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Editorial
Depois de quase três meses, o comércio de rua voltou 

a abrir as portas na última quarta-feira. Desde a semana 
anterior, o Estado de São Paulo iniciou a implantação do Plano 
São Paulo, que organiza em etapas a retomada da economia, 
ao mesmo tempo em que mantém medidas para o controle 
da pandemia da covid-19.

Conforme os dados amplamente divulgados, os números 
mostram que em diferentes fases, o Estado tem condições 
de ir retomando as atividades econômicas não essenciais aos 
poucos. Grande parte das cidades encontra-se na fase 2, na qual 
alguns estabelecimentos como: escritórios, concessionárias, 
comércio de rua e shoppings podem gradualmente abrir ao 
público. Porém, todos os estabelecimentos devem seguir 
protocolos de higiene e segurança pré-estabelecidos, para 
evitar um aumento do número de casos da covid-19.

Na Capital, desde a semana passada concessionárias e 
alguns escritórios iniciaram seu processo de reabertura. Na 
última semana, foi a vez do comércio de rua e shoppings. 
Porém, é muito importante ter consciência de que 
continuamos em quarentena, com a forte recomendação de 
evitar sair desnecessariamente, evitar aglomerações, manter 
a vigilância na higiene e praticar o distanciamento social.

Os resultados desse passo importante serão monitorados 
semanalmente e, não havendo aumento dos índices, cada 
região passa a etapa posterior flexibilizando cada vez mais. 
Porém, caso as coisas não funcionem bem, o Governo do 
Estado alerta que será necessário retroceder. Portanto é 
fundamental evitar o sentimento de euforia devido à reabertura 
e redobrar a atenção e os cuidados, assim como manter ao 
máximo a recomendação para ficar em casa.

Ainda no combate à pandemia atrelada às reivindicações 
por melhores condições de saúde pública, destacamos o ato 
popular que cobrou a abertura total dos leitos previstos para 
o Hospital Municipal da Brasilândia. Inaugurado há pouco 
mais de um mês com os primeiros leitos voltados para o 
atendimento a pacientes com covid-19, o hospital é reaberto 
com quatro anos de atraso da previsão inicial. Porém, seu 
aporte, nesse momento é fundamental no atual período de 
pandemia.

Conforme anunciado anteriormente, a inauguração de um 
hospital de grande porte acontece sempre de maneira gradual 
e, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, essa 
medida vem sendo adotada, uma vez que os leitos disponíveis 
já aumentaram num período de um mês. Assim como a 
população local, em seu direito de reivindicar, estaremos 
atentos a essa questão, que é uma das mais importantes 
para a Zona Norte.

Essas e outras notícias locais estão neste número de  
A Gazeta da Zona Norte, que permanece em sua versão  
on-line, com expectativa de retomar, em breve, nossas 
edições impressas. Uma boa leitura a todos, ótimo final de 
semana e até nossa próxima edição!

O que foi notícia na semana

Na última quinta-feira (11), o deputado fede-
ral do Rio Grande do Norte e genro de Silvio 
Santos, Fabio Faria (PSD-RN) foi escolhido 
pelo presidente Bolsonaro para o Ministério das 
Comunicações, a pasta foi recriada. O presiden-
te argumenta que o governo precisa melhorar a 
comunicação, e, por isso, escolheu Faria, com 
trânsito entre os Poderes.

•
Na última quarta-feira (10), a Prefeitura, por 

meio da Secretaria Municipal de Mobilidade 
e Transportes (SMT), assinou um Termo de 
Cooperação com a empresa Uber para a ope-
ração da Ciclofaixa de Lazer na cidade, aos do-
mingos e feriados. A Uber, com o direcionamen-
to da Prefeitura, vai operar os 117 quilômetros 
da Ciclofaixa de Lazer por 12 meses, que pode-
rão ser renovados, sem custos para o poder pú-
blico. Serão mantidos os circuitos que já eram 
realizados. E, todas as condições de segurança 
exigidas pela Prefeitura para os ciclistas serão 
cumpridas pela Uber, além de medidas de pro-
teção e higiene para a equipe de operação. No 
Trecho Zona Norte - 8.316 metros - distância to-
tal - 8.316 metros.

