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Editorial O que foi notícia na semana

A Cúpula de Líderes sobre o Clima, evento no 
qual o presidente dos EUA recepcionará virtual-
mente 40 chefes de Estado, entre eles o presi-
dente Jair Bolsonaro, terá início previsto para 
hoje (22), com grande expectativa no cená-
rio mundial. Através desse evento, Biden pre-
tende assumir o protagonismo político global 
nas questões climáticas. Durante o evento, a 

grande expectativa é também pela participação 
de Bolsonaro, que deve sofrer forte pressão para 
assumir compromissos efetivos para reverter o 
desmatamento da Amazônia e todas as medidas 
necessárias para reduzir as emissões de carbo-
no. Caberá ao presidente brasileiro também a 
tentativa de reverter a imagem negativa do País 
durante a cúpula, após uma política que reve-
lou números devastadores do Meio Ambiente no 
Brasil.

•
O ex-policial Derek Chauvin foi condenado na 
última terça-feira (20) pela morte de George 
Floyd, homem negro que morreu após ser asfi-
xiado por nove minutos no Estado de Minnesota, 
nos Estados Unidos. A decisão unânime é do júri 
popular que analisou o caso. A promotoria deci-
diu revogar a fiança para o crime de homicídio 
culposo e o ex-policial saiu do tribunal algema-
do. A duração da pena será definida nas próxi-
mas semanas, mas Chauvin pode pegar até 40 
anos de prisão.

•
Na última segunda-feira (19), o governador João 
Doria acompanhou a liberação de mais 700 mil 

doses da vacina do Instituto Butantan contra 
o Coronavírus para uso em todo o País. Já fo-
ram entregues 41,4 milhões ao PNI (Programa 
Nacional de Imunizações).

•
O embaixador chinês, Yang Wanming, reforçou 
o compromisso de seu país em fornecer insu-
mos das vacinas Coronavac e AstraZeneca/
Oxford ao Programa Nacional de Imunizações 
(PNI) do Ministério da Saúde. Em reunião com 
o ministro Marcelo Queiroga na última segun-
da-feira (19/4), Wanming ressaltou que a China 
tem se empenhado em oferecer o Ingrediente 
Farmacêutico Ativo (IFA) para a fabricação de 
imunizantes pelo Instituto Butantan e pela 
Fundação Oswaldo Cruz. A parceria tem permiti-
do a produção nacional de vacinas, enquanto o 
Brasil não garante a autossuficiência na fabrica-
ção do IFA.

•
Na última quarta-feira (21), foi inaugurado ofi-
cialmente o Hospital de Campanha de Itaqua-
quecetuba. A unidade vai funcionar no Ginásio 
Municipal de Esportes e contará com 60 leitos 
para tratamento de pacientes da Covid-19.
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Foto: Isac Nóbrega/PRDurante a primeira semana da “Fase de Transição” adotada 
no Estado de São Paulo para a retomada das atividades após a 
importante redução alcançada nos índices de ocupação dos leitos 
de UTI, novas datas e grupos prioritários foram anunciadas no 
programa de vacinação do Estado.

Até o momento, a data determinada para vacinar as pessoas 
com 60 anos ou mais, será a partir do dia 6 de maio e outros grupos 
prioritários foram contemplados. Portadores de comorbidades como: 
pessoas com Síndrome de Down, transplantados e pacientes renais 
começam a ser imunizados a partir de 10 de maio. Há também a 
inclusão dos trabalhadores dos transportes entre os grupos prioritários 
a partir de maio incluindo metroviários, ferroviários, motoristas e 
cobradores de ônibus.

Esse cronograma, que anda paralelamente à retomada das 
atividades econômicas, busca atender a análise de prioridades de 
acordo com a vulnerabilidade diante da doença. Atualmente, quando 
a vacinação está prestes a abranger a população com 60 anos ou 
mais, já é notória a redução dos casos graves em pessoas idosas.

