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Editorial
O enfrentamento à pandemia da covid-19, segue com o 

aumento do número de infectados e mortes em todo o País. Dados 
recentes, mostram mais de 960.640 infectados em todo o 
território nacional e uma marca superior a 46.679 mortes. No 
Estado de São Paulo, já são mais de 192.626 casos confirmados 
e mais de 11.846 óbitos pela covid-19. Os índices de ocupação 
dos leitos de UTI ficam em 67% no Estado e 71,3% considerando 
a Grande São Paulo.

Esses números, segundo o governo estadual permite o 
início da retomada gradual das atividades econômicas que 
segue em diferentes etapas, em cada região. A cidade de São 
Paulo, classificada na fase 2 do Plano São Paulo, já permite o 
funcionamento parcial de concessionárias, escritórios e comércio, 
incluindo lojas de rua e shoppings, em horários reduzidos.

O grande volume de pessoas, tanto nas ruas de comércio 
popular, quanto nos shoppings chama a atenção e preocupa, 
quanto um possível aumento nos índices da doença. Apesar 
da visível movimentação das ruas, os índices de isolamento se 
mantêm parecidos com os obtidos antes da reabertura de algumas 
atividades, revelando que, muitas se arriscavam a funcionar 
mesmo antes do estabelecimento dos protocolos específicos. 
Portanto, seguir as regras da reabertura e, principalmente as 
medidas de higiene, redução de horários e distanciamento social, 
são fundamentais como forma de proteção individual, coletiva e 
também econômica, uma vez que colabora para que a retomada 
continue avançando aos poucos.

Na última semana, um balanço divulgado pela Associação 
Comercial de São Paulo, mostrou que apesar da reabertura e do 
público nas ruas, o resultado de vendas permanece em queda. 
Considerando o mesmo período do ano passado, a redução 
é drástica, na casa de 69%. Ainda não é possível prever como 
deve ser o comportamento dos resultados nas próximas semanas. 
Porém, é importante o entendimento de que esses dados refletem 
os efeitos da pandemia, que precisa ser controlada para a 
preservação de vidas e da  economia. Afinal, não há capital maior 
do que a vida e, a segurança para que a população possa retomar 
seus postos e trabalhar por uma recuperação.

Na última semana, A Gazeta da Zona Norte retomou seu 
expediente em sua sede. Até então, mantivemos nossa equipe 
em home-office e, nossa edição somente na versão on-line. A 
partir desta sexta-feira (19), voltamos também com nossa edição 
impressa que terá sua distribuição normalizada gradualmente, 
sempre seguindo as recomendações das autoridades públicas 
para a segurança de todos.

Nesta edição, trazemos ainda uma homenagem ao fundador 
de A Gazeta da Zona Norte, jornalista Ary Silva, que neste domingo 
estaria comemorando 103 anos. Seu legado para nossa região e 
para o jornalismo são pautados no profissionalismo e ética, valores 
que preservamos com a manutenção de nossas edições on-line e 
impressa. Com a expectativa de continuar trazendo as melhoras 
informações regionais semanalmente, desejamos a todos uma  
boa leitura, ótimo final de semana e até nossa próxima edição, 
reencontrando a todos com saúde e paz.

O que foi notícia na semana
Na manhã da última quinta-feira (18), Fabrício 
Queiroz, o ex-assessor e ex-motorista do sena-
dor Flávio Bolsonaro (Republicano-RJ), foi pre-
so em Atibaia, no 
interior de São 
Paulo. Ele esta-
va em um imó-
vel de Frederick 
Wassef localiza-
do em Atibaia, 
advogado da fa-
mília Bolsonaro, 
que na quarta-
feira (17), esteve 
presente na ce-
rimônia de pos-
se do ministro das Comunicações no Palácio do 
Planalto, em Brasília. 

•
Após recriar o Ministério das Comunicações, o pre-
sidente Jair Bolsonaro empossou, na última quar-
ta-feira (17), o deputado Fábio Faria (PSD-RN). 
O ministro é genro do proprietário do SBT, Silvio 

Santos. Para ser recriado, o Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações foi des-
membrado em dois: Ministério das Comu nicações 
e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

•
Na última terça-feira (16), o líder indígena Pau linho 
Payakan, 67 anos, morreu de covid-19, ele estava 
internado no Hospital Regional Público do Araguaia, 
no sudeste do Pará, desde o dia 9 de junho.