•
Diante do atual cenário, com medidas de distan-
ciamento social, as compras on-line devem aju-
dar a população a garantir o presente do Dia dos 
Namorados. Segundo estudo especial da Serasa 
Experian, aproximadamente 176 mil sites de  
e-commerce no Brasil estão desprotegidos, ou 
seja, não possuem um certificado de segurança 

(SSL - Secure Socket Layer) para proteção de 
dados transacionados, como: senhas, números 
de cartão de crédito e informações pessoais, por 
exemplo. Isso significa que 17,9% das lojas vir-
tuais, não contam com a camada SSL, que crip-
tografa dados dos usuários, número superior aos 
16,6% observados no mesmo período de 2019.

•
Apesar da retomada das atividades imobiliá-
rias em São Paulo, alguns condomínios da ca-
pital ainda continuam restringindo a entrada de 
corretores de imóveis nas unidades. A avaliação 
é da Associação das Administradoras de Bens 
Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC), 
maior entidade representativa do segmento no 
Estado. Desde o início do período de isolamen-
to, a AABIC vinha orientando os condomínios a 
autorizar o ingresso dos corretores, desde que 
os profissionais cumpram os procedimentos de 
segurança patrimonial e de saúde, como uso 
de EPIs, agendamento prévio da visita, identi-
ficação na portaria e autorização do proprietá-
rio do imóvel.

Foto: Reprodução/Facebook

Mitos e verdades sobre candidíase 
relacionada com a alimentação
Estudos apontam que o acú-

mulo de alumínio, chumbo, ar-
sênico e mercúrio estimulam o 
supercrescimento da cândida. E 
a intoxicação de metais no in-
testino, estimula organismos 
como fungos (no caso a cândi-
da), bactérias a crescer deses-
peradamente, pois a cândida se 
liga aos metais.

A cândida é uma levedura 
presente em pequenas quanti-
dades na microbiota gastroin-
testinal. Ela trabalha na diges-
tão e absorção de nutrientes e, 
seu crescimento é limitado pelo 
sistema imunológico e pelas 
bactérias promotoras da saúde, 
presentes no trato digestivo.

De acordo com a nutricionis-
ta Luanna Caramalac, o fator 
emocional também pode ser um 
gatilho para candidíase de repeti-
ção. Todos nós passamos por mo-
mentos de estresse, e isso leva a 
emoções e comportamentos que, 
somados podem desencadear a 
candidíase crônica. Bem como, 
o uso de medicamentos, defici-
ências de vitaminas e minerais, 
alimentação inflamatória. “Por 
isso, é importante avaliar o todo 
sempre, identificar a raiz do pro-
blema e tratar a causa,” reforça.

Cândida de repetição afeta 
pessoas com sistema imuno-
lógico enfraquecido?

Verdade - pessoas que con-
somem alimentos inflamató-
rios, estresse crônico, deficiên-
cias nutricionais, intoxicação de 
metais... estão mais suscetíveis 

à candidíase, pois isso interfere 
justamente na imunidade.

Má alimentação pode con-
tribuir para o surgimento 
da candidíase?

Verdade - Uma alimenta-
ção repleta de produtos indus-
trializados, açúcares e bebidas 
alcoólicas pode colocar o or-
ganismo em estado de alerta, 
agravando, ou até sendo a prin-
cipal causa de infecções por fun-
gos. Para evitar a candidíase, é 
necessária uma dieta balancea-
da, rica em vitaminas, minerais 
e proteínas, estas que aumen-
tam a imunidade. Além disto, 
é recomendável a atividade fí-
sica, uma vida saudável e sem 
estressecrônico.

O consumo excessivo de café e 
de bebidas alcoólicas não con-
tribuem para a candidíase?

