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Editorial O que foi notícia na semana
O primeiro-ministro da França, Jean Castex, 
anunciou na última terça-feira (13) a decisão 
de suspender todos os voos entre o país e o 
Brasil devido à variante brasileira do Coronavírus. 
“Constatamos que a situação se agrava e deci-
dimos, portanto, suspender até um novo avi-
so todos os voos entre Brasil e França”, disse 
ele. Na França, a presença da variante brasilei-
ra do Coronavírus é minoritária. As autoridades de 
Saúde alertam há dias que há propagação desse 
vírus, e os políticos de oposição exigiam que o go-
verno proibisse os voos. Antes disso, as viagens já 
eram restritas. Os viajantes que partiam do Brasil 
já precisavam mostrar um teste negativo ao che-
gar a França. Além disso, eram também obriga-
dos a ficar em quarentena durante 10 dias.

•
O governador João Doria inaugurou, na última 
terça-feira (13), o Hospital de Campanha Santa 
Cecília, no Centro da capital, dedicado exclusi-
vamente a casos graves de Covid-19. Agora, são 
12 hospitais de campanha ativados no Estado 
para garantir assistência nesta segunda onda 
da pandemia. O Hospital de Campanha Santa 
Cecília está sendo ativado gradativamente e 

terá 60 leitos ainda neste mês de abril, sen-
do 40 de enfermaria e 20 de UTI. Já está em 
funcionamento a estrutura de 20 leitos de en-
fermaria e 10 de UTI. Desde a segunda quin-
zena de março, sete unidades entraram em 
operação: no Hospital São José, da Zona Norte 
da capital, e nos AMEs (Ambulatórios Médicos 
de Especialidades) de Andradina, Barretos, 
Botucatu, Campinas, Sorocaba e Itapeva.

•
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu na 
última terça-feira (13), o requerimento de cria-
ção da CPI da Covid. Apresentado pelo senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o documento es-
tipula que essa comissão parlamentar de inquéri-
to investigará ações e omissões do governo fede-
ral no enfrentamento da pandemia e o colapso da 
Saúde no Estado do Amazonas no começo do ano. 

•
O deputado federal José Carlos Schiavinato 
(PP) morreu na última terça-feira (13), víti-
ma da Covid-19. Natural de Iguaraçu, no nor-
te do Paraná, o político foi prefeito de Toledo, 
na região oeste, e também deputado esta-
dual. Schiavinato estava internado desde o dia 

3 de março, em Brasília. Sua esposa, Marlene 
Schiavinato também morreu vítima da doença, 
no dia 12 de março. O deputado não chegou a 
ser informado da morte da mulher, segundo a 
assessoria do deputado. O político deixa dois fi-
lhos e seis netos.

•
Na última sexta-feira (9), a morte do príncipe 
Philip, 99 anos, marcou o fim do casamento 
mais duradouro da Coroa Britânica. Ao lado da 
rainha Elizabeth II, Philip aproximou a Monarquia 
dos súditos e cumpriu com diligência seu papel 
institucional ao longo de mais de sete décadas.
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Falta de tratamento pode levar à cegueira
A pandemia completa um 

ano no Brasil, sem sinais de me-
lhora, a vacinação em massa 
ainda é uma realidade distan-
te e existem vários outros pro-
blemas de Saúde pública que 
seguem, paralelamente, à disse-
minação de Covid-19. Entre elas 
estão as doenças de visão que 
podem causar cegueira. Por esse 
motivo, o Hospital CEMA e suas 
unidades são considerados ser-
viços essenciais e continuarão 
com atendimento normalmen-
te, mesmo na Fase Vermelha no 
Estado de São Paulo.

Cerca de 80% das doenças of-
talmológicas poderiam ter sido 
evitadas, segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS). No 
entanto, o Brasil conta com 1,5% 
milhão de pessoas cegas, de acor-
do com o Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia. Para conscientizar 
a população sobre a importância 
do diagnóstico precoce na pre-
venção da cegueira é que existe, 
desde 2016, a Campanha “Abril 
Marrom”.

“Grande parte dos proble-
mas que causam perda de visão 
podem ser tratados, desde que 
diagnosticados corretamente e 
no momento certo. É o caso da 
catarata, por exemplo, que há 
algumas décadas deixou muitas 
pessoas sem enxergar, mas hoje 
tem um tratamento eficiente e 
simples”, explica o oftalmologis-
ta do Hospital CEMA, Minoru 
Fujii.

