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Editorial O que foi notícia na semana
Na última segunda-feira (30), o Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico do Estado de São Paulo 
(Condephaat) rejeitou o pedido de abertura do 
processo de tombamento do Conjunto Esportivo 
Constâncio Vaz Guimarães, onde está localiza-
do o ginásio do Ibirapuera, na Zona Sul de São 
Paulo. Sem o tombamento, fica liberada a der-
rubada de estruturas do complexo. O governo 
do Estado de São Paulo, que administra o espa-
ço, defende a concessão da área para a iniciati-
va privada, com previsão de demolição e novas 
construções.

•
Na última terça-feira (1°) o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), disse em visita a Foz 
do Iguaçu (PR), que perpetuar alguns benefí-
cios é o caminho certo para o “insucesso”. Em 
uma viagem ao Paraná em visitação às obras de 
construção da Ponte da Integração, com 40% 
das obras realizadas e deverá ser entregue em 
2022. A estrutura vai ficar na fronteira com o 
Paraguai e a ideia é que desafogue o fluxo na 
Ponte da Amizade. As obras começaram em 
2019.

•
Na madrugada da última terça-feira (1º) de de-
zembro, uma quadrilha assaltou uma agência 
bancária, em Criciúma, Santa Catarina. A ação 

terminou em tiroteio entre criminosos e a Polícia 
Militar. De acordo com a Polícia, cerca de 30 
homens participaram do assalto, um policial e 
um vigilante ficaram feridos. Os bandidos fizeram 
trabalhadores da prefeitura de reféns. Os assal-
tantes jogaram malotes nas vias da cidade e mo-
radores saíram às ruas para recolher o dinheiro, 
quatro homens foram presos por furto das cé-
dulas abandonadas pelos criminosos. Na terça-
feira (1º), a polícia encontrou cerca de 10 car-
ros utilizados no crime em um milharal, em nova 
Veneza. A polícia encontrou cerca de R$ 300 mil 
espalhados pelas ruas. Nenhum suspeito de in-
tegrar a quadrilha havia sido preso e também 
não havia informação do valor total que foi le-
vado pelos criminosos até o fechamento dessa 
edição.

•
Um dia após o episódio de Criciúma, em Santa 
Catarina, na última quarta-feira (2), os morado-
res da pequena Cametá, a 235 km de Belém do 
Pará, que viveram momentos parecidos com o 
acontecido no sul do país no dia anterior. Cerca 
de 20 criminosos tomaram as ruas da cidade 
de Cametá (PA), e assaltaram uma agência do 
Banco do Brasil. Os moradores da cidade foram 
usados como escudo humano, os bandidos ata-
caram um quartel da PM, houve troca de tiros 
com a polícia por mais de uma hora. Um homem 

foi morto após ser feito refém. Outra pessoa foi 
atingida na perna e está internada no hospital da 
cidade, mas não corre risco de vida. Ainda não 
se sabe o que foi levado e se alguém foi detido.

•

Na última quinta-feira (3), o governador João 
Doria acompanhou a chegada de 600 litros a 
granel da vacina Coronavac, correspondente a 
um milhão de doses. Com esta remessa já são 1 
milhão 120 mil doses enviadas pela farmacêu-
tica chinesa Sinovac ao Estado de São Paulo. 
Esta é a segunda remessa a chegar no país, sen-
do a primeira de 120 mil doses prontas, recebi-
da no dia 19 de novembro. Ao todo serão 46 mi-
lhões de doses, sendo 6 milhões já prontas para 
aplicação e 40 milhões em forma de matéria-pri-
ma para produção, envase e rotulagem em fábri-
ca própria do Instituto Butantan.

Foto: Governo do Estado de SP
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A reeleição do prefeito Bruno Covas confirmada nas urnas 
no último dia 29/11, já era prevista pelas pesquisas de intenção 
de votos, mas abre novas perspectivas para seu novo mandato 
que começa em 2021. Embora a população de São Paulo tenha 
validado sua gestão com sua reeleição, é clara a demanda por mais 
e melhores serviços de: Saúde, Educação e todas as questões 
sociais que se encontram em evidência na maior cidade do País.

Na Zona Norte, tivemos no último ano a inauguração do 
Hospital Municipal da Brasilândia, inicialmente voltado para o 
tratamento de pacientes com Covid-19. O funcionamento de toda 
sua estrutura na integralidade é uma das promessas do prefeito 
eleito, assim como uma das principais demandas da nossa região. 
Há ainda as novas unidades do CEU entregues, mas que devem 
entrar em  pleno funcionamento, apesar dos efeitos da pandemia 
do novo Coronavírus.

