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Editorial O que foi notícia na semana
Os moradores do Parque Edu Chaves, na Zona 
Norte de São Paulo, reclamam de dificulda-
de para marcar consulta na Unidade Básica de 
Saúde (USB) da região. Segundo eles, os funcio-
nários orientam que as consultas sejam marca-
das somente em um dia do mês. Todos os dias 
os pacientes formavam uma longa fila antes da 
abertura da unidade, que ocorre às 7 horas, e se 
aglomeravam em plena pandemia.

•
O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso 
de reinfecção por Coronavírus do país. A pa-
ciente é uma médica de 37 anos que mora em 
Natal e trabalha também em Paraíba. O caso es-
tava sendo investigado desde o dia 23 de ou-
tubro, data em que o Centro de Informações 
Estratégicas de Vigilância em Saúde do RN 
(CIEVS-RN) recebeu a notificação sobre a sus-
peita. A primeira infecção da médica foi em ju-
nho. Após apresentar um quadro de síndro-
me gripal (cefaleia, dor abdominal e coriza) no 
dia 17, a paciente realizou o exame RT-PCR na 
Paraíba em 23 de junho. A identificação do caso 

foi feita pelos governos do Rio Grande do Norte e 
da Paraíba, e confirmou que a mulher foi infecta-
da por duas linhagens diferentes do vírus.

•
A cidade de São Paulo já está com o seu plano 
de vacinação contra a Covid-19 estruturado e 
seguirá a programação do plano estadual, com 
início previsto para 25 de janeiro de 2021. A 
Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou 
na última segunda-feira (7), que o município uti-
lizará todas as suas 468 Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) para a vacinação contra a Covid-19 

e disponibilizará em torno de 150 postos satéli-
tes pela cidade. A vacinação será em duas do-
ses com intervalo de 21 dias entre uma e outra. 
A Prefeitura de São Paulo anunciou também que 
a compra de insumos (seringas e agulhas) já foi 
realizada, bem como a logística de transporte re-
frigerado da vacina já foi elaborada.

•
Na última segunda-feira, 7 de dezembro, o Ipem-
SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de 
São Paulo) realizou uma nova etapa da Operação 
Olhos de Lince na capital. Dois postos de com-
bustíveis com “bandeiras brancas”, localizados 
na Avenida Joaquina Ramalho, nº 1.099 e 
1.120, na Vila Guilherme (Zona Norte), foram 
autuados com diferenças a menos no abaste-
cimento. A bomba marca o valor real e o tan-
que do carro recebe menos combustível, atra-
vés de um chip adulterado na placa. Os postos 
com irregularidade têm dez dias para apresen-
tar defesa junto ao Ipem-SP. De acordo com a 
Lei Federal 9.933/99, as multas podem chegar 
a R$ 1,5 milhão.
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A retomada das obras da Linha 6-Laranja do Metrô, anunciada 
oficialmente em outubro pelo Governo do Estado, trouxe finalmente 
uma real perspectiva para que a região de Brasilândia e bairros 
próximos tenham uma conexão mais rápida e eficaz com a região 
central da cidade. Paralisadas desde 2016 devido a problemas 
com o consórcio anterior, a retomada das obras só foi anunciada 
oficialmente em outubro deste ano, prazo inicial de conclusão das 
obras.

Para o primeiro semestre de 2021, a construtora responsável 
afirma iniciar as escavações de algumas das 15 estações da Linha 
6-Laranja que, de acordo com o cronograma apresentado, deve 
ser concluída em 2025, cinco anos após a data inicial do projeto. 
Caberá ao atual consórcio antecipar essa data dependendo do 
andamento das obras, o que beneficia, tanto os investidores que, 
nesse caso, podem começar a recuperar os recursos financeiros, 
quanto à população e, principalmente os moradores dessa região 
da Zona Norte.

No último ano, a região teve o início das atividades do Hospital 
Municipal da Brasilândia, outra obra de extrema importância 
e aguardada com muita expectativa na região. O equipamento 
iniciou as atividades como parte das medidas de enfrentamento 
à pandemia do novo Coronavírus. Como acontece nos grandes 
hospitais, o início das atividades é implantado por etapas e, a 
expectativa é de que o Hospital da Brasilândia se torne um dos 
principais pontos de referência em saúde pública na Zona Norte. 
Esse também foi um dos compromissos de campanha do prefeito 
reeleito Bruno Covas e estaremos acompanhando nos próximos 
meses.

