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Editorial
A boa notícia especialmente para a Zona Norte, foi a 

retomada na última semana das obras da Linha 6-Laranja do 
Metrô. Composta por 15 estações, essa linha irá ligar a região de 
Brasilândia à estação São Joaquim e terá integração para outras 
quatro linhas, do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos). De acordo com as projeções do governo, o trajeto 
que, em geral é feito em 1h30 através de ônibus no transporte 
coletivo poderá ser feito em 23 minutos e, terá capacidade para 
mais de 600 mil passageiros por dia.

Iniciada em 2015 como uma Parceria Público Privada, a 
obra está parada desde setembro de 2016, devido a problemas 
com o consórcio Move São Paulo, inicialmente responsável por 
sua execução. Após muita negociação, o grupo Acciona assumiu 
neste ano as obras e será responsável pela construção, operação 
e manutenção. A previsão é de que toda a linha esteja concluída 
em 2025, integrando uma das regiões extremas da Zona Norte ao 
centro da cidade.

Assim como o Hospital Municipal da Brasilândia, inaugurado 
esse ano ainda parcialmente com o foco no enfrentamento à 
pandemia do novo Coronavírus, as obras do Metrô trazem uma 
nova perspectiva para a região. Com uma população estimada 
em 264.918 mil habitantes (dados da Prefeitura de São Paulo), 
Brasilândia e bairros próximos são, há décadas referências da 
carência de estrutura e serviços públicos.

Agora é necessário acompanhar o funcionamento do hospital 
municipal, assim como o desenvolvimento das obras no Metrô nos 
próximos anos. A exemplo de outras linhas, o atraso na entrega 
e início das operações foram nos últimos anos, praticamente 
constantes na cidade de São Paulo, situação que não pode se 
repetir.

Ainda nesta edição, acompanhe a situação caótica da Rua 
Pedranópolis, em Vila Guilherme, onde os moradores reivindicam 
há décadas um simples asfaltamento, além das expectativas 
do comércio para o Dia das Crianças. Para celebrar o Dia de 
Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, trazemos ainda a 
programação de missas em nossa região, lembrando sempre que 
há restrições devido à pandemia.

Essas e outras notícias regionais estão neste número de  
A Gazeta da Zona Norte! Uma boa leitura a todos, ótimo final de 
semana e até nossa próxima edição!

O que foi notícia na semana
Mesmo com a pandemia de Covid-19, no Brasil, 
mais da metade da população está feliz. É o que 
aponta o levantamento “Global Happiness 2020”, 
realizado pela Ipsos com 20 mil adultos de 27 pa-
íses. Os entrevistados deviam responder uma per-
gunta simples: “Considerando todos os aspectos, 
você diria que está muito feliz, razoavelmente fe-
liz, não muito feliz ou nada feliz?”. Dentre os mil 
respondentes brasileiros, 63% se autodeclararam 
felizes, sendo que, destes, 14% estão “muito feli-
zes” e 49% “razoavelmente felizes”. O grau de fe-
licidade dos ouvidos no Brasil reflete exatamente 
a média global. Considerando os 20 mil ouvidos 
pelo estudo, 63% se consideram felizes - sendo 
11% “muito felizes” e 52% “razoavelmente feli-
zes”. Os países cujos entrevistados possuem ní-
veis mais altos de felicidade são China (93%), 
Holanda (87%), Arábia Saudita (80%), França 
(78%) e Canadá (78%). Em contrapartida, en-
tre os países que menos declaram estar felizes, 
os latino-americanos aparecem em peso: Peru 
(32%), Chile (35%), Espanha (38%), Argentina 
(43%), Hungria (45%) e México (46%). Na clas-
sificação das 27 nações, o Brasil é a 14ª com 
maior grau de felicidade entre seus respondentes.

•
Os cadastramentos para o Inciso II da Lei, que 
contempla territórios e espaços culturais, poderão 
ser feitos até às 23h59 do dia 13/10 e as inscri-
ções para o Inciso III, para editais (são seis mó-
dulos para as diversas linguagens artísticas e dois 

módulos específicos para o audiovisual) até as 
23h59 do dia 16/10. De acordo com o último le-
vantamento parcial do número de inscritos, refe-
rente às 18h da quarta-feira (7), foram finalizadas 
868 inscrições e 1.581 encontram-se em anda-
mento, totalizando quase 56% das inscrições pre-
vistas (4.400). No site da Secretaria Municipal de 
Cultura (cultura.prefeitura.sp.gov.br) foram dispo-
nibilizados vídeos e manuais que ensinam, passo 
a passo, como realizar a inscrição, além do Portal 
de Atendimento SP156 (sp156.prefeitura.sp.gov.
br), acessível também pelo telefone 156. Ainda, 
um e-mail para dúvidas: chamealdir@gmail.com.