Nos meses que antecederam as eleições, vários bairros 
receberam obras de recapeamento e requalificação de calçadas, 
obras muitas vezes questionadas por grande parte de nossos 
leitores. Porém, o discurso moderado e na expectativa de que, a 
prefeitura pode avançar mais um próximo mandato ganhou o voto 
de confiança da maior parte do eleitorado que irá, nos próximos 
anos, validar o nome de Bruno Covas na política nacional ou 
rejeitá-lo dependendo dos resultados de sua gestão. 

Nossos votos são sempre para que o interesse público prevaleça 
e a gestão mantenha diálogo com a população, priorizando as 
questões mais relevantes, principalmente numa época em que o 
enfrentamento à pandemia exige foco, seriedade, conscientização 
e, principalmente ações conjuntas com os demais poderes para 
evitar um maior número de mortes e vítimas.

Como já era sinalizado antes das eleições, mas só foi de fato 
confirmado no dia seguinte, o Governo do Estado recuou no Plano 
São Paulo que ordena a retomada das atividades econômicas 
como forma de conter uma nova tendência crescente dos números 
de casos de Covid-19. Hoje sabemos claramente que os hospitais 
voltaram a se preocupar com a crescente demanda e devemos 
estar atentos aos protocolos de proteção, sem relaxar.

A perspectiva de vacinação no próximo ano pode também ter 
influenciado num comportamento de relaxamento com as medidas 
preventivas. Mas ainda é muito cedo para isso. As festas de final 
de ano se aproximam e uma nova alta de casos pode resultar 
dessas festividades. Todas as questões precisam ser levadas em 
consideração, tanto coletivamente como individualmente, em 
cada família ou ambiente de trabalho. 

 Esse desafio está presente em todo o mundo e só será 
superado com ações públicas adequadas e adesão da população 
aos protocolos pré-estabelecidos. Dessa forma, poderemos 
esperar que 2021 se aproxime com as novas perspectivas e 
soluções tão almejadas neste ano.

Nesse sentido, nos juntamos aos demais órgãos de imprensa 
empenhados na informação de qualidade e na defesa dos 
interesses da população. Essas e outras notícias estão neste 
número de A Gazeta da Zona Norte, que é distribuída em sua 
versão impressa e digital. Uma boa leitura a todos, ótimo final de 
semana e até nossa próxima edição!

Pacientes recuperados da Covid-19 devem passar por 
avaliação cardíaca na retomada de atividades físicas

A pandemia de Covid-19 tem 
afetado não somente a saúde res-
piratória da população mundial. 
Por se tratar de uma doença con-
siderada sistêmica - que atin-
ge múltiplos órgãos - especialis-
tas observam cada vez mais casos 
onde a infecção acomete também 
o coração.

Um estudo publicado pe-
los membros do Conselho de 
Cardiologia do Esporte Ameri-
cano, na revista médica JAMA 
(The Journal of the American 
Medical Association), mostrou 
que, até 22% dos pacientes hos-
pitalizados com a Covid-19 apre-
sentam lesão cardíaca aguda, o 
que é significativamente maior 
se comparado à taxa de apenas 
1% registrada em pacientes de 
outras doenças virais graves.

Por isso, de acordo com o 
cardiologista e médico do espor-
te do HCor, Nabil Ghorayeb, o 
retorno de pacientes curados 
recentemente da Covid-19 aos 
treinos requer atenção. “Apesar 
de o exercício físico ser conside-
rado um grande aliado na re-
dução do risco cardiovascular a 
longo prazo, a prática de ativi-
dades de alta intensidade tam-
bém pode ser um gatilho para 
doenças cardiocirculatórias si-
lenciosas”, destaca o médico.

O especialista reforça que pes-
soas que tenham sido infectadas 

pelo novo Coronavírus essencial-
mente devem realizar uma ava-
liação cardiológica, antes de ini-
ciar novas atividades físicas, ou 
mesmo de retomar exercícios e es-
portes que já executavam, sejam 
eles recreativos ou competitivos.

A orientação também foi des-
crita em um posicionamento re-
cente divulgado pela Sociedade 
Brasileira de Medicina do Exer-
cício e do Esporte (SBMEE), as-
sinado por Ghorayeb e outros 
grandes nomes da medicina 
esportiva.