Porém, há o desafio de conter o avanço da pandemia entre 
a população mais jovem, ao mesmo tempo em que há o esforço 
de evitar o colapso da economia e conter o avanço da pobreza. 
Levantamentos recentes comprovam que cerca de 59 por cento da 
população está sujeita a algum nível de insegurança alimentar. Esse 
índice inclui desde as pessoas com pouco acesso à alimentação, até 
aqueles que estão totalmente vulneráveis a fome e a miséria.

Nesse contexto, surpreendem a multiplicação de ações 
promovidas pela iniciativa privada e por diversas instituições em 
campanhas, para ajudar com alimentos e doações essa parcela da 
população mais atingida pela pandemia. Nosso esforço se junta ao 
de todas essas iniciativas no intuito de trazer a cada edição diferentes 
ações que surgem como forma de socorrer esse grande número de 
pessoas acometidas pelas consequências da pandemia.

A grande expectativa da sociedade é alcançar a ampla vacinação 
em todo o País, sendo que a chamada “imunidade de rebanho” só 
começa a ser atingida quando ao menos 75% da população estiver 
imunizada. Até o momento, pouco mais de 10 por cento da população 
brasileira recebeu ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19.

Há a grande expectativa de que outros imunizantes possam chegar 
de fato a implementar o Plano de Imunização Nacional. Até então, 
não há outra alternativa a não ser seguir todas as recomendações 
de distanciamento social, higiene, uso de máscaras e evitar todas as 
formas de aglomerações. No Estado de São Paulo, onde as atividades 
estão em fase de retomada, os protocolos precisam ser rigorosamente 
seguidos para alcançar o controle da pandemia mantendo as 
atividades econômicas ativas. Seguimos com esse desafio, confiantes 
de que a cada semana possamos trazer novas notícias que indiquem 
a superação da pandemia da Covid-19.

Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até nossa 
próxima edição!

Vacinação dos profissionais de Saúde a partir 
de 47 anos teve início na última segunda-feira

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Mu nicipal 
da Saúde (SMS), informa que na 
segunda-feira (19), começou a 
vacinação do grupo prioritário 
formado por trabalhadores dos 
serviços da área de Saúde com 
47, 48 e 49 anos. O público-alvo é 
de cerca de 40 mil pessoas.

Trabalhadores dos serviços 
de Saúde são todos aqueles que 
atuam em espaços e estabele-
cimentos de assistência e vigi-
lância à saúde, sejam eles: hos-
pitais, clínicas, ambulatórios, 
laboratórios e outros locais. 
Desta maneira, compreende os 
profissionais de Saúde, priori-
zando neste momento: médicos; 
enfermeiros/técnicos e auxilia-
res; nutricionistas; fisioterapeu-
tas/ terapeutas ocupacionais; 
biólogos; biomédicos/técnicos 
de laboratório que façam coleta 
de RT-PCR SARS CoV2 e análi-
se de amostra de Covid-19; far-
macêuticos/técnico de farmá-
cia; odontólogos/ASB - auxiliar 
de Saúde Bucal/TSB - técnico de 
Saúde Bucal; fonoaudiólogos; 
psicólogos; assistentes sociais; 
profissionais da educação física; 
e médicos veterinários.

Toda a rede de vacinação da 
cidade, inclusive as 468 UBS, 
está disponível aos públicos ele-
gíveis da campanha, o que inclui 

pessoas de grupos prioritários 
anteriores que ainda não inicia-
ram ou completaram o esquema 
vacinal.

A SMS informa que mesmo 
após a vacinação as pessoas de-
vem manter as regras de dis-
tanciamento social, uso de más-
caras e lavagem constante das 
mãos. O uso de álcool em gel 
também segue indispensável.

Recomenda ainda que as 
pessoas busquem a vacina de 
maneira gradual, evitando aglo-
merações nos postos da capital e 

preenchendo o pré-cadastro no 
site Vacina Já para agilizar em 
até 90% o tempo de atendimen-
to para imunização.

Serviço:

468 Unidades Básicas de 
Saúde (UBS)
Horário: de segunda a sexta, das 
7 às 19 horas

AMAS/UBS Integradas
Horário: 7 às 19 horas, inclusive 
aos sábados e feriados.