•
Desde a última terça-feira (6), o governador João 
Doria anunciou a abertura do período de matrí-
culas para o ano de letivo de 2021 na rede esta-
dual. O prazo para os alunos que já fazem parte 
da rede vai até o dia 16 de outubro e a solicita-
ção deve ser feita pelo aplicativo Minha Escola 
SP ou pela plataforma Secretaria Escolar Digital 
(SED). No momento da matrícula, alunos e res-
ponsáveis poderão selecionar oportunidades adi-
cionais oferecidas pela Secretaria Estadual da 
Educação como os cursos de idiomas oferecidos 
pelos Centro de Estudos e Línguas; o modelo de 
Ensino Técnico do Novotec desenvolvido em par-
ceria com o Centro Paula Souza; o 4º ano opcio-
nal do Ensino Médio; e a matrícula em escolas de 
tempo integral.

•

Na última segunda-feira (5), o Banco Central deu 
início ao cadastramento do Pix, novo sistema de 
pagamento instantâneo, essa é a primeira eta-
pa, o Pix promete ser uma revolução no internet 
banking brasileiro. E entra em funcionamento dia 
16 de novembro. 

•

Na última quarta-feira (7), o presidente Jair 
Bolsonaro afirmou durante pronunciamen-
to no Palácio do Planalto, que “acabou” com a 
Operação Lava Jato, pois, no governo atual, não 
há corrupção a ser investigada. A declaração do 
presidente foi dada em uma cerimônia sobre me-
didas para a aviação civil, no Palácio do Planalto, 
enquanto ele elogiava a própria gestão. De acor-
do com o Bolsonaro, as pessoas são confiáveis 
e não há interessados em “criar dificuldade para 
vender facilidade”.

Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil 
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•Alto Mandaqui - *Drogaria Nova Mandaqui Ltda. - Av. 
do Guacá, 1.274 •Alto V. Maria - *Farmácia Montessori 
Ltda. - Praça Maria Montessori, 112 •Carandiru - *Farmá-
cia Canteiro Ltda. - Av. Gen. Ataliba Leonel, 1.860 •Casa 
Verde - *Adegmar Morais de Oliveira - R. Marambaia, 106 
- *Drogalibra 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 Conejo, 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. An-
tenor 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 - *Dro-
garia 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. Ce-
lestino Bourroul, 986 •Mandaqui - *Civitareale & Cia. Ltda. 
- Av. Santa Inês, 719 •Parada Inglesa - *Janciauskas & 
Cia. Ltda. - Av. Gen. Ataliba Leonel, 3.083 •Pq. Edu Cha-
ves - *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. Utiya-
ma & Cia. Ltda. - R. Aluízio de Azevedo, 30-A - *Drogaria 
Pastorinha Ltda. - R. Paulo Gonçalves, 16 - *Drogaria Santa 
Filomena Ltda. - R. Dr. Zuquim, 716 - *Drogaria Livia Ya-
suda Ltda. - Av. Água Fria, 940 •Sta Terezinha - *Droga-
ria Beltrami Ltda. - Al. Afonso Schmidt, 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 Caro-
lina 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. Maria Curupaiti, 871 •V. Guilher-

me - *Farmácia Droga Candida Ltda. - R. Maria Cândida, 
1.137 - *Drogaria Vila Guilherme Ltda. - R. do Imperador, 
1.041 - *Irmãos Guimarães Ltda. - Travessa Casalbuono, 
120 - Ljs. 61,62,63,65 •V. Gustavo - *Drogaria São Pau-
lo 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 Perfumaria 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 Impera-
dor, 1.262 - *Drogaria Av. Conceição Ltda. - Av. Conceição, 
1.871 •V. Palmeiras - *Drogaria Village Ltda. - R. Antonio 
de Couros, 34 - *Drogaria Moderna de Palmeiras 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 Ribei-
ro - Av. Professor Castro Júnior, 222

