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O que foi notícia na semana

Editorial
As obras da UPA Vila Maria Baixa receberam o ponta pé
inicial na última quarta-feira (11), em ato em que o prefeito
Ricardo Nunes assinou a ordem de serviço para os trabalhos.
Durante os próximos 12 meses, as instalações do atual Pronto
Socorro Municipal de Vila Maria Baixa serão ampliadas
e transformadas em UPS, o que significa aumentar sua
capacidade de atendimento e as especialidades oferecidas.
Além das especialidades que já funcionavam no Pronto
Socorro como: clínica médica, cirurgia e pediatria, quando
transformada em UPS, a unidade de saúde agregará
ortopedia, psiquiatria e odontologia, dobrando a atual
capacidade de atendimento. Esse projeto foi viabilizado pelo
programa Avança Saúde SP, que conta com recursos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), para ampliar a
capacidade da rede de Saúde em São Paulo.
No caso da UPA Vila Maria Baixa, serão investidos
R$ 8.108.718,67 em obras, sendo 60% desse total proveniente
do BID e 40% da Prefeitura de São Paulo. Essa mudança vai
exigir um esforço da população, que em geral depende muito
dos serviços públicos de Saúde. Até que a UPA seja entregue,
o atendimento de urgência será direcionado para as UBSs:
Vila Guilherme e Parque Novo Mundo. Importante destacar
que a região conta ainda com o Hospital Municipal Vereador
José Storopolli, conhecido como “Vermelhinho” na região do
Parque Novo Mundo. Quando a nova UPA for entregue, todo
o esforço será justificado, uma vez que a demanda pelos
serviços públicos de Saúde só tende a aumentar.
Ainda nesta edição, destacamos a iniciativa de moradores
da região da Serra da Cantareira, que estão instalando
passarelas para a travessia de animais silvestres, numa ação
inovadora e em consonância com o Meio Ambiente. Outro
destaque deste número de AGZN é o início da Operação
Baixas Temperaturas, que busca oferecer abrigo para pessoas
em situação de rua especialmente em noites frias, quando a
temperatura cai abaixo de 13 graus. Essa ação vem envolvendo
o espaço de clubes municipais para abrigar essas pessoas, que
também conflita com o interesse dos usuários desses espaços.
Estamos acompanhando essa questão e vamos informando
nossos leitores nas próximas semanas.
Essas e outras notícias regionais estão neste número de
A Gazeta da Zona Norte. Uma boa leitura a todos, excelente
final de semana e até nossa próxima edição!

Dia do Abraço será comemorado
em ação em prol da ITACI
O Dia do Abraço será co
memorado com campanha
para apoiar o trabalho do
ITACI, Instituto de Tra
ta
mento do Câncer Infantil re
ferência no tratamento desta
e de outras doenças hemato
lógicas e raras. Até o dia 22
de maio, o Shopping Center
Norte realiza uma ação junto
aos clientes e parceiros sobre
a importância do diagnósti
co precoce e apoia a campa
nha anual de arrecadação da
instituição, nas dependências
do shopping e em seus canais
digitais.
“De acordo com o Instituto

Nacional de Câncer, 85% das
crianças e adolescentes aco
metidos pela doença podem
ser curados, desde que se
jam diagnosticados preco
cemente e tratados em cen
tros especializados. Por isso,
o tratamento contra o Câncer
infantil não pode esperar”,
afirma Vicente Odone Filho,
diretor clínico do ITACI.
Com seu trabalho de di
vulgação, o Shopping Center
Norte espera contribuir com
o atingimento da meta, que
este ano, espera arrecadar R$
200 mil para a compra de me
dicamentos complementares.
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Considerando o eleitorado paulista, pesquisa Genial/Quaest
mostra que o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT), segue liderando as intenções de
voto para presidência com 39%
das intenções. O presidente Jair
Bolsonaro (PL) continua em segundo lugar com 28%. Em terceiro aparece Ciro Gomes (PDT)
com 8%. João Doria alcança 4%
da preferência do eleitorado do
Estado de São Paulo.
•
Pesquisa de intenção de votos elaborada pela Genial/
Quaest aponta que a disputa pelo Governo do Estado de
São Paulo tem, em primeiro lugar com 30% das intenções de
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voto, o ex-prefeito de São Paulo
Fernando Haddad (PT). Em segundo está ex-governador Már
cio França (PSB), com 17%. O
ex-ministro da Infraestrutura
Tarcísio Freitas (Republicanos),
aparece com 10% das intenções
de voto e o governador Rodrigo
Garcia (PSDB), candidato à reeleição, com 5%.
•
Um avião de pequeno porte caiu
em uma estrada vicinal da região de Boituva, que fica a 120
quilômetros da capital no interior de São Paulo, na tarde da última quarta-feira (11). O Corpo
de Bombeiros informou que 11
pessoas foram encontradas no
local, duas pessoas morreram. A
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Associação dos Paraquedistas de
Boituva confirmou a morte de
André Luiz Warwar, de 53 anos, e
Wilson José Romão Junior, de 38.
•
Na última quinta-feira (12), o governo da Finlândia confirmou
que irá aderir à Otan, provocando uma reação da Rússia. Essa é
considerada uma das consequências políticas mais sérias da
guerra na Ucrânia. O presidente Sauli Niinisto é o principal responsável pela política externa da
Finlândia, atuou para orquestrar
o afastamento do país de uma
longa história de não alinhamento militar. “A Finlândia deve
solicitar a adesão à Otan sem demora”, disseram Niistro e a primeira-ministra Sanna Marin em
declaração conjunta.
•
O Kremlin reagiu à declaração
da Finlândia, afirmando que a
possível adesão à Otan significa uma ameaça e que “tomaria as medidas necessárias” para
garantir a segurança da Rússia.
Moscou não detalhou quais seriam essas medidas.