Centros de Saúde - CS:
CS Escola Barra Funda - Ale xan-
dre Vranjac - Avenida Dr. Abraão 
Ribeiro, 283 - Bom Retiro.
Atendimento para vacinação: de 
segunda a sexta-feira, das 7 às 
17 horas.

CS Escola Geraldo de Paula 
Souza - Avenida Dr. Arnaldo, 
925 - Sumaré.
Atendimento para vacinação: de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 
17 horas.

CS Escola Samuel Barnsley 
Pessoa - Avenida Vital Brasil, 
1.490 - Butantã.
Atendimento para vacinação: de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 
17 horas.

17 SAEs - Serviços de Aten-
ção Especializada
Postos Volantes/Farmácias/ 
Drive-Thru em UBS
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira.
Horário: 8 às 17 horas.

Informações também podem 
ser obtidas acessando o link 
Vacina Sampa: https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/se-
cretarias/saude/vigilancia_em_
saude/doencas_e_agravos/coro-
navirus/index.php?p=307599.

Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

São esperados cerca de 40 mil trabalhadores em toda a 
rede de vacinação da cidade de São Paulo

Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte
FARMÁCIAS DE PLANTÃO

•Água Fria - *Farmácia e Drogaria Santa Luzia Ltda. 
- Av. Água Fria, 807 •Alto V. Maria - *Drogaria Dudu 
Ltda. - Av. Alberto Byington, 2.651 *Drogamirtes 
Ltda. - Praça Cosmorama, 17 •Carandiru - *Droga-
ria Josyfar Ltda. - R. do Imperador, 09 •Casa Verde 
- *Drogaria São Paulo S/A. - R. Dr. César Castiglio-
ni Jr., 247 - *Farmácia Tamahe Ltda. - R. Joaquim 
Afonso de Souza, 816 •Freguesia do Ó - *Drogaria 
Itaberaba Ltda. - Av. Itaberaba, 658 - *Vania Turati 
Drogaria Ltda. - Av. Gen. Edgar Facó, 1.418 •Itabe-
raba - *Fastfarma Com. de Med. e Perf. Ltda. - Av. 
Itaberaba, 1.444 - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. 
Itaberaba, 1.945/ 1949 *Droga Eden Ltda. - Av. Ita-
beraba, 2.061 •Jaçanã - *Drogaria Paza Ltda. - Av. 
Francisco Rodrigues, 562 - *Jaime Fuentes Arilla & 
Cia. Ltda. - Av. Guapira, 2.006 •Jd. Brasil - *Total 
Pharmacist Assist. Drogaria Ltda. - Av. Júlio Buono, 
3.597 - *Drogaria Reunidas Ltda. - R. Basílio Alves 
Morango, 827 - *Farmadroga Ltda. - Av. Roland Gar-
ros, 1.068 - *Droga Tec Ltda. - Av. Roland Garros, 
387 •Jd. Japão - *Seiti Anagusko & Cia Ltda. - Av. 
Jardim Japão, 1.261 •Jd. Joamar - *Drogaria Gra-
damon Ltda. - Av. Antonelo de Messina, 968 •Jd. 
Maracanã - *Drogaria Maracanã Ltda. - Av. Itabera-
ba, 3.822 •Jd. Primavera - *Drogaria Life Ltda. - Av. 