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias
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Combate à sífilis congênita
Este mês, a Sociedade de 

Pediatria de São Paulo (SPSP) 
promove a campanha Outubro 
Verde: combate à sífilis congê
nita, coordenada pelo Grupo de 
Trabalho Prevenção e Trata
mento da Sífilis Congênita da 
SPSP em conjunto com a Co
ordenação Estadual de DST/
Aids de São Paulo e Associação 
de Obstetrícia e Ginecologia de 
São Paulo (Sogesp). A campa
nha foi lançada em 2016 com 
o objetivo de discutir a situa
ção da doença no Estado de São 
Paulo (e no Brasil), devido ao 
aumento progressivo das taxas 
de transmissão vertical, repre
sentando um enorme desafio 
aos pediatras.

Devido à alta prevalên
cia da doença, o Ministério da 
Saúde (MS) lançou, em 1993, 
um projeto de eliminação da sí
filis congênita em consonância 
com a proposta formulada pela 
Organização PanAmericana de 
Saúde (OPAS) e Organização 
Mundial de Saúde (OMS), que 
definia como meta a redução 
na incidência da doença a va
lores menores ou iguais a um 
caso por mil nascidos vivos 
(NV). No entanto, a despeito 
dessa iniciativa e apesar dos 

vários esforços conjuntos de 
obstetras, pediatras e equipes 
de enfermagem, que atuam na 
atenção primária, secundária 
e terciária, observouse um re
crudescimento da sífilis e, além 
de não se conseguir erradicar a 
doença, houve também um au
mento no número de casos.

A legislação, tecnologia e 
insumos para a redução da 
transmissão vertical da sífi
lis já existem e são disponibi
lizados pelos governos Federal, 
Estadual e Municipal, desen
cadeando ações dos órgãos pú
blicos na estruturação de uma 
rede integral de prevenção da 
transmissão vertical da do
ença. Porém, os dados epide
miológicos continuam detec
tando elevação da incidência 
de SC no Brasil, com diferen
ças regionais. “Isso reforça 
a importância da campanha 
Outubro Verde para mobili
zarmos os profissionais da saú
de e a população no combate a 
esse grande problema de saúde 
pública”, diz a neonatologis
ta Lilian dos Santos Rodrigues 
Sadeck, coordenadora do GT 
Prevenção e Tratamento da Sí
filis Congênita da SPSP e da 
campanha Outubro Verde.

Outubro Verde

Campanha de Vacinação contra a Poliomielite 
acontece até 30 de outubro

Na última segundafeira 
(5), a Campanha de Vacinação 
contra a Poliomielite teve início 
em todas as 468 UBSs do muni
cípio e em alguns postos volan
tes. A estimativa é vacinar, no 
mínimo, 95% das crianças en
tre 12 meses e menos de cinco 
anos. Como esta população na 
capital fica em torno de 2,2 mi
lhões, a expectativa é alcançar 
a vacinação de 2,1 milhões de 
crianças. A campanha contribui 
para a redução do risco de rein
trodução do Poliovírus. Além 
da vacina contra a Poliomielite, 
a campanha também irá “atua
lizar” a caderneta de crianças 
e adolescentes menores de 15 
anos de idade. A meta é atua
lizar as vacinas do Calendário 
Nacional de Vacinação vigente. 
A ação se estende até o dia 30 
de outubro.

Durante o mês de outubro, 
ainda acontece o Dia “D” de 
Divulgação e Mobilização Na
cional, dia 17. Nessa data, todas 
as Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), estarão abertas das 8 
às 17 horas para intensificar a 
imunização. É importante des
tacar que todas as medidas de 
segurança contra a covid19 se
rão aplicadas durante toda a 
campanha, afinal, mesmo em 

época de pandemia, é necessário 
a preocupação com a prevenção 
em relação às demais doenças. 
A iniciativa tem por objetivo au
mentar a cobertura vacinal e, 
assim, contribuir para a elimi
nação das outras doenças.