•
Desde a última sexta-feira (12), o Governo de 
São Paulo confirmou o pagamento da terceira 
parcela do programa Merenda em Casa. Cerca 
de 224,3 mil alunos da Capital começaram a re-
ceber o subsídio de R$ 55 reais para a compra de 
alimentos. Do total de 740 mil beneficiários, 113 
mil estudantes mais carentes, voltam a receber 
o subsídio dobrado. A verba extra é garantida por 
meio de uma iniciativa da Comunitas, organiza-
ção social especializada em parcerias público-pri-
vadas. O grupo iniciou a mobilização de recursos 
privados para potencializar esforços e levar ren-
da para as famílias mais vulneráveis do Estado.

•
De acordo com dados coletados pelo 
Compre&Confie, empresa de Inteligência de 
mercado focada em e-commerce, foram rea-
lizadas 15,8 milhões de compras online entre 
28 de maio e 12 de junho (crescimento nomi-
nal 112,8% maior do que o registrado no mesmo 
período do ano passado). Os pedidos renderam 
faturamento de R$ 6,45 bilhões – 115,8% mais 
do que em 2019. As categorias de produtos mais 
vendidas em volume foram: Moda e Acessórios, 
Entretenimento, Artigos para Casa, Beleza & 
Perfumaria e Informática & Câmeras. Os consu-
midores entre 36 e 50 anos, foram os que mais 
compraram em volume (responsáveis por 33,9% 
das compras feitas no período). Em seguida estão 
os de 26 a 25 anos (31,7%), os de até 25 anos 
(19%) e, por fim, os que têm mais de 51 anos 
(15,4%). No topo das regiões que mais vende-
ram está o Sudeste (66,7% dos pedidos feitos), 
seguido pelo Nordeste (14,4%) e Sul (11,5%). 
Centro-Oeste e Norte ocupam as últimas coloca-
ções, com 5,3% e 2,1%, respectivamente.
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Campanha “Seu tipo sanguíneo é solidário?” 
mobiliza doação para o Banco de Sangue do HSPE

Entre abril e maio deste ano, 
o Banco de Sangue do Hospital 
do Servidor Público Estadual de 
São Paulo (HSPE), sofreu redu-
ção de 57% e 52%, respectiva-
mente, no número de doadores 
se comparado aos mesmos meses 
de 2019. Atualmente, em razão 
da pandemia da covid-19, o servi-
ço opera com 25% da capacidade.

Com o baixo número de bol-
sas de sangue, o Banco de San-
gue do HSPE iniciou a cam-
panha: “Seu tipo sanguíneo é 
solidário?” para impulsionar o 
maior número de doações nes-
te Junho Vermelho. Para doar 
não é necessário agendar horá-
rio. O serviço funciona de se-
gunda a sexta, das 9 às 16 ho-
ras, e aos sábados, das 8 às 16 
horas. O acesso ao prédio é pela 
Rua Pedro de Toledo, 1.800 - 
Vila Clementino.

O Serviço de Hemoterapia 
do HSPE está localizado em 
uma área, totalmente indepen-
dente do restante das demais 
unidades hospitalares, evitando 
que os doadores tenham contato 
com pacientes portadores de ou-
tras patologias, como a covid-19.

Para realizar a doação de 
sangue, as equipes estão limi-
tando o número de pessoas no 
setor, para evitar aglomera-
ções, com triagem para afe-
rir a temperatura corporal, uso 

obrigatório de máscara e dispo-
nibilização de álcool gel.

Requisitos para doação:

Para doar sangue é preci-
so atender alguns requisitos. 
Na chegada ao Hemocentro, 
os doadores deverão responder 

um questionário para viabili-
zar a doação. Veja abaixo al-
guns dos critérios necessários, 
de acordo com as orientações do 
Ministério da Saúde:

•Estar em boas condições de 
saúde;
•Ter entre 16 e 69 anos, 

desde que a primeira doação 
tenha sido feita até os 60 anos 
(Menores de idade devem estar 
acompanhados do responsável 
legal para doar);
•Pesar no mínimo 50 kg;
•Estar alimentado (evitar ali-
mentos gordurosos nas quatro 
horas que antecedem a doação);
•Estar descansado;
•Candidatos que estiverem no 
exterior não podem doar sangue 
por 14 dias, a partir da data do 
retorno;
•Voluntários que tiveram con-
tato com casos suspeitos e con-
firmados da covid-19 ficam im-
pedidos de doar sangue por 14 
dias;
•Doadores que apresentaram sin-
tomas de possível infecção pela 
covid-19 (casos suspeitos) pode-
rão doar sangue, após 14 dias do 
desaparecimento dos sintomas;
•Aqueles que apresentaram 
diagnóstico positivo da covid-19, 
só poderão doar sangue após 30 
dias da recuperação clínica com-
pleta (sem sintomas).