Dep. Emílio Carlos, 1.742 •Jd. Tremembé - *Dro-
garia São Paulo S/A. - Av. Maria Amália Lopes de 
Azevedo, 975 •Lauzane Paulista - *Drogaria Rosa 
Cris Ltda. - Av. Adolfo Coelho, 138-A •Limão - *An-
tonio de Siqueira - Av. Prof. Celestino Bourroul, 840 
•Mandaqui - *Oliveira & Valoto Ltda. - R. Augusto 
Tolle, 791 - *Farmácia Mandaqui Ltda. - R. Matheus 
Leme, 21 - *Antares Comercial Farmacêutica Ltda. - 
Av. Zunkeller, 265 - *Droga Rosa Ltda. - R. Salvador 
Tolezano, 09 •Parada Inglesa - *Alquymia Pharma 
Ltda. - Av. General Ataliba Leonel, 2.291 •Pq. Edu 
Chaves - *Drogaria Chaves Ltda. - Av. Edu Chaves, 
863 •Pq. Novo Mundo - *Drogaria Parque Novo 
Mundo Ltda. - Av. Tte. Amaro Felicíssimo Silva, 1.311 
•Pq. Peruche - *Drogaria Cristal do Peruche Ltda. 
- R. Armando Coelho Silva, 323 - *Drogazu Ltda. - 
R. Valdemar Martins, 371-A •Santana - *Drogaria 
Farmafacil Ltda. - R. Voluntários da Pátria, 1.579 - 
*Farma Norte Drogaria e Perf. Ltda. - R. Alfredo Pujol, 
570 - *Farmácia São Gabriel Ltda. - R. Mal. Hermes 
da Fonseca, 486 - *Drogaria São Paulo S/A. - R. 
Ezequiel Freire, 424 •Tucuruvi - *Drogaria São Paulo 
S/A. - Av. Tucuruvi, 557 - *Drogaria Presidente Ltda. 
- Av. Nova Cantareira, 2.320 - *Drogaria Amiga Ltda. 
- Av. Guapira, 1.262-A •V. Aurora - *Saburo Kuroba 

- R. Irmão João Creff, 153 •V. Brasilândia - *Demac 
Produtos Farmacêuticos Ltda. - R. Parapuã, 1.782 - 
*Droga Marisa Ltda. - R. Benedito Egídio Barbosa, 
49 •V. Cachoeirinha - *Drogaria Flor do Ipê Ltda. - 
Av. Imirim, 4.132 •V. Dionísia - *Drogaria Diofarma 
Ltda. - R. Fernando Pessoa, 221 •V. Ede - *Drogaria 
Hirofarma Ltda. - Av. Júlio Buono, 467 - *Drogaria 
Farmanael Ltda. - Av. Ede, 86 •V. Guilherme - *Far-
mácia Jeodroga Ltda. - Av. Joaquina Ramalho, 226 
*Drogaria e Perf. Praça Oscar Ltda. - R. Maria Cân-
dida, 1.412 •V. Gustavo - *Drogaponto Ltda. - Av. 
Júlio Buono, 2.051 •V. Maria - *Drogaria São Carlos 
da Nice Ltda. - Av. Guilherme Cotching, 1.531/ 1.535 
- *Naides Barbosa Lima - R. Tomas Speers, 687 - 
*Drogaria E. R. Castro Ltda. - R. do Imperador, 1.629 
•V. Mazzei - *Drogairis Ltda. - R. Imbiras, 144 •V. 
Medeiros - *Drogaria Mundy Ltda. - R. Crispim Du-
arte, 653 - *Drogaria Fenix Ltda. - Av. Nossa Senhora 
do Loreto, 635 •V. Palmeiras - *Farmácia Vila Pal-
meiras Ltda. - Av. Inajar de Souza, 446 •V. Sabrina 
- *Drogaria e Perfumaria Castro Ltda. - Praça Angelo 
Conti, 198 •V. Santa Maria - *Drogaeny Ltda. - R. 
Tomas Antonio Vilani, 193.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

Turma1ª

Hospital de Transição para tratamento de Covid-19 
foi entregue pela Prefeitura de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo, por 
meio da Secretaria Mu ni cipal da 
Saúde (SMS), entregou na quin-
ta-feira (15), o Hospital Profª Lydia 
Storópoli, unidade de transição com 
capacidade para 212 leitos de alta, 
média e baixa complexidade, que se-
rão ativados gradativamente.

Para viabilizar o hospital, foi fei-
to um Termo de Colaboração com 
a Universidade Nove de Julho - 
Uninove. A unidade vai funcionar na 
Rua Vergueiro, 235.