O documento sugere que 

essa avaliação contemple anam-
nese, exame físico e eletrocar-
diograma para todos, e sustenta 
que a indicação de exames com-
plementares varia a depender 
da gravidade do quadro clínico 
prévio da Covid-19, podendo in-
cluir: dosagem de níveis séricos 
de troponina, teste ergométri-
co ou cardiopulmonar de exer-
cício, ecodopplercardiograma e 
ressonância magnética cardí-
aca, sendo a recomendação de 
rastreamento mais abrangen-
te nos esportistas competitivos 
e atletas.

Além do cuidado clínico ne-
cessário em quaisquer casos, 
dos assintomáticos àqueles que 
foram hospitalizados, a retoma-
da de pacientes que foram in-
fectados pelo novo Coronavírus 
também deve respeitar um pra-
zo certo.

Segundo Ghorayeb, nada de 
pressa. Para quem testou positi-
vo, mas permaneceu assintomáti-
co, recomenda-se evitar o treina-
mento físico por pelo menos duas 
semanas, a partir da data do re-
sultado positivo do teste, além do 
seguimento das diretrizes de iso-
lamento. Já para aqueles que de-
senvolveram sintomas leves ou 
moderados, também é orientada 
uma interrupção mínima de 15 
dias, iniciada a partir do desapa-
recimento dos sintomas.

“As pessoas que ficaram 
mais gravemente doentes e tive-
ram lesões cardíacas associadas 
ao quadro de Covid-19 também 
podem voltar a se exercitar nes-
se prazo, no entanto, as ativida-
des físicas deverão respeitar as 
recomendações médicas comu-
mente atribuídas a quadros de 
miocardite”, ressalta.

Ao redor do mundo, o núme-
ro de casos da Covid-19 já ultra-
passou a marca de 58 milhões. 
No Brasil, mais de 6 milhões de 
indivíduos já foram diagnostica-
dos com a doença.

Foto: Alyssum Mormino no Unsplash

Considerada sistêmica, doença pode acometer a saúde do coração. 
No Brasil, o número de casos do novo Coronavírus 

já ultrapassou a marca de 6 milhões de pessoas

Centros de Parada Cardíaca aumentam a 
chance de sobrevivência em casos de infarto

O InCor (Instituto do Co-
ração do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da 
USP), apresenta o primeiro 
Centro de Parada Cardíaca do 
Brasil e da América Latina. A 
novidade irá garantir a unifor-
mização do atendimento, se-
guindo os mesmos protocolos 
internacionais de ressuscitação 
cardiopulmonar (PCR), duran-
te e depois da intercorrência, 
inclusive após a alta hospitalar.

Pesquisas realizadas pela 
Associação Americana do Cora-
ção (American Heart) mostram 
que pacientes atendidos em lo-
cais onde foram criados centros 
de parada cardíaca melhoraram 
a sobrevida com desfechos neu-
rológicos favoráveis até a alta 
hospitalar, ou seja, menos chan-
ce de ter um déficit motor, por 
exemplo. Além disso, há o au-
mento de sobrevivência dos pa-
cientes de parada cardiorrespi-
ratória atendidos nesses centros 
de 19% a 38%, em adultos, e de 
35% para 50%, em crianças.

Segundo dr. Sérgio Timer-
man, diretor do Centro de Pa r-
a da Cardíaca e Ciência da Res-
suscitação do InCor, o novo 
centro do InCor, represen-
ta uma colaboração multidisci-
plinar de profissionais e áreas 
com o foco principal de fornecer 
atendimento clínico excepcional 
a pacientes após uma parada 
cardíaca, guiado pelos protoco-
los mais recentes e pelas me-
lhores práticas internacionais. 
“O diferencial do InCor é que 
temos um trabalho coordenado 
pelo mesmo ‘maestro’ em todo 
fluxo, desde a chegada até a alta 
do paciente pós-parada cardía-
ca, tendo um acompanhamen-
to ambulatorial depois da alta 
hospitalar”.

O Instituto oferece supor-
te consultivo 24 horas, sete dias 
por semana para as equipes do 
departamento de emergência e 
da UTI que cuidam de pacientes 
que sofreram uma PCR. Ainda, 
fornece recomendações para 

intervenções pós-parada com a 
finalidade de otimizar os resul-
tados aos pacientes.