A Poliomielite é uma doença 
viral aguda, que pode ocorrer sob 
a forma de infecção inaparente 
em aproximadamente 99% dos 
casos. O quadro clínico é carac
terizado por febre, mal estar, ce
faleia, distúrbio gastrintestinal e 
rigidez de nuca, acompanhadas 
ou não de paralisia. A suscepti
bilidade à infecção é geral, mas 
somente cerca de 1% dos infec
tados desenvolvem a forma pa
ralítica. Vale destacar que o últi
mo caso de Poliomielite no Brasil 
ocorreu em 1989, ou seja, a doen
ça está erradicada no País há 30 
anos, inclusive devido aos cons
tantes esforços de vacinação. No 
Estado de São Paulo, o último 
caso registrado foi em 1988.

A lista com os locais para 
vacinação pode ser encontrada 
no link: www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/upload/ 
saude/postos_polio.xls

Para saber qual a UBS mais 
próxima de sua residência, bas
ta acessar o Busca Saúde: http://
buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/

Foto: Breno Esaki/Agência Brasília

A meta da campanha é vacinar mais de 90% das crianças 
entre um e cinco anos de idade

Cresce número de transplantes de fígado por excesso de gordura
A mudança nos hábitos de 

vida e alimentares das últimas 
décadas, que fez crescer de forma 
preocupante os índices de obesi
dade, está também impactando a 
saúde do fígado. No Brasil e em 
outros países do mundo, vem au
mentando rapidamente o núme
ro de transplantes de fígado em 
consequência do excesso do de
pósito de gordura no órgão.

O problema é chamado Es
teatohepatite não alcoólica 
(NASH, do inglês Nonalcoholic 
Steatohepatitis) e se dá, princi
palmente pelo acúmulo de gor
dura abdominal. Diabetes e 
aumento de colesterol e triglice
rídeos no sangue, também têm 
papel relevante nesse quadro. 
O depósito provoca alterações 
no órgão e pode evoluir para cir
rose e, eventualmente, Câncer 
Hepático.

O prof. dr. Luiz Augusto 
Carneiro D’Albuquerque, cirur
gião do aparelho digestivo e es
pecialista em transplantes de 
fígado e órgãos do aparelho di
gestivo do Hospital 9 de Julho, 
explica que, durante muito tem
po, as doenças que levavam a 

transplante de fígado em maior 
número eram Cirrose Alcoólica 
e Câncer, mas o cenário vem 
mudando em ritmo acelerado. 
Nos Estados Unidos, estudos 
apontam que a NASH pode afe
tar até 12% da população e já é a 
principal causa de transplantes 
desse órgão entre mulheres e 
pessoas idosas e a segunda cau
sa de Câncer primário de fígado. 
O mesmo fato também começa a 
ser observado no Brasil.

A Esteatohepatite não al
coólica é, na maioria dos casos, 

uma doença assintomática ou 
pode provocar uma leve dor ab
dominal. “O diagnóstico é feito 
por meio de exames laborato
riais e de imagem, como ultras
sonografia, tomografia e res
sonância magnética, que vão 
mostrar o órgão aumentado e 
as alterações no exame físico e 
exames de sangue, que caracte
rizam uma síndrome metabóli
ca. Eles são associados ao his
tórico do paciente, analisando 
seu estilo de vida, alimentação, 
consumo de álcool, entre outros 

fatores”, explica dr. Carneiro. 
Caso esse conjunto de informa
ções ainda não seja suficiente, 
uma biópsia no órgão pode ser 
necessária.

Por se tratar de uma doença 
silenciosa, o especialista aler
ta que é fundamental realizar 
exames periódicos de preven
ção para acompanhar a saúde 
do fígado. Pessoas com obesida
de, sobrepeso, gordura localiza
da no abdômen e doenças crô
nicas como diabetes devem dar 
atenção especial com consultas 
pe riódicas ao seu médico.

Ainda não existem medica
mentos eficazes para combater 
o acúmulo de gordura no fíga
do. Quando diagnosticado, para 
evitar que ele evolua para cirro
se, o problema deve ser contro
lado com uma mudança signifi
cativa nos hábitos de vida com 
enfoque principal em perda de 
peso e com alimentação balan
ceada evitando alimentos mui
to gordurosos, ou ultraproces
sados, controle dos índices de 
glicose, colesterol e triglicérides 
no sangue e prática de ativida
de física.

Foto: Divulgação

Para não evoluir para uma Cirrose, a gordura no fígado deve ser 
controlada com mudança significativa nos hábitos de vida