Outra doença que pode cau-
sar cegueira é o glaucoma. 
“Ultimamente, o número de ca-
sos está aumentando, pois as 
pessoas estão vivendo mais”, ex-
plica o especialista. O glaucoma 
ocorre em decorrência de uma 
alteração ocular, que pode pro-
vocar lesão do nervo óptico e do 
campo visual e levar à cegueira 
irreversível. “Há também altera-
ção da pressão intraocular, mas 
podem surgir glaucomas de pres-
são normal”, detalha o médico.

Existem outras doenças que 
podem provocar cegueira, como 
a retinopatia diabética, a de-
generação macular relaciona-
da à idade, descolamento de 
retina, entre outras. No caso 
do descolamento de retina, 

qualquer trauma ocular mais 
intenso pode causar esse qua-
dro. Mesmo que não aparente 
ter ocorrido nada grave, é im-
portante procurar um médico, 
nessas situações. Algumas des-
sas doenças podem deixar da-
nos irreversíveis e outras não. 
Por isso, é importante ir ao of-
talmologista com frequência, e 
isso vale para as crianças, adul-
tos e pessoas da terceira idade.

O Hospital CEMA, referên-
cia no tratamento dos olhos, ou-
vidos, nariz e garganta continua 
aberto, seguindo todos os proto-
colos sanitários exigidos. Além 
da localização principal, no 
Belém, a instituição conta com 
mais 13 unidades ambulatoriais 
em várias regiões de São Paulo. 
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Especialista do Hospital CEMA alerta para a importância de buscar ajuda 
médica, mesmo em meio à pandemia, para evitar sequelas, pois, existem muitas 
causas para a cegueira, incluindo acidentes, diabetes e certas doenças oculares

Abril Marrom

Covid-19 e Diabetes em crianças: o papel essencial das “mães pâncreas”
“O Diabetes Mellitus tipo 1 

(DM1), sem controle pode colo-
car as crianças em maior risco de 
complicações para a Covid-19”, 
alerta dr. Marcio Kra kauer, en-
docrinologista da diretoria da 
Sociedade Brasi leira de En do-
crinologia e Meta bologia Re-
gional São Paulo (SBEM-SP). É 
essencial que os níveis glicêmi-
cos estejam controlados durante 
a pandemia, e claro, sempre para 
prevenir hospitalizações nesse 
grupo de pacientes.

De acordo com o endocrino-
logista, pais e mães devem redo-
brar os cuidados, pois eles aca-
bam exercendo o papel de serem 
o pâncreas de seus filhos.

“As mães de filhos com DM1 
são conhecidas algumas vezes 
como ‘mamães pâncreas’. Elas 
exercem um papel diário difí-
cil, que exige muita organização 

e dedicação por causa dos cui-
dados diários com o Diabetes”, 
conta dr. Krakauer.

Entre esses cuidados, estão: 
medir a glicose no sangue várias 
vezes ao dia, aplicar as doses 

de insulina necessárias, fazer a 
contagem dos carboidratos nas 
refeições e ter atenção total ao 
menor sinal de hipoglicemia ou 
uma hiperglicemia.

Diabetes tipo 1 - Também 
conhecido como Diabetes Insu-
linodependente, Diabetes In-
fan to-juvenil e Diabetes Imu no-
mediado. Esta é uma condi ção 
em que a produção de insulina 
do pâncreas é insuficiente, pois 
suas células sofrem uma ‘des-
truição autoimune’. Os porta-
dores de DM1 necessitam de in-
jeções diárias de insulina para 
manterem a glicose no sangue 
em valores normais. Há risco de 
morte caso as doses de insulina 
não sejam administradas dia-
riamente. Embora possa ocor-
rer em qualquer idade, o DM1 
é mais comum em crianças, ado-
lescentes ou adultos jovens.
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Endocrinologista adverte sobre controle para evitar hospitalizações

LES INSÉPARABLES/ AS 
IN SEPARÁVEIS, (Editora Re-
cord), Quase 70 anos depois de 
ser escrito, chega ao Brasil o 
romance inédito de Simone de 
Beauvoir com uma história fun-
damental para a formação de 
uma das mais importantes in-
telectuais do século 20. Escrito 
em 1954, cinco anos após a pu-
blicação de O segundo sexo, As 
inseparáveis é o romance auto-
biográfico que conta a história 
da amizade passional que uniu 
Sylvie (Simone de Beauvoir) 
e Andrée (Élisabeth Lacoin, a 