Ainda nesta edição, destacamos a inauguração do Ecoponto 
São Leandro, na região de Casa Verde, mais um serviço gratuito 
para a destinação de entulho e materiais descartados. Além de 
oferecer meios para evitar que esse material seja descartado em 
ruas ou córregos, o que traz grandes prejuízos para a cidade, é 
preciso que a população utilize esses serviços e faça sua parte 
no combate aos pontos viciados que, infelizmente persistem em 
muitos bairros.

Entre outros assuntos desta edição estão as mudanças de 
trânsito implantadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego 
em Vila Maria e a programação da Virada Cultural que acontece 
neste final de semana em São Paulo com intervenções urbanas e 
diversas atrações on-line. 

Essas e outras notícias regionais estão neste número de  
A Gazeta da Zona Norte, que é distribuída em sua versão impressa 
e digital. À todos, uma boa leitura, um fim de semana com muita 
saúde e paz e até nossa próxima edição!

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.

Dezembro Vermelho conscientiza sobre a 
prevenção e tratamento ao HIV/Aids

O número crescente de no-
vos infectados pelo vírus HIV 
chama atenção das entidades 
de saúde. Os dados do último 
Boletim Epidemiológico HIV/
Aids, divulgado pelo Ministério 
da Saúde, mostram que, de 
2007 até junho de 2020, mais de 
342 mil casos de infecção pelo 
HIV foram notificados, sendo 
152 mil na região Sudeste.

Segundo a médica infecto-
logista do Centro de Estudos e 
Pesquisas “Dr. João Amorim” 
(CEJAM), Karla Katrinne, a 
transmissão do HIV ocorre por 
meio de relações sexuais despro-
tegidas, pelo compartilhamen-
to de seringas, materiais perfu-
ro cortantes contaminados e não 
esterilizados, assim como atra-
vés da transmissão vertical du-
rante a gravidez, parto e/ou ama-
mentação, quando não tomadas 
às devidas medidas de prevenção.

A especialista destaca a im-
portância das ações de preven-
ção devido ao número de novos 
casos em homens jovens e po-
pulações chaves, isto é, gays e 
outros homens que fazem sexo 
com homens (HSH), pessoas 
trans, pessoas que fazem uso de 
álcool e outras drogas, pessoas 
privadas de liberdade e traba-
lhadores (as) sexuais.

“Esses números nos mos-
tram que ainda se faz necessário 

trabalhar fortemente a conscien-
tização da população através de 
campanhas como o Dezembro 
Vermelho, frisando a importân-
cia do uso de preservativo nas re-
lações sexuais”, ressalta Karla.

Vale destacar que os sinto-
mas causados pelo HIV são se-
melhantes a qualquer outra in-
fecção viral. A médica explica 
que não há um sintoma defini-
dor, por isso é recomendado que 
todas as pessoas que passaram 
por uma situação de risco (expo-
sição sexual sem preservativo, 
compartilhamento de agulhas, 
etc.), realizem teste de triagem 
para HIV e demais DST’s, vi-
sando o diagnóstico precoce e, 
consequentemente, a diminui-
ção na transmissão.

Diagnóstico e tratamento

Desde 2013, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) garante trata-
mento para todas as pessoas vi-
vendo com HIV (PVHIV), inde-
pendentemente da carga viral, 
tornando o País uma referência 
mundial no assunto.

“Os antirretrovirais inter-
rompem o ciclo de replicação 
do HIV em pacientes aderentes. 
Com a disponibilização de me-
dicações cada vez mais eficazes 
e toleráveis, a doença deixou de 
ser terminal e tornou-se crôni-
ca”, explica. De acordo com ela, 
uma pessoa com a carga viral 
controlada pode ter uma vida 
saudável e com qualidade.