Serviço:
Banco de Sangue do HSPE está 
localizado na Rua Pedro de 
Toledo, 1.800 - Vila Clementino. 
Tel: (11) 4573-8249 - Horário de 
funcionamento: segunda a sex-
ta, das 9 às 16 horas, e aos sába-
dos, das 8 às 16 horas.

Foto: Divulgação

“Seu tipo sanguíneo é solidário?”

Depressão pós-parto na pandemia 
exige cuidados redobrados

Segundo os dados da Orga-
ni zação Mundial da Saúde 
(OMS), a depressão pós-parto 
atinge de 12 a 20% das mulhe-
res. No Brasil, segundo estu-
do da Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca, da Fio-
cruz, o transtorno acomete mais 
de 25% das mães.

Segundo a dra. Karina Taf-
ner, ginecologista e obstetra, 
especialista em endocrinologia 
ginecológica e reprodução hu-
mana pela Santa Casa, e espe-
cialista em reprodução assisti-
da pela FEBRASGO; trata-se de 
um grave problema que costu-
ma se manifestar nas primeiras 
4 a 6 semanas, após o nascimen-
to do bebê.

O quadro mais leve e tran-
sitório de depressão, conhecido 
como “blues puerperal”, chega 
a acometer cerca de 50% a 80% 
das mulheres no pós-parto. Os 
sintomas, como: tristeza, choro 
fácil e alteração de humor, têm 
início nos primeiros dias após o 
parto, com duração que pode va-
riar de 7 a 15 dias, desaparecen-
do espontaneamente.

“Já a depressão é mais gra-
ve, e pode surgir antes mes-
mo do parto, no final da gesta-
ção. Os sintomas são similares 
aos da depressão comum, como: 
tristeza, apatia, ideias de culpa, 
insônia e até desinteresse pelo 
bebê. Uma das principais cau-
sas é o desequilíbrio hormonal 
em decorrência do término da 
gravidez, mas o mecanismo fi-
siopatológico desta condição, 
ainda não é totalmente esclare-
cido”, explica Karina.

No cenário da pandemia

Some este quadro de depres-
são, ao momento atual. Se es-
tas mães já estão sofrendo do 
transtorno, imagine em meio a 
uma pandemia, um cenário ain-
da cheio de incertezas e muito 
medo? “A tendência à depressão 
pós-parto, depende da intera-
ção de vários aspectos, incluin-
do genética e alterações hor-
monais que ocorrem durante 
a gravidez e no pós-parto. Mas 
fatores externos também con-
tribuem muito para motivar o 
transtorno. A situação atual de 

apreensão extrema, seja pela 
saúde, como pela economia, tor-
na mais agravante o estresse 
natural da maternidade”, afir-
ma Karina Tafner.

Psicose pós-parto

Um dos riscos, segundo a es-
pecialista, é a evolução para um 
quadro pior, especialmente se a 
mulher já tiver pré-disposição 
para transtornos mentais. “A 
psicose pós-parto é um exemplo. 
Trata-se de uma condição gra-
ve que afeta principalmente as 
mulheres com distúrbio bipolar, 
ou histórico de psicose pós-par-
to anterior”. Segundo Karina, 
os sintomas, que começam, ge-
ralmente durante as primeiras 
três semanas após o parto, são:

•Alterações do sono;
•Pensamento confuso e de sor- 
 ganizado;
•Vontade extrema de prejudi-
car/fazer mal ao bebê, a si mes-
ma, ou a qualquer pessoa;
•Mudanças bruscas de humor e 
comportamento;
•Alucinações, que podem ser vi-
suais, auditivas ou olfativas;
•Pensamentos delirantes e 
irreais.

Como ajudar

O isolamento familiar e so-
cial é um dos fatores que pode 
provocar a pio-
ra da depressão. 
“Como estamos 
dentro desta re-
alidade, é preciso 
redobrar a aten-
ção e focar em 
aspectos que po-
dem amenizar os 
sintomas, como 
evitar a privação 
do sono, seguir 
uma dieta sau-
dável e sentir o 
apoio da família, 
mesmo de lon-
ge. A ajuda cons-
tante do parceiro 
é fundamental, 
tanto para a mu-
lher, como para 
o recém-nascido, 
cujos cuidados 

ficarão prejudicados por parte 
da mãe”.

