativos de 3 a 5 dias.

3- Relação sexual duran-
te a menstruação aumenta 
o risco de contrair IST (In-
fecção Sexualmente Trans-
missível): Nesse período, esse 

risco é realmente maior, pois o 
sangue contém nutrientes pro
pícios para o crescimento de 
microrganismos. Mas é cla
ro, somente se a relação for 
sem proteção, o que não deve 
acontecer!

4- Mulheres que convivem 
juntas, ou próximas, geral-
mente menstruam na mes-
ma época: Parece estranho, 
mas é bem normal! Isso acon
tece porque durante a mens
truação ocorre uma variação 
hormonal que em alguns ca
sos é alterada por muitos fato
res e assim, esses hormônios 
se regularizam. O ciclo mens
trual, também sofre influências 
do ambiente externo e por isso, 
mulheres que convivem juntas, 
na mesma casa, ou ambiente de 
trabalho acabam tendo a mens
truação simultânea.

5- O aparecimento de acne 
é normal durante o perío-
do menstrual: Acontece com a 
maioria das mulheres e se dá em 
função das alterações hormonais, 
que fazem com que as glândulas 
sebáceas aumentem a secreção. 
Mas a alimentação durante o pe
ríodo menstrual também pode 
influenciar, pois muitas mulhe
res exageram nos doces nesse pe
ríodo, o que não é positivo.

Foto: Divulgação

Alguns fatos são verdadeiros, mas que muitas 
vezes geram dúvidas nas mulheres

Confira o funcionamento das 
unidades de saúde durante 

o feriado prolongado

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) informa que nes
ta sextafeira (22), ponto facul
tativo, os Hospitais, Pron tos
Socorros, Assistências Mé dicas 
Ambulatoriais (AMA) 24 horas 
e as Unidades de Pronto Aten
dimento (UPA), funcionarão o 
dia todo, de forma ininterrupta, 
de acordo com a nova rotina de 
atendimento nos ambulatórios 
hospitalares e na rede de aten
ção básica por conta da pande
mia de coronavírus, conforme a 
Portaria 182/2020, por meio de 
decreto do poder Executivo, que 
permite a antecipação de feria
dos municipais na cidade de São 
Paulo.

As Unidades Básicas de Saú
de (UBS), os Ambulatórios de 
Especialidades (AE) e a Rede 
Municipal Especializada (RME) 
em doenças sexualmente trans
missíveis (DST)/Aids, que 

funcionam de segunda a sexta
feira, das 7 às 19 horas, ficarão 
abertas durante todo o feriado 
prolongado.

As AMA/UBS Integradas 
funcionam nesta sextafeira 
(22) e no sábado (23) e no do
mingo (24) com pronto atendi
mento, na maioria das unida
des, das 7 às 22 horas.

As unidades AMA 12 ho
ras, com atendimento de segun
da à sábado, inclusive feriados e 
pontos facultativos, atenderão 
todos os dias com aumento de 
assistência e ampliação de ho
rário para o enfrentamento ao 
novo coronavírus, das 7 às 22 
horas.

Os Centros de Atenção Psi
cossocial (CAPS), que atendem 
24 horas, funcionan normal
mente até esta sexta (22). No 
sábado (23) e no domingo (24) 
apenas com demandas internas.

Foto: AGZN

Confira o funcionamento das unidades de saúde no feriado prolongado

Campanha de vacinação contra 
a gripe se estende a professores 

e adultos de 55 a 59 anos

Começou na última segun
dafeira (18/5), a vacinação de 
professores das redes pública 
e privada, e adultos de 55 a 59 
anos de idade. Nesta etapa, a ex
pectativa é vacinar 10,7 milhões 
de pessoas. Com esses dois gru
pos, o Ministério da Saúde en
cerra a terceira e última fase 
da Campanha Nacional de Vaci
nação contra a Gripe. Nas duas 
primeiras fases da ação, que 
teve início em 23 de março, 43 
milhões de pessoas receberam a 
vacina. Com isso, todos os esta
dos conseguiram atingir a meta 
na primeira fase, que foi destina
da aos trabalhadores da Saúde e 
idosos. Já na segunda fase, ape
nas seis estados alcançaram a 
meta prevista de vacinar 90%, 
dos públicos prioritários.