No SUS, o tratamento 

é realizado pelo Serviço de 
Assistência Especializada em 
HIV/Aids. São disponibilizadas 
consultas médicas, de enferma-
gem e psicológicas, além de ser-
viço social, coleta de exames, 
medicamentos antirretrovirais 
(TARV), preservativos e testa-
gem para HIV e outras DST’s.

Dia Mundial de 
Combate a Aids

Instituída pela Assembleia 
Mundial de Saúde em 1987, a 
data de 1º de dezembro é mar-
cada como Dia Mundial de Com-
bate a Aids e sensibiliza a popu-
lação para o tema, reforçando a 
solidariedade, tolerância, com-
paixão e a compreensão com as 
pessoas infectadas. A especia-
lista do CEJAM recomenda al-
gumas medidas básicas de pre-
venção, que devem ser seguidas 
pelos portadores da doença:

• Realização do tratamento re-
gular com antirretrovirais;
• Uso de preservativos durante 
as relações sexuais;
• Não compartilhar seringas, 
agulhas, alicates ou qualquer 
objeto perfuro cortantes;
• Utilização dos antirretrovirais 
durante a gestação para preve-
nir a transmissão vertical e não 
amamentar.
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O mês Dezembro Vermelho tem o objetivo de chamar atenção 
para as medidas de prevenção contra o HIV

Mães com Covid-19 podem 
amamentar de acordo 

com orientação da OMS

A Organização Mundial da 
Saúde esclarece que mães não de-
vem deixar de amamentar se esti-
verem com Covid-19. Apesar dos 
estudos apontarem a presença 
de pequenas partículas do novo 
Coronavírus no leite materno, 
elas não seriam capazes de infec-
tar o bebê. Além disso, os bene-
fícios da amamentação, segundo 
a OMS, superam esses pequenos 
riscos para a saúde do bebê.

Para amamentar, as mães de-
vem seguir as recomendações 
dadas a todos durante a pande-
mia, com a correta higienização 
das mãos e o uso de máscara. No 
caso da mãe que estiver acome-
tida por Covid-19 e não se sen-
tir bem para a amamentação, há 
a opção da retirada do leite ma-
terno para que outro familiar ou 
mesmo uma cuidadora possa ofe-
recer ao bebê.

De acordo com a Prefeitura 

de São Paulo, os profissionais 
das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), são capacitados a orien-
tar as mamães nesse processo, 
desde a extração do leite até a 
melhor forma de oferecer, nes-
te caso o copinho, que estimula 
a criança a fazer os mesmos mo-
vimentos de sucção como se esti-
vesse no peito.

Em situações adversas, em 
que as mães estejam internadas 
em estado grave ou em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), as 
equipes de saúde fazem uma ex-
tração de alívio para não dar des-
conforto e evitar possíveis com-
plicações a esse leite que, em 
geral, é descartado. Caso a mãe 
esteja em casa e o bebê interna-
do, a recomendação é retirar o 
leite em casa e levar até o Banco 
de Leite mais próximo onde é fei-
ta a pasteurização antes de ser 
oferecido ao bebê.
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Amamentação deve ser mantida por mães que estão com Covid-19

Estado de São Paulo volta à Fase Amarela para evitar 
qualquer tipo de aglomeração, mas nos ônibus nada mudou

No último dia 30 de novem-
bro após as eleições municipais, 
o Governo do Estado de São 
Paulo anunciou o recuo de todo 
o Estado da Fase Verde para a 
Fase Amarela do plano de flexi-
bilização econômica e mudou os 
critérios para a reclassificação.

Entre tantas mudanças já 
faladas nas edições anteriores, 
uma não mudou durante a pan-
demia da Covid-19, foi a aglo-
meração nos ônibus. Recebemos 
reclamações de leitores falando 
sobre algumas linhas da Zona 
Norte de São Paulo, e eles nos 
contaram que os ônibus con-
tinuam cheios, e que mesmo a 
SPTrans dizendo que estão com 
mais ônibus na rua, na prática a 
história é outra. 

Usuários das linhas 1764/10 
- Corisco/Metrô Santana - 
1783/10 - Cachoeira/Metrô San-
tana-2023/10 - Cachoeira- Me-
trô Tucuruvi e 2028/10 - Vila 
Ayrosa /Metrô Tucuruvi, dizem 
que elas estão sempre lotadas, 
e em horário de pico a situação 
piora, sem contar com a limpe-
za dos ônibus, que muitas vezes 
não são feitas nos pontos finais. 