Zaza). Sylvie e Andrée se conhe-
cem aos 9 anos no colégio Desir, 
numa Paris em meio à Primeira 
Guerra Mundial. Andrée é diver-
tida, impertinente, audaciosa; 
Sylvie, mais tradicional e tímida, 
logo se sente irremediavelmente 
atraída por ela. No entanto, por 
trás da postura rebelde, Andrée 
tem de lidar com uma família ca-
tólica fervorosa que, com suas 
tradições muito rígidas e am-
biente opressor, está disposta a 
esmagar qualquer expressão de 
individualidade. Juntas, elas tri-
lham o caminho para se libertar 
das convenções de sua época e 
das expectativas asfixiantes, mas 
não fazem ideia do preço trágico 
que terão de pagar pela liberda-
de e pelas ambições intelectuais 
e existenciais. As inseparáveis, 
relata as experiências que fun-
damentaram a revolta e a obra 
da grande filósofa francesa: sua 
emancipação e o antagonismo 
entre intelectuais e conservado-
res. Também retrata e denun-
cia uma sociedade hipócrita e 
fanática. Essa história catárti-
ca de Simone de Beauvoir, publi-
cada com fotos pessoais e cartas 
trocadas entre as duas amigas, 
além de introdução de Sylvie Le 
Bon de Beauvoir, constitui um 
verdadeiro evento literário.

XIII Congresso Paulista de Neurologia, do AVC à Covid
A Associação Paulista de 

Neurologia (APAN) promo-
ve nos dias 27, 28 e 29 de maio 
o ‘XIII Congresso Paulista de 
Neurologia’. Conceituado no ce-
nário nacional, será totalmen-
te on-line neste 2021, debatendo 
questões de relevância à prática 
diária e, em especial, ao enfren-
tamento da Covid-19, incluindo 
o pós e as sequelas neurológicas.

Alguns dos principais pro-
fessores da especialidade do 
Brasil conduzirão painéis sobre 
suas áreas de atuação, compar-
tilhando conhecimentos e em 
interface com a audiência para 
esclarecimentos/debate.

Compõem a grade científi-
ca, temas como: acidente vascu-
lar cerebral (AVC); epilepsias; 
cefaleias; doenças periféricas 
musculares; distúrbios do sono; 

neuro-infecções; reabilitação; 
neu romodulação; doença de Par-
kin son; demências, entre outros.

Haverá a exposição de pes-
quisas, testes, fármacos, mé-
todos de reabilitação, e pai-
néis referentes à pandemia de 
Covid-19, evidentemente, sob 
o olhar na Neurologia. Como 
em todos os eventos anteriores, 
também o público pode esperar 
inovações.

Ocorrerão ainda apresen-
tações científicas, a divulgação 
das novidades em Neurologia e 
discussões de casos clínicos.

O presidente da APAN, dr. 
Rubens José Gagliardi, informa 
que o Congresso é multidiscipli-
nar, aberto à participação de fi-
sioterapeutas, fonoaudiólogos e 
enfermeiros, entre outros.

“Temos adesão grande de 

médicos de outras especialida-
des também, de estudantes e re-
sidentes. “Se por um lado per-
demos um pouco em interação 
social por não ser uma edição 
presencial, essa 13ª edição traz a 
expectativa de médicos e demais 
profissionais até de outros paí-
ses. Isso favorece o fluxo de in-
formações e as interações. Será 
um Congresso 100% dinâmico”.

Todas as atividades serão 
gravadas e poderão ser acessa-
das a qualquer momento pelo 
público inscrito. Para ter aces-
so, será necessário solicitar se-
nha e o link.