Os cuidados específicos in-
cluem: Modulação Tera pêutica 
da Temperatura (Gerencia men-
to de temperatura alvo); Mo-
nitoramento neurológico con-
tínuo; Cuidados críticos de 
su porte gerais, incluindo ge-
rencia mento de ventilador oti-
mizado; e Disponibilidade de 
cateterismo cardíaco e / ou su-
porte cardiovascular mecânico 
temporário, conforme indicado.

Os pacientes vão receber 
avaliação e tratamento de es-
pecialistas de várias discipli-
nas, como: Medicina Intensiva, 
Cardiologia, Neurologia, Enfer-
magem, Fisioterapia, Psicologia 
e Serviço Social. “Este é um tra-
balho que o Instituto já fazia, 
porém, agora, todos seguem um 
único protocolo do Centro”.

Baseados em estudos e dire-
trizes internacionais, a sobre-
vivência após uma parada car-
díaca diminui entre 7% e 10% 
a cada minuto que a desfibri-
lação é atrasada. “No atendi-
mento pré-hospitalar, são utili-
zados desfibriladores externos 
semiautomáticos para aumen-
tar a sobrevida após uma para-
da cardíaca de 10% para, apro-
ximadamente 60%. No entanto, 
a sobrevivência de uma parada 

cardíaca intra-hospitalar per-
manece em aproximadamente 
10%”, diz dr. Timerman.

O médico conta que a estru-
tura do InCor é exclusiva por 
oferecer tratamentos de ressus-
citação baseados em evidências, 
com recursos da cardiologia in-
tervencionista de emergência e 
cuidados intensivos integrados 
com gerenciamento de tempera-
tura direcionado e suporte car-
diorrespiratório. “Existe uma 
grande variação entre os hospi-
tais quanto à disponibilidade e 
tipo de atendimento pós-ressus-
citação, bem como aos resulta-
dos clínicos. O InCor conta com 
um amplo suporte tecnológico e, 
agora possui um único protocolo 
em todas as unidades e áreas”.

No InCor, os cuidados es-
pecíficos incluem modula-
ção terapêutica da temperatu-
ra, monitoramento neurológico 
contínuo, cuidados críticos de 
suporte gerais, incluindo geren-
ciamento de ventilador otimi-
zado e disponibilidade de cate-
terismo cardíaco e / ou suporte 
cardiovascular mecânico tem-
porário, conforme indicação 
médica.

O instituto vai fornecer toda 
a expertise do Centro para ou-
tros hospitais do Brasil por 
meio de consultorias e treina-
mentos de equipes.

Foto: Divulgação

O InCor é o primeiro hospital do Brasil e da América Latina a criar 
um centro especializado em Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e 

atendimento cardiovascular de emergência

AUMA promove Bazar 
Beneficente neste sábado

A Associação dos Amigos da 
Criança Autista (AUMA) pro-
move neste sábado (das 9 às 16 
horas), seu tradicional Bazar 
Beneficente, com muitas opções 
de presentes e brinquedos a pre-
ços bem abaixo do mercado.

Neste ano teremos  a “área 
de chegada” onde todas as pesso-
as que comparecerem ao evento 
serão orientadas sobre as medi-
das de proteção contra a COVID 
19 e receberão alguns cuidados 
- obrigatoriedade o uso da más-
cara; aferição de temperatu-
ra;- uso de álcool gel nas mãos; 
fornecimento de luvas plásti-
cas descartáveis; observação so-
bre as marcas no ambiente para 

promover o distanciamento e a 
indicação para que todos evitem 
aglomeração com pessoas que 
não morem na mesma casa.

Além destas medidas, a 
AUMA informa que todos os 
itens em exposição serão cons-
tantemente higienizados e ha-
verá revezamento entre os 
voluntários que estarão colabo-
rando com o bazar, não sendo 
permitido nenhum tipo de aglo-
meração entre eles. O Bazar 
Beneficente será na Rua Cezar 
Zama, 257 - Atrás do Pronto 
Socorro do Hospital São Camilo 
de Santana - Mandaqui. Para 
mais informações ligue: (11) 
3384-6180.

Foto: AGZN

AUMA é uma das entidades referência no tratamento do autismo em São Paulo

Comunicado
Conforme comunicado 

do Sindicato do 
Comércio Varejista de 

Produtos Farmacêuticos 
no Estado de São Paulo, 
no mês de DEZEMBRO, 
aos sábados, todas as 
farmácias estarão de 

plantão. Aos domingos 
serão conservados os 

plantões fixados.