De acordo com a usuária 
Carliana Gomes que, normal-
mente utiliza o ônibus pela ma-
nhã, o intervalo geralmente é 
de 10 minutos, mas no perío-
do da tarde e aos finais de se-
mana, a quantidade de ônibus 
é reduzida e dificulta muito a 
locomoção. ‘’Os ônibus em ho-
rário de pico são sempre lota-
dos e só limparam no início da 
pandemia”.

Outra usuária do transpor-
te público a Luana Chumen, 
que utiliza as linhas 1783/10 
e 2023/10, conta que no perío-
do da manhã os ônibus deve-
riam sair às 8 horas, mas saem 

às 8h10, com isso os pontos fi-
cam cheios e causam aglome-
rações, o intervalo dos ônibus 
nessas linhas é de 20 a 30 mi-
nutos. “Fizemos reclamações na 
SPTrans junto a Associação dos 
Moradores do Jardim Cachoeira 
e eles disseram que estava tudo 
ok, e não havia problema com 
a linha na questão de aglome-
ração, e também há a falta de 
higiene nos ônibus, eles dizem 
que fazem a limpeza nos pontos 
finais e iniciais, entretanto isso 
não acontece”. No período da 
noite as aglomerações tornam a 
acontecer nas duas linhas. 

Entramos em contato com 
a SPTrans para saber a posi-
ção deles em relação as recla-
mações das linhas, e a SPTrans 
informa que foi constatado o 
descumprimento da programa-
ção estabelecida, para as linhas 
e por esta razão a empresa res-
ponsável será monitorada para 
que regularize a operação.  As 
linhas mencionadas pelo Jornal 
tiveram ajustes na frota de ôni-
bus, ao longo da pandemia, sen-
do mantida acima da demanda 
de passageiros. 

A linha 1764/10 - Corisco/ 

Metrô Santana opera com fro-
ta de 85% para uma demanda 
de passageiros de 59%, compa-
rado com o período anterior à 
pandemia;

A linha 1783/10 - Cachoeira/ 
Metrô Santana opera frota de 
100% para uma demanda de 
passageiros de 75%, compa-
rado com o período anterior à 
pandemia;

A linha 2023/10 - Cachoeira- 
Metrô Tucuruvi opera fro-
ta de 91% para uma demanda 
de passageiros de 70%, compa-
rado com o período anterior à 
pandemia;

A linha 2028/10 - Vila 
Ayrosa /Metrô Tucuruvi opera 
frota de 83% para uma deman-
da de passageiros de 60%, com-
parado com o período anterior à 
pandemia.

A SPTrans acompanha em 
tempo real a operação do trans-
porte público e realiza os ajus-
tes sempre que constatada a 
necessidade. Atualmente, o Sis-
tema de Transporte Coletivo 
Municipal opera com 11.284, 
representando 88,06% da fro-
ta em relação ao período ante-
rior à pandemia para atender 

aproximadamente 61% da 
demanda.

Ainda de acordo com a 
SPTrans foram adotadas uma 
série de medidas preventivas 
em relação à Covid-19, como re-
forço na higienização dos veícu-
los e nos terminais, além do uso 
obrigatório de máscara no inte-
rior dos coletivos.

Além da limpeza mais pesa-
da já realizada diariamente nas 
garagens em todos os ônibus, a 
higienização dos ônibus é refor-
çada entre as viagens, nos termi-
nais municipais, principalmente 
nos locais onde há contato mais 
frequente dos passageiros, como 
balaústres, corrimãos e assen-
tos. Mais informações sobre os 
protocolos do transporte público 
para o enfrentamento à covid-19 
estão disponíveis no link http://
sptrans.com.br/media/5584/
protocolos-transporte-pu-blico.
pdf?v=23062020_1510.
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 Linha 1783/10 lotada entre 7 e 8 horas da manhã
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Foto da higienização feita nos 
coletivos das linhas mencionadas 
nos terminais de ônibus do metrô 

Tucuruvi e Santana