O XII Congresso já tem 
uma adesão de mais de 5 mil. 
Inscrições, programação e ou-
tras informações em https:// 
doity.com.br/xiii-congresso- 
paulista-de-neurologia
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FARMÁCIAS 
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•Casa Verde - *Drogaria Drogamavel Ltda. - R. Dr. 
César Castiglione 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 •Fre-
guesia 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 - *Droga-
ria Novo Renascer 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 Sta-
matis, 1.261 - *Droga Benjamin Ltda. - Av. Luís Sta-
matis, 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. Mendes 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 Azevedo, 85 
- *Drogaria e Perf. de Tutti Ltda. - Av. Maria Amália 
L. Azevedo, 2.963 •Lauzane Paulista - *Drogaria Er-
vas Medic. Alemanha Ltda. - R. Cons. M. de Barros, 
3.828 - *Drogaria Ultramarino 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 Gua-
cá Ltda. - Av. do Guacá, 426 - *Droga Vema Ltda. - R. 
Voluntários da Pátria, 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 - *Drogaria 
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 - *Farmácia 
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 - *Drogasil 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. Ban-
cária - *Drogaria Bancária Ltda. - Av. Itaberaba, 2.632 
•V. Brasilândia - *Drogaria Ignez Ltda. - EPP - R. 
Benedito Egidio Barbosa, 55 - *Farmácia Nova Espe-
rança Ltda. - Estrada do Sabão, 1.538 •V. Ede - *Jair 
Cabrera Drogaria - Av. Júlio Buono, 1.545 •V. Guilher-
me - *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 Antô-
nio V. Gustavo Ltda. - Av. Júlio Buono, 1.091 - *Dro-
garia 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 Co-
tching, 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 Al-
mas, 358 •V. Penteado - *Drogaria Sabika Ltda. - Av. 
Dep. Cantídio Sampaio, 947 •V. Sabrina - *Drogaria 
Pan Ltda. - R. Alonso Peres, 543 - *Drogaria São Pau-
lo S/A. - Av. Milton da Rocha, 51.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

O Rodoanel Norte, que faz parte de uma das maiores obras 
viárias do País, segue inacabado e a retomada das obras só 
deve acontecer a partir de 2022. Sua paralisação foi efetivada 
em 2018, devido a evidências de irregularidades nos contratos 
e também problemas estruturais nas obras. De acordo com os 
números divulgados, já foram gastos mais de 6 bilhões de reais 
somente no Trecho Norte do Rodoanel.

Desde então, a via com cerca de 44 km de extensão é apenas 
utilizada por moradores de bairros vizinhos para caminhadas, 
prática de esportes e lazer. Enquanto isso, as ocupações irregulares 
aumentam em seu entorno, acumulando graves problemas sociais. 
De acordo com estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas anunciadas no ano passado, foram constatadas 
1.300 falhas no projeto e na estrutura, sendo encontrados 59 
pontos com erros que podem comprometer a rodovia.

Sua retomada chegou a ser anunciada para fevereiro deste 
ano, mas a licitação foi cancelada pelo Tribunal de Contas 
do Estado por indícios de irregularidades e infrações à Lei de 
Licitações. Atualmente, o Conselho Gestor de Concessões e PPPs 
do Governo do Estado de São Paulo iniciou um novo modelo de 
concorrência por concessão, como forma de viabilizar o término do 
Rodoanel Norte. A previsão é de que a assinatura do contrato para 
a retomada das obras do Rodoanel Norte aconteça até dezembro 
deste ano, com início da operação em 2023. 

A expectativa é também que novas tecnologias sejam adotadas 
para tornar essa obra mais transparente, tanto em sua execução, 
quanto na questão dos contratos. Isso é o que espera a sociedade, 
após essa série de eventos até o momento mal explicadas que 
impedem a conclusão dessa obra que está há mais de duas 
décadas em discussão.

Ainda nesta edição, destacamos a importância da Campanha 
de Vacinação contra Gripe iniciada na última segunda-feira (12). 
Diferente dos anos anteriores, os idosos não fazem parte do 
primeiro grupo a ser atendido para não coincidir com a vacinação 
contra Covid-19, uma vez que é necessário um intervalo de 15 
dias entre ambas. Porém, essa ação continua sendo fundamental 
para a saúde pública e não pode ser relegada a segundo plano, 
mesmo diante da pandemia.

Outro destaque desta edição é o trabalho da Associação Amigos 
do Mirante do Jardim São Paulo que continua com o trabalho 
assistencial levando cestas básicas a famílias carentes nas regiões 
mais necessitadas da Zona Norte. Esse trabalho se junta aos 
demais realizados na região que precisam do apoio da sociedade 
para combater a fome, uma consequência da pandemia.

Essas e outras notícias estão neste número de A Gazeta da 
Zona Norte, que chega às bancas da região nesta quinta-feira (15) 
e segue em sua versão on-line. Uma boa leitura a todos, ótimo 
final de semana e até nossa próxima edição!