Mito. Principalmente as be-
bidas fermentadas, como a cer-
veja, também podem contribuir 
para o desequilíbrio da micro-
biota como um todo, favorecen-
do o crescimento fúngico e aca-
bam piorando os sintomas da 
candidíase.

Nos casos em que a candidía-
se se repete com frequência é 
indicado o uso de probióticos?

Depende - muitas pes soas 
acham que tratar a causa é sem-
pre tomar probióticos. Nem 
sempre. Precisa limpar o terre-
no biológico, mudar a alimen-
tação, verificar se há gatilho de 

estresse crônico... e, se houve 
necessidade o profissional nu-
tricionista irá prescrever a su-
plementação, ou indicar o uso 
de kefir ou kombucha. Muitas 
vezes, se o uso de probióticos 
for logo iniciado, pode agravar 
o quadro.

Diminuir o consumo de ali-
mentos com ação anti-infla-
matória, também ajuda a con-
trolar o desenvolvimento da 
colônia e evitar novas crises?

Mito - O ômega 3, um ácido 
graxo poli-insaturado, pode ser 
importante nesses casos, pois 
contribui bastante para aumen-
to da imunidade e combate a in-
flamação e, podem ser encontra-
dos nos peixes de águas frias e 
profundas. Bem como, uma su-
plementação individualizada. 
Os alimentos com importante 
ação anti-inflamatória são a ce-
bola, o alho e o própolis, que po-
dem fazer parte da dieta.

Foto: Divulgação

Veja os mitos e verdades da candidíase

Hemocentros alertam para a queda 
nas doações de sangue em todo o País 

Com a pandemia, as doações 
de sangue caíram e muita gen-
te precisa de sangue. Desde que 
o coronavírus chegou ao País, os 
hemocentros vêm registrando 
queda nas doações. A pandemia 
da covid-19, fez nascer uma série 
de iniciativas solidárias, criadas 
para recolher doações àqueles que 
mais sofrem com a nova realida-
de. Neste mês, em que se celebra 
o Junho Vermelho, movimento de 
incentivo à doação de sangue, a 
CAASP quer mobilizar a advoca-
cia para esse ato que salva vidas. 
Para participar, basta se dirigir 
a um dos hemocentros listados, 
com um documento com foto.

“Campanhas como esta são 
importantes, mas é primordial, 
que independentemente delas, as 
pessoas tenham sensibilidade para 
ações sociais e cívicas desse tipo, 
ao longo de todo o ano”, afirma 
Dante Langhi, médico hematolo-
gista e presidente da Associação 
Brasileira de Hematologia, Hemo-
terapia e Terapia Celular (ABHH).

O mês da doação de sangue 
surgiu de uma iniciativa de doa-
dores de São Paulo, que criaram 
o projeto “Eu Dou Sangue”. O in-
tuito era amenizar a queda nos 
estoques a partir de junho, em ra-
zão das baixas temperaturas e da 
temporada de provas e férias es-
colares, situação agravada, neste 
ano, pela pandemia da covid-19. 

“Uma doação de sangue pode 
ser fracionada em três tipos de he-
mocomponentes, portanto temos 
a possibilidade de usar o mate-
rial no tratamento de três pacien-
tes distintos: aqueles com neces-
sidade de hemácias, de plaquetas 
e de proteínas do plasma”, expli-
ca Langhi, salientando que, nos 
tratamentos médicos, não há um 
substituto para o sangue humano.

O procedimento para doa-
ção é simples, o doador passa, 
inicialmente por uma identifica-
ção pes soal, seguida de uma tria-
gem clínica, em que deve pres-
tar informações gerais sobre seu 

quadro de saúde, hábitos alimen-
tares, histórico de doenças e uso 
de medicamentos. A coleta em si 
dura cerca de 15 minutos, mas a 
duração total do procedimento, 
depende do fluxo do dia na unida-
de de Saúde, onde está sendo fei-
ta a doação.

