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Editorial O que foi notícia na semana
Na última segunda-feira (1º), o governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB), disse em uma 
postagem nas redes sociais, que assinou um de-
creto para reconhecer as atividades religiosas no 
Estado como serviço essencial. Em vídeo, Doria 
exibe o documento publicado no Diário Oficial na 
última terça (2). O decreto regulamenta o que 
já estava previsto do Plano SP, que permitia a 
realização de missas e cultos seguindo regras 
sanitárias e de distanciamento social na Fase 
Vermelha, a mais restritiva da proposta.

•
De acordo com os números projetados pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), entre agosto de 
2020 e fevereiro de 2021, cerca de 17,7 mi-
lhões de pessoas voltaram à pobreza. Em agos-
to, a população pobre era cerca de 9,5 milhões: 
4,52% do total de brasileiros, 210 milhões. Em 
fevereiro, passou para 27,2 milhões: 12,83%. 
Antes da pandemia, em 2019, os dados con-
solidados apontavam para uma porcentagem de 
10,97% dos brasileiros na extrema pobreza, isto 
é, ganhando menos que R$ 246 por pessoa.

•
Na última quarta-feira (3), o Produto Interno 
Bruto (PIB) do Brasil recuou 4,1% em 2020, R$ 

7,4 trilhões de acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Na contramão 
dos demais setores, no entanto, a agropecuária 
cresceu 2%. Essa foi a maior contração desde 
o início da série histórica atual do IBGE, inicia-
da em 1996, superando a queda de 3,5% regis-
trada em 2015. 

•
Na última quarta-feira (3), depois do Brasil re-
gistrar um novo recorde de mortes diárias pela 
Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro falou a 
apoiadores sobre a pandemia. “Criaram pânico, 

né? O problema está aí, lamen-
tamos. Mas você não pode en-
trar em pânico. Que nem a políti-
ca, de novo, do ‘fique em casa’. 
O pes soal vai morrer de fome, de 
depressão?” O presidente voltou a 
criticar a imprensa. De acordo com 
ele, “para a mídia, o vírus sou eu.” 
Na última terça-feira (2), o País re-
gistrou cerca de 1.726 mortes pela 
Covid-19, segundo o levantamen-
to do consórcio de veículos de im-
prensa. O número é recorde desde 
o início da pandemia. 

•
Na última quarta-feira (3), houve panelaço 
contra o presidente Jair Bolsonaro (sem parti-
do), em algumas capitais do Brasil, moradores 
de São Paulo, do Rio e de outras quatro capi-
tais protestaram, aos gritos de “Fora, genocida” 
e “Fora, Bolsonaro”, os moradores protestaram 
em suas janelas. No bairro dos Jardins, em São 
Paulo, foi possível ouvir também fogos de artifí-
cio. Houve também atos no Rio de Janeiro, em 
Belo Horizonte, em Recife, em Salvador e em 
Porto Alegre.

Foto: Reprodução/ Correio Brasiliense
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Um ano após o início da pandemia, o avanço da Covid-19 
alcança índices alarmantes em todo o País, obrigando 
Estados e Municípios adotarem medidas restritivas para 
evitar um colapso total do sistema de Saúde. Hospitais 
públicos e particulares estão próximos de seu limite e os 
números não param de subir.

De acordo com dados da última terça-feira (2), a média 
estadual de ocupação de leitos de UTI COVID-19 chegou 
a 75,3%, sendo 76,7% na Grande São Paulo. O total de 
pacientes internados em estado grave chegou a 7.415, com 
média diária de cem novas internações em todas as regiões 
de São Paulo nos últimos dez dias.

Diante da situação, o governo do Estado de São Paulo 
anunciou o retorno à Fase Vermelha, na qual apenas 
os serviços essenciais funcionam, além da restrição à 
circulação nas ruas no período das 20 às 5 horas. A medida 
vale pelo menos até o próximo dia 19, quando espera-se ter 
alcançado em todo o Estado uma redução na pressão do 
sistema de Saúde.

Além das medidas anunciadas, é necessário o reforço da 
população com as regras do distanciamento social, evitar 
a circulação desnecessária e continuar usando máscara 
facial e permanente higiene das mãos. A vacinação segue 
avançando gradualmente, mas ainda está distante de refletir 
no controle da doença.

Na última semana, a Prefeitura de São Paulo ampliou sua 
rede de atendimento com um total de 14 postos drive-thru 
para o atendimento aos idosos no momento da vacinação. 
Desses, apenas um está localizado na Zona Norte, no Centro 
de Exposições do Anhembi. A medida que o programa de 
vacinação avançar, é possível que novos postos sejam 
anunciados, porém é necessário que a Zona Norte também 
tenha mais opções de atendimento.