Os leitos serão dedicados a pa-
cientes em recuperação da Covid-19, 
internados em hospitais munici-
pais, para continuidade do tratamen-
to e reabilitação. A gestão será fei-
ta pela Organização Social de Saúde 
(OSS) Associação Paulista para o 
Desenvolvimento da Me dicina - 
SPDM. Este equipamento atende-
rá somente pa cientes transferidos 
por meio da Central de Regulação 
do município (CRUE). O atendimen-
to será feito de maneira referenciada 
pelos hospitais da rede municipal de 
Saúde.

Foto: Edson Lopes Jr / Secom

Localizado na Uninove (Campus Vergueiro), o Hospital Profª Lydia Storópoli 
será referência no tratamento de pacientes em recuperação da Covid-19

Gripe: veja 10 dicas para 
ficar longe da doença

Muito comum nessa época do 
ano, a Gripe é uma infecção aguda 
do sistema respiratório provoca-
da pelo vírus Influenza. Embora 
aconteça em qualquer época do 
ano, a infecção é mais frequen-
te no outono e no inverno, quan-
do as temperaturas caem. O vírus 
da Gripe tem grande potencial de 
transmissão, propaga-se facil-
mente e é responsável por eleva-
das taxas de hospitalização. 

A doença causada por In-
fluen za pode se apresentar como 
Síndrome Gripal, que é o mais 
fre quente, ou como Síndro-
me Respiratória Aguda Grave 
(SRAG), com sinais e sintomas que 
podem indicar maior gravidade. A 
Covid-19, inclusive, é uma delas.

Sintomas da 
Síndrome Gripal

Febre de início súbito acompa-
nhada de tosse ou dor de gargan-
ta e pelo menos um dos seguintes 
sintomas: dor de cabeça, dor mus-
cular ou nas articulações sem ou-
tro diagnóstico. Em crianças com 
menos de 2 anos de idade são co-
muns tosse, coriza e obstrução 
nasal. Os sintomas da gripe cos-
tumam melhorar em uma sema-
na. A febre (temperatura maior 
que 37,8°C) declina após 2 ou 3 
dias do início da doença.

Sintomas da Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 

(SRAG)

Indivíduo de qualquer ida-
de, com síndrome gripal que 
apresenta dispneia (falta de ar) 
e sinais de desconforto respi-
ratório e queda da pressão ar-
terial. A SRAG também pode 
ser caracterizada pela queda do 
oxigênio no sangue. Por isso, e 

principalmente em tempos de 
pandemia de Covid-19, aos pri-
meiros sintomas a orientação é 
procurar uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS) para diagnósti-
co, testagem e tratamento.

Como a Gripe é transmitida?

A Gripe é transmitida de pes-
soa para pessoa por meio da fala, 
tosse ou espirro de indivíduos in-
fectados com o vírus Influenza. 
A infecção também pode aconte-
cer quando há contato, por meio 
das mãos, com objetos contami-
nados e, em seguida, tocando a 
boca, nariz ou olhos.

Confira as 10 medidas efica-
zes na prevenção da Gripe e ou-
tras doenças respiratórias:

•Lave as mãos com água e sa-
bão ou use álcool em gel, princi-
palmente antes de consumir al-
gum alimento.
•Utilize lenço descartável para 
higiene nasal.
•Cubra o nariz e a boca ao tos-
sir ou espirrar.
•Evite tocar mucosas de olhos, 
nariz e boca.
•Não compartilhe objetos de uso 
pessoal, como: talheres, pratos, 
copos ou garrafas.
•Mantenha os ambientes bem 
ventilados e evite espaços fechados.
•Evite contato próximo a pesso-
as que apresentem sintomas de 
Gripe, seja em casa, no trabalho 
ou na escola. Caso você apresente 
os sinais, afaste-se destes locais.
•Evite sair de casa em período 
de transmissão da doença e evi-
te aglomerações.
•Adote hábitos saudáveis, como 
alimentação balanceada e inges-
tão de líquidos.
•Não perca a oportunidade de 
tomar a vacina.

Pronunciamento do presidente Bolsonaro na 
Cúpula de Líderes sobre o Clima é aguardado 

com expectativa no cenário internacional