De qualquer forma, Karina 
Tafner afirma que, na suspei-
ta do quadro de depressão, a 
puérpera deve ser encaminhada 
ao psiquiatra imediatamente. 
“Uma abordagem individuali-
zada deve ser realizada, levan-
do em conta fatores psicosso-
ciais, desejos e expectativas da 
mulher”.

O tratamento da depres-
são pós-parto é feito com me-
dicamentos antidepressivos, 
combinados com psicotera-
pia. As medicações são efica-
zes na redução dos sintomas 
a curto prazo. “A sertralina é 
a primeira escolha em mulhe-
res que estão amamentando, 
por ser o antidepressivo com 
menos efeitos adversos”, diz a 
ginecologista.

No caso de psicose pós-par-
to, pode ser preciso interna-
ção hospitalar. Durante o tra-
tamento, é indicado afastar 
a mãe do bebê por certo tem-
po, para segurança de ambos. 
“Reconhecer que a depressão é 
uma doença como outra qual-
quer, e incentivar o tratamento, 
é a melhor maneira de ajudar o 
reestabelecimento da mãe. Se 
ela tiver todo o suporte neces-
sário, nem a pandemia será ca-
paz de prejudicar o deleite da 
maternidade”, finaliza Karina 
Tafner.

Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte

FARMÁCIAS 
DE PLANTÃO

3ª Turma
•Casa Verde - *Drogaria Drogamavel Ltda. - R. Dr. César Cas-
tiglione 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 - *Drogasil 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 Re-
nascer 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. Men-
des 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 Aze-
vedo, 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 Ul-
tramarino 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 Pá-
tria, 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 - *Dro-
garia Berti Ltda. - Al. Seg. Sarg. Geraldo Bert, 195 - *Dro-
garia Dutra Ltda. - Al. Primeiro Sarg. B. N. Costa, 343 •Pq. 
Peruche - *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 - *Far-
mácia Integração Ltda. - R. Dr. Gabriel Piza, 213 - *Drogaria 
Sintefarma Ltda. - R. Francisca Júlia, 452 - *Drogaria Lua Nova 
Ltda. - R. Cons. Moreira de Barros, 1.386 •Tremembé - *Dro-
gasil S/A. - Av. Maria Amália L. Azevedo, 1.027/33 •Tucuruvi 
- *Comercial Prado de Medicamentos Ltda. - Av. Mazzei, 292 
*Drogaria 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 Egi-
dio Barbosa, 55 - *Farmácia Nova Esperança Ltda. - Estrada 
do Sabão, 1.538 •V. Ede - *Jair Cabrera Drogaria - Av. Júlio 
Buono, 1.545 •V. Guilherme - *Marilene 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 - *Farmácia 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. Munhoz - *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
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A depressão pós-parto atinge no Brasil 
mais de 25% das mães

Importância da inclusão 
de obras de autoras negras 

é tema de webinar
O Webinar por mais escri-

toras negras - A importância 
da inclusão de obras de auto-
ras negras nas bibliotecas, será 
realizado, este mês. O encon-
tro online está marcado para o 
dia 19 (sexta-feira), das 15 às 
17 horas, é gratuito e as inscri-
ções podem ser feitas em http:// 
siseb.sp.gov.br/agenda/ (vagas 
limitadas). A iniciativa contará 
com Francilene Cardoso, Neide 
Almeida e Charlene Lemos e 
terá mediação do Coletivo Mu-
lheres Negras na Biblioteca. O 
público-alvo do evento é com-
posto por profissionais das áreas 
de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, Educação, Leitura, 
Literatura e correlatas.

Importante ressaltar que, o 
Webinar contará com tradução 
em LIBRAS e o link para acesso 

à plataforma online do evento, 
será enviado um dia antes da 
atividade. Fique por dentro das 
atividades do SisEB em http://
siseb.sp.gov.br/agenda/.

Com a necessidade de esti-
mular o distanciamento social 
e outras medidas de proteção 
contra o contágio pelo novo co-
ronavírus, a Secretaria de Cul-
tu ra e Economia Criativa do 
Esta do de São Paulo, criou o 
#Culturaemcasa, que amplia a 
oferta de conteúdos virtuais dos 
equipamentos. Importante lem-
brar que o SisEB está com ati-
vidades presenciais suspensas. 
Para saber mais sobre esta e ou-
tras ações online, acesse: http:// 
siseb.sp.gov.br/.

Grátis. Vagas limitadas. Ins-
crições pelo link: http://siseb. 
sp.gov.br/agenda/.