Ainda nesta edição, destacamos o Dia Internacional 
da Mulher a ser comemorado nesta segunda-feira, 8 de 
março. Para lembrar a importância da luta das mulheres 
por igualdade de direitos, respeito e espaço na sociedade, 
destacamos os números da violência contra a mulher, fato 
que continua fazendo vítimas em todo o mundo. Felizmente 
hoje existem serviços e mecanismos de defesa da mulher 
em situação de violência que, embora ainda não sejam 
capazes de coibir totalmente essa prática, são fundamentais 
para transformar essa triste realidade.

Essas e outras notícias locais estão neste número de  
A Gazeta da Zona Norte. Uma boa leitura a todos e até 
nossa próxima edição!

Enxaqueca constante pode ter relação 
com problemas bucais e faciais

A enxaqueca está entre os 
problemas mais incapacitan
tes do mundo, de acordo com o 
Burden of Disease Study. Se
gundo dados do Ministério da 
Saúde, a doença afeta cerca de 31 
milhões de pessoas no Brasil, o 
equivalente a 15% da população, 
a maioria delas com idades entre 
25 e 45 anos. Entre as mulhe
res, o problema chega até 25%, 
mais que o dobro da prevalência 
entre os homens. Ainda segun
do a Sociedade Internacional de 
Cefaleia, há mais de 150 tipos di
ferentes de dores de cabeça e es
timase que quase 90% da popu
lação já sofreu algum dia desse 
mal.

Poucos sabem, mas além da 
relação com fatores como estres
se, hereditariedade ou doenças 
neurológicas, a enxaqueca pode 
ser originada de uma série de 
problemas bucais e faciais. “Os 
dentes estão diretamente liga
dos ao sistema estomatognáti
co, que agrupa as estruturas da 
boca e se liga também aos siste
mas nervoso, circulatório e endó
crino. Portanto, a dor de cabeça 
pode, sim, ser um sintoma de al
gum problema bucal”, afirma a 
dra. Maria Geovânia Ferreira, 
dentista, membro da Sociedade 
Brasileira de Odontologia Esté
tica (SBOE) e da Sociedade Bra
sileira de Toxina Botulínica e 
Implantes Faciais na Odonto
lo gia (SBTI), e professora 

assis tente de anatomia facial 
no Mia mi Anatomical Research 
Cen ter, Estados Unidos.

Quando a saúde bucal 
é responsável pelas 

enxaquecas?

As chamadas dores de cabe
ça secundárias orofaciais podem 
ser provenientes de:

•Dentes com pulpite (inflama
ção da polpa dentária, um te
cido com vários nervos e vasos 
sanguíneos situados no interior 
dos dentes);
•Disfunção temporomandibu
lar (conhecida como DTM, a 
mobilidade da articulação da 
mandíbula e dos músculos ao 
redor fica comprometida, devido 

a dores no maxilar, dificulda
de de mastigar e estalos ou tra
vamentos das articulações da 
mandíbula);
•Bruxismo (ranger ou aper
tar os dentes durante o sono, 
causando desgaste, amoleci
mento dos dentes e, nos casos 
mais graves, problemas ósseos, 
na gengiva e na articulação da 
mandíbula);
•Apertamento dentário (um 
tipo de bruxismo que resulta no 
hábito de apertar involuntaria
mente os dentes da arcada su
perior com a inferior);
•Periodontite (infecção bacte
riana dos tecidos, ligamentos 
e ossos específicos que envol
vem e sustentam os dentes, co
letivamente conhecidos como 
periodonto);

•Odontalgia atípica (uma dor de 
dente frequente, muitas vezes 
sem uma causa identificada);
•Tumores na face.

Bem além da enxaqueca

Além da dor de cabeça, há 
outros sintomas que podem es
tar relacionados com os proble
mas bucais, como trismos (dores 
na musculatura da mandíbula), 
miosites (inflamações nos mús
culos ou em alguns órgãos), cap
sulites (fortes dores na articula
ção do ombro), dores nas costas, 
na nuca e alterações de postura.

E quais as indicações para 
diagnóstico e tratamento?