O presidente da ABHH ates-
ta que, embora a preocupação dos 
doadores com a transmissão da 
covid-19, seja compreensível, o 
ato de doar sangue não aumenta 
o risco de contaminação pelo coro-
navírus, quando cumpridos todos 
os protocolos de segurança.

Muitos hemocentros adota-
ram o sistema de agendamento, 
para evitar aglomerações de do-
adores. Portanto, é recomendan-
do que aqueles que se sentirem 
tocados a participar dessa ini-
ciativa, façam uso do recurso de 
agendamento para garantir sua 
segurança e também a dos pro-
fissionais de Saúde.

Recomenda-se a quem for a 
um hemocentro o uso de másca-
ra de proteção, lavar as mãos, ou 
usar álcool em gel ao entrar e ao 
sair do local e manter distância 
mínima de dois metros das ou-
tras pessoas, evitando apertos de 
mãos e abraços.

Quem deseja participar da 
ação voluntária precisa cum-
prir alguns requisitos: ter entre 

16 e 69 anos, estar descansado, 
não ter ingerido bebidas alcoóli-
cas nas 12 horas anteriores à do-
ação, não fumar nas duas horas 
antes do ato, pesar mais de 50kg 
e não estar em jejum.

Não são aceitas como doa-
doras pessoas resfriadas, ou que 
tenham tido febre nos últimos 
sete dias, grávidas ou parturien-
tes, que tenham feito tatuagem 
nos últimos 12 meses, que man-
tiveram relação se xual com pes-
soas desconhecidas, ou com par-
ceiros ocasionais no último ano, 
portadores de vírus HIV e ou-
tras IST (Infecções Sexualmente 
Transmissíveis), indivíduos que 
contraíram hepatite após os 11 
anos de idade, malária, ou que vi-
sitaram área de risco dessa doen-
ça há menos de 12 meses, e pes-
soas que sejam, ou tenham sido 
usuários de drogas injetáveis, 
usuários de cocaína por via nasal 
ou consumidores de crack.

O hematologista Dante Lan-
ghi ressalta ainda que, candi-
datos que apresentaram infec-
ção pela covid-19, estão aptos à 
doação 30 dias após desapareci-
dos todos os sintomas da doen-
ça. Aqueles que tiveram conta-
to direito com casos suspeitos, 
ou confirmados de contamina-
ção devem aguardar 14 dias para 
rea lizar a doação de sangue.

Foto: Divulgação

Os hemocentros do País, vêm registrando queda nas doações de sangue

Junho VermelhoNúmero de alunos transferidos 
da rede particular para 

pública cresce mais de dez vezes
O número de alunos trans-

feridos da rede particular para 
a estadual de São Paulo, cresceu 
mais de dez vezes nos meses de 
abril e maio deste ano, em re-
lação ao mesmo período do ano 
passado. Neste ano, a rede esta-
dual recebeu 2.388 transferên-
cias de estudantes oriundos da 
rede particular, contra 219 no 
ano passado.

Para facilitar ainda mais 
este processo, a partir de ago-
ra, a Secretaria Estadual da 
Educação abriu, pela primeira 
vez, a possibilidade de as ma-
trículas serem feitas de manei-
ra, totalmente online.A medida 
visa evitar o deslocamento das 
famílias, formação de aglomera-
ções nas escolas e, assim dimi-
nuir o risco de contaminação do 
coronavírus.

Poderão manifestar interes-
se pela migração para a rede 
estadual os pais dos alunos 
com matrícula na rede priva-
da, ou vindo de outros estados.
Vale lembrar que, a matrícula 
é para o ano letivo vigente. As 
matrículas 2021, ainda não es-
tão abertas. Já as transferên-
cias entre redes públicas estão, 
temporariamente suspensas e 

devem ser retomadas após o re-
torno das aulas presenciais.