Psoríase: dúvidas e tratamentos sobre a doença
A Psoríase é um problema
global sério e atinge no míni
mo 100 milhões de pessoas
em todo o mundo, de acordo
com a Organização Mundial
de Saúde (OMS). No Brasil,
a Sociedade Bra
sileira de
Dermatologia (SBD) calcula
que até 2% da população pos
sa ter a doença. De caráter
crônico e inflamatório é ca
racterizada por lesões aver
melhadas e descamativas,
normalmente em placas, que
aparecem, em geral, no couro
cabeludo, cotovelos e joelhos,
segundo a dermatologista,
dra. Clessya Rocha.
Além disso, algumas ati
tudes podem contribuir para
o aparecimento ou agra
var a doença. “Nós temos al
guns gatilhos desencadeado
res como: tabagismo, álcool e
o estresse que também estão
associados ao fator de piora”,
garante a especialista. A pa
tologia se desenvolve a partir
de uma reação imunológica
exagerada, que leva à prolife
ração de células que aceleram
o processo de troca da pele.
“Na epiderme há a troca
da pele a cada 25, 28 dias. Nas
lesões da Psoríase há uma pro
dução acelerada da epiderme,
onde a pele é trocada a cada 5
ou 8 dias. Isso vai gerar uma
placa eritematosa (tipo de ver
melhidão) e descamativa”, ex
plica a dra. Rocha. Geralmen
te, aparece em indivíduos
antes dos 30 e após os 50 anos,
e em 15% da população pode
aparecer ainda na infância.
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Psoríase é uma doença crônica com tratamento disponível pelo SUS

Sem cura, a patologia tem
tratamento, que pode ser
encontrado gratuitamente
no Sistema Único de Saúde
(SUS). O tratamento da
Psoríase é baseado no contro
le dos sintomas e o SUS ofe
rece terapia gratuita para ca
sos da doença de forma leve,
moderada e até grave. Os
procedimentos são detalha
dos em um Protocolo Clínico
e Diretrizes Terapêuticas da
Psoríase, aprovado pelo Mi
nistério da Saúde desde se
tembro de 2019.
De olho na
qualidade de vida!
Sobre o tratamento, a
dermatologista pontuou que,
quando falamos sobre a Pso
ríase, não se foca somente
em tratar as lesões com cre
mes, luzes e pomadas, mas o
paciente como um todo.

“Precisamos orientar o
nosso paciente a ter um esti
lo de vida mais saudável. Isso
significa que ele deve cuidar
do sono para que ele tenha
uma boa qualidade de vida
e da alimentação, pois é ne
cessário informá-lo que evite
os alimentos inflamatórios
(que contém glúten e alguns
alimentos como: tomate, ba
tata, pimentão e berinjela) e
pedir para que invista numa
dieta anti-inflamatória com:
vegetais, verduras, alimen
tos cozidos, por exemplo, de
acordo com um nutricionis
ta”, alerta a profissional.
Além disso, a médica
pontuou que cuidar do emo
cional é importante, pois o
estresse é um fator que de
sencadeia as lesões. E como
não é uma tarefa fácil, às ve
zes a ajuda de uma terapia
pode ser necessária, caso o
paciente ache importante.