A terceira e última fase da 
Campanha Nacional de Vacina
ção contra a Gripe foi dividi
da em duas etapas: a primeira 
ocorreu no período de 11 a 17 de 

maio, com foco nas pessoas com 
deficiência; crianças de seis me
ses a menores de seis anos; ges
tantes; e mães no pósparto (até 
45 dias). Nesta segunda etapa, 
estão os professores das escolas 
públicas e privadas, que devem 
apresentar o crachá funcional 
para comprovar o vínculo com 
alguma instituição; e os adultos 
de 55 a 59 anos de idade.

Neste ano, o Ministério da 
Saúde mudou o início da campa
nha, de abril para março, para 
proteger de forma antecipada os 
públicos prioritários contra os ví
rus mais comuns da gripe. A vaci
na contra influenza não tem eficá
cia contra o coronavírus, porém, 
neste momento, irá auxiliar os 
profissionais de Saúde na exclu
são do diagnóstico para corona
vírus, já que os sintomas são pa
recidos. E, ainda, ajuda a reduzir 
a procura por serviços de Saúde. 
A vacina está disponível nos mais 
de 41 mil postos de saúde.

Foto: Rodrigo Nunes/MS

Em balanço apresentado pelo Ministério da Saúde, nesta segunda-feira (18), 
nas duas primeiras fases da Campanha Nacional de Vacinação 

contra a Gripe foram vacinadas 43 milhões de pessoas

Mitos e verdades sobre o 
coronavírus X tireoide

Pacientes com câncer de ti
reoide com metástases, prin
cipalmente, para os pulmões, 
podem apresentar maior ris
co para a gravidade da infecção 
pelo novo coronavírus. A dra. 
Carolina Ferraz, endocrinolo
gista da Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia 
Regional São Paulo (SBEMSP) 
vem esclarecer várias dúvidas 
dos pacientes sobre a relação ti
reoide e coronavírus.

Recebi diagnóstico da co-
vid-19 e tenho hipertireoidis-
mo. Preciso ser internado?

Isso depende do estado geral 
do paciente, ou seja, se o quadro 
de infecção é grave ou leve. De 
qualquer forma, uma das pri
meiras medidas é entrar em iso
lamento e observar a evolução 
dos sintomas. Caso necessite de 
internação, é importante infor
mar os médicos sobre os medi
camentos usados no tratamento 
do hipertireoidismo.

Tenho covid-19, devo sus-
pender a medicação para a 
disfunção da tireoide?

Seja para o hipotireoidismo, 
ou para o hipertireoidismo, o 
medicamento deve ser mantido 
mesmo em pacientes com diag
nóstico positivo para a covid19.

Tenho nódulo de tireoi-
de, estou no grupo de ris-
co para ser infectado pelo 
coronavírus?

Não. Pessoas com nódulos ou 
doenças da tireoide não entram 
no grupo de risco para a covid19.

Fui diagnosticada com 
câncer na tireoide. Estou 
no grupo de risco para a 
covid-19?

Pacientes com câncer de ti
reoide tratados com cirurgia se
guidos, ou não de terapia com 
iodo radioativo e sem doença 
ativa não estão no grupo de ris
co para gravidade da infecção 
covid19 e, os cuidados devem 
ser aqueles referentes às medi
das de proteção ao contágio da 
infecção (lavar bem as mãos, 
manter distanciamento social e 
usar máscaras).

Única ressalva é para pacien
tes com câncer de tireoide com 
metástases, principalmente, para 
os pulmões. Estes sim  podem 
apresentar maior risco para a 
gravidade da infecção, tanto pela 
extensão da doença, quanto pe
los possíveis efeitos adversos dos 
medicamentos. A recomendação 
é buscar orientação médica.

Minha cirurgia para reti-
rar a tireoide foi cancelada. 
Meu nódulo pode virar um 
câncer por causa dessa de-
mora na cirurgia?

Não. Vale lembrar que o per
centual de nódulos da tireoide 
que evoluem para câncer gira 
em torno de 510% e leva mui
to tempo para isso acontecer. 
Portanto, uma chance muito pe
quena. Se o seu médico cancelou 
a cirurgia, é porque ela não tem 
urgência. Mantenha a calma e o 
tratamento recomendado.

Tenho um nódulo suspei-
to na tireoide e meu médico 
indicou biópsia (punção por 
agulha fina - PAAF). Devo 
fazer agora?

A PAAF é considerada, nes
ses casos, um procedimento ele
tivo, ou seja, não compromete 
a vida do paciente se for adia
da. Esperar a pandemia passar 
é mais prudente no momento.