Para efetuar a pré-matrícu-
la, será necessário acessar o site 
https://sed.educacao.sp.gov.br/
NCA/PreInscricaoOnline/login e 
preencher as informações solici-
tadas. Será necessário fazer uplo-
ad dos documentos no mesmo en-
dereço eletrônico. As informações 
serão verificadas e, as matrículas 
validadas pelas próprias escolas.

Retorno das aulas

A Secretaria Estadual de 
Educação de São Paulo (Seduc-
SP) informa que não há defini-
ção sobre a data de início das 
aulas presenciais. A pasta é res-
ponsável pela coordenação se-
torial da área, dentro do Plano 
São Paulo, e vem realizando 
reuniões com instituições pú-
blicas e privadas para organi-
zar a retomada planejada das 
aulas presenciais. A retomada 
será gradual e regionalizada, se-
guindo o que os dados científi-
cos sobre a epidemia indicarem, 
em cada região do Estado. As 
diretrizes devem ser apresen-
tadas à sociedade nas próximas 
semanas.
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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 Cosmora-
ma, 17 •Carandiru - *Drogaria Josyfar Ltda. 
- R. do Imperador, 09 •Casa Verde - *Droga-
ria São Paulo S/A. - R. Dr. César Castiglioni 
Jr., 247 - *Farmácia Tamahe Ltda. - R. Joa-
quim Afonso de Souza, 816 •Freguesia do 
Ó - *Drogaria Itaberaba Ltda. - Av. Itaberaba, 
658 - *Vania Turati Drogaria Ltda. - Av. Gen. 
Edgar Facó, 1.418 •Itaberaba - *Fastfarma 
Com. de Med. e Perf. Ltda. - Av. Itaberaba, 
1.444 - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Ita-
beraba, 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. Dro-
garia Ltda. - Av. Júlio Buono, 3.597 - *Droga-
ria Reunidas Ltda. - R. Basílio Alves Morango, 
827 - *Farmadroga Ltda. - Av. Roland Garros, 
1.068 - *Droga Tec Ltda. - Av. Roland Gar-
ros, 387 •Jd. Japão - *Seiti Anagusko & Cia 
Ltda. - Av. Jardim Japão, 1.261 •Jd. Joamar 
- *Drogaria Gradamon Ltda. - Av. Antonelo 
de Messina, 968 •Jd. Maracanã - *Dro-
garia Maracanã Ltda. - Av. Itaberaba, 3.822 
•Jd. Primavera - *Drogaria Life Ltda. - Av. 
Dep. 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 - *Antonio 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 - *Drogaria 
Chaves Ltda. - Av. Edu Chaves, 863 •Pq. 
Novo Mundo - *Drogaria Parque Novo Mun-
do Ltda. - Av. Tte. Amaro Felicíssimo Silva, 
1.311 •Pq. Peruche - *Drogaria Cristal do 
Peruche Ltda. - R. Armando Coelho Silva, 
323 - *Drogazu Ltda. - R. Valdemar Martins, 
371-A •Santana - *Drogaria Farmafacil Ltda. 
- R. Voluntários 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 •Tucuru-
vi - *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. Aurora - *Saburo 
Kuroba - R. Irmão João Creff, 153 •V. Bra-
silândia - *Demac Produtos Farmacêuticos 
Ltda. - R. Parapuã, 1.782 - *Droga Marisa 
Ltda. - R. Benedito Egídio Barbosa, 49 •V. 
Cachoeirinha - *Drogaria Flor do Ipê Ltda. 
- Av. Imirim, 4.132 •V. Dionísia - *Drogaria 
Diofarma Ltda. - R. Fernando Pessoa, 221 •V. 
Ede - *Drogaria Hirofarma Ltda. - Av. Júlio 
Buono, 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. Pal-
meiras - *Farmácia Vila Palmeiras Ltda. - Av. 
Inajar de Souza, 446 •V. Sabrina - *Drogaria 
e Perfumaria Castro Ltda. - Praça Angelo Con-
ti, 198 •V. Santa Maria - *Drogaeny Ltda. - 
R. Tomas Antonio Vilani, 193.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias
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DE PLANTÃO