Segundo a dentista, quando 
a dor estiver constante, o ide al 
é se consultar com um clínico 
geral ou diretamente com um 
neurologista. “Faça um check 
up e elimine todas as possibi
lidades de alguma outra doen
ça. Se constatada normalidade 
nos exames, busque orienta
ção odontológica. É fundamen
tal que o dentista seja especia
lizado em dor orofacial e tenha 
conhecimentos básicos dos di
versos tipos de cefaleia. Ao ava
liar dentes, músculos e articula
ções, ele chegará ao diagnóstico, 
prosseguindo com o tratamen
to adequado”, pontua Maria 
Geovânia.

Foto: Divulgação

A enxaqueca afeta cerca de 31 milhões de pessoas no Brasil

Fome e cansaço extremos pós-treino 
sinalizam deficiência de nutrientes

É comum o aumento do ape
tite e do cansaço após a práti
ca de atividade física, já que há 
maior gasto energético e o cor
po precisa de mais energia para 
repor o que foi gasto. O proble
ma é quando o cansaço chega a 
te consumir, enquanto a fome 
é tão grande que a quantidade 
de alimento ingerida, posterior
mente excede a energia que foi 
gasta nos exercícios físicos.

“Quando isso ocorre, é pro
vável que a carga do treino esteja 
incompatível com a alimentação. 
Ou seja, o organismo da pessoa 
está com deficiência de certos nu
trientes e vitaminas que seu corpo 
precisa para equilibrar o gasto ca
lórico da atividade física”, explica 
a dra. Claudia Chang, pós doutora 
em Endocrinologia e Metabologia 
pela USP e membro da Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia (SBEM).

Além dos macronutrien
tes (proteínas, carboidratos) e 
as gorduras (as boas, de prefe
rência), há determinados micro
nutrientes fundamentais para 
o organismo e para um melhor 
desempenho durante os exercí
cios. Confira:

Ômega-3: o ácido graxo reduz 
a inflamação nos músculos ge
rada pela corrida e ajuda a re
cuperar no póstreino. Onde en
contrar: peixes de águas frias 
(como: salmão, arenque, atum e 
sardinha), além de chia, linhaça 
(óleo, semente e farinha), casta
nhas e nozes.

Vitamina D: importante para 

a absorção de cálcio, mineral 
essencial para o fortalecimento 
dos ossos. “Embora esteja pre
sente em alguns alimentos como 
salmão, sardinha e arenque, 
precisamos do Sol para fazer a 
conversão na pele para a forma 
ativa. Como estamos cada vez 
mais reclusos dentro de nossas 
casas e locais de trabalho, o ní
vel de deficiência tornase mui
to alto, sendo, na maioria das 
vezes, necessária a suplementa
ção”, orienta Claudia Chang.

Vitamina A: treinos pesados 
exigem muito do organismo, po
dendo enfraquecer suas defesas 
e baixar a imunidade, ocasionan
do gripes e resfriados com maior 
frequência. Aposte em alimen
tos ricos em vitamina A, como: 
fígado bovino, cenoura, mantei
ga, ovo, manga, mamão, espina
fre e couve. A suplementação de 
aminoácidos, como a glutamina, 
também pode auxiliar nesse au
mento da imunidade pós treino.

Vitamina E: além de fortalecer 
a imunidade, possui proprieda
des antioxidantes e combate os 
radicais livres liberados duran
te o treino. “Em excesso, estes 
radicais livres podem causar fa
diga e envelhecimento preco
ce, diz a endocrinologista. Onde 
encontrar: castanhas, nozes, 
amendoim, gema de ovo e vege
tais de folhas verdes.

Vitamina B12: a falta desta vi
tamina pode gerar fadiga, prin
cipalmente se a pessoa pratica 
exercícios aeróbicos. Também 

pode causar dificuldade de con
centração e formigamento em 
partes do corpo. Onde encon
trar: atum, truta, bacalhau, sal
mão, ovo, carne vermelha, aba
cate, leite, cereais integrais, 
iogurte e levedo de cerveja.

Vitamina C: fortalece o siste
ma imunológico, combate os ra
dicais livres e ajuda a reduzir 
dores musculares. Também é 
importante para a produção de 
colágeno (nutriente que forma 
a cartilagem protetora das arti
culações), de aminoácidos e me
lhora a absorção de ferro pelo 
organismo. Onde encontrar: la
ranja, limão, acerola, abacaxi, 
pimentão, alface, agrião, cebola.

Cálcio: além dos ossos, o cál
cio é essencial para coagulação 
do sangue, transmissão de im
pulsos nervosos e contração e 
relaxamento muscular. Onde 
encontrar: leite, iogurte, quei
jos, tofu, brócolis, sardinha, es
pinafre, semente de gergelim, 
soja, linhaça, grão de bico.

Fibras: contribuem para o 
bom funcionamento do in
testino, auxiliam na sacieda
de e contribuem para lentifi
cação na absorção da glicose. 
Também atuam na redução 
da absorção de colesterol dos 
alimentos. Onde encontrar: 
aveia, lentilha, castanhas, al
cachofra, frutas e verduras em 
geral.

Potássio: mantém o equilíbrio 
eletrolítico e o nível de hidrata
ção do organismo, além de au
xiliar no processo de contração 
e relaxamento muscular. Onde 
encontrar: banana, batatado
ce, abacate, beterraba, feijão, io
gurte, uva passa, mamão.

“Vale frisar a importância 
de buscar especialistas antes de 
iniciar qualquer prática esporti
va. O ideal é consultar um nu
tricionista e um endocrinologis
ta, que irão avaliar sua saúde, 
seu estilo de vida, suas neces
sidades diárias e o tipo de exer
cício que pretende fazer. Desta 
forma, é possível traçar um pla
nejamento alimentar que seja 
condizente com sua estrutura e 
o treino a ser realizado”, finali
za Claudia Chang.

Foto: Roman Bilik no Unsplash

Falta de vitaminas e minerais 
pode ser causa de fome 

e cansaço extremo

Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
•Alto Mandaqui - *Drogaria Nova Mandaqui 
Ltda. - Av. do Guacá, 1.274 •Alto V. Maria 
- *Farmácia Montessori Ltda. - Praça Maria 
Montessori, 112 •Carandiru - *Farmácia 
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 Cone-
jo, 994 - *Droga-Prolar Ltda. - Av. Itaberaba, 
2.008 •Imirim - *José Sérgio da Silva e Cia 
Ltda - R. Nova dos Portugueses, 822 - *Dro-
garia 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. 
Antenor Navarro, 606 - *Drogaria Lucilene 
Ltda. - Av. Roland Garros, 1.150-A - *Droga 
Century Ltda. - Av. Sanatório, 47 •Jd. Cacho-
eira - *Drogaria Gênesis Ltda. - R. Prof. Bue-
no 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 Jd. São Paulo 
Ltda. - Av. Leôncio de Magalhães, 1.221 •Lau-
zane Paulista - *Drogaria 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 Ma-
ria Garcia Parra, 29 - *Drogaria Conselheiro 
Ltda. - R. Franklin do Amaral, 1.424 •Limão 
- *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Prof. Celestino 
Bourroul, 986 •Mandaqui - *Civitareale & Cia. 
Ltda. - Av. Santa Inês, 719 •Parada Inglesa 
- *Janciauskas & Cia. Ltda. - Av. Gen. Ataliba 
Leonel, 3.083 •Pq. Edu Chaves - *Drogaria do 
Parque Ltda. - Av. Edu Chaves, 862 - *Farmá-
cia 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. Utiyama 
& Cia. Ltda. - R. Aluízio de Azevedo, 30-A - 
*Drogaria Pastorinha Ltda. - R. Paulo Gonçal-
ves, 16 - *Drogaria Santa Filomena Ltda. - R. 

Dr. Zuquim, 716 - *Drogaria Livia Yasuda Ltda. 
- Av. Água Fria, 940 •Sta Terezinha - *Dro-
garia 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. Gui-
lherme - *Farmácia Droga Candida Ltda. - R. 
Maria Cândida, 1.137 - *Drogaria Vila Guilher-
me Ltda. - R. do Imperador, 1.041 - *Irmãos 
Guimarães Ltda. - Travessa Casalbuono, 120 
- Ljs. 61,62,63,65 •V. Gustavo - *Drogaria 
São Paulo S/A. - Av. Guapira, 2.386 - *Droga-
ria 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 Perfuma-
ria Vitas Farma Ltda. - R. Canhoneiro Mearim, 
732 - *Drogaria Droga-Cell Ltda. - Av. Concei-
ção, 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. Nos-
sa Sra do Loreto, 1.078 •V. N. Ca choei rinha 
- *Drogaria Nova Cachoeirinha Ltda. - Av. Pa-
rada Pinto, 344 •V. Nivi - *Drogstore Nivi Dro-
garia Ltda. - R. Tanque Velho, 1.047 •V. Paiva 
- *Drogaria Angelina Ltda. - R. do Imperador, 
1.262 - *Drogaria Av. Conceição Ltda. - Av. 
Conceição, 1.871 •V. Palmeiras - *Drogaria 
Village Ltda. - R. Antonio de Couros, 34 - *Dro-
garia 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 Ribeiro - Av. Profes-
sor Castro Júnior, 222.
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