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O que foi notícia na semana

Motoristas de ônibus da cida-
de de São Paulo começaram à 
0 hora da última terça-feira (14), 
uma paralisação que trouxe 
grande transtorno para toda 
a cidade. A greve descumpriu 
a ordem de manter 80% da fro-
ta em operação nos horários de 
pico, entre 6 e 9 horas, e 60% ao 
longo do dia. Sem transporte 
para seguir para o trabalho, mui-
tas pessoas tentaram os apli-
cativos, porém os altos preços 

das corridas também se torna-
ram outro problema para os tra-
balhadores. De acordo com a 
SPTrans, a greve afeta 713 linhas 
e 6,5 mil ônibus, que transporta-
riam 1,5 milhão de passageiros 
somente no período da manhã. 
Durante a madrugada, apenas 
46 das 150 linhas de ônibus ope-
raram, deixando muitos passa-
geiros sem opção. 

•
Uma nova alta de casos de 

Covid-19 no Brasil vol-
ta a ameaçar a saúde 
pública. Somente na 
última segunda-fei-
ra (13), foram regis-
trados 22.710 novos 
casos, sendo que a 
média móvel de tes-
tes positivos teve alta 
de 70% em relação as 
duas últimas sema-
nas. Foram notifica-
das 53 novas mortes 
na última segunda-
feira. Durante toda a 
pandemia, foram re-
gistradas 668.230 ví-
timas e 31.495.034 ca-
sos da doença.

•
Devido ao aumento 
nos casos de Covid-19, 

a Prefeitura de São Paulo decidiu 
ampliar o número de leitos des-
tinados ao tratamento de doen-
ças respiratórias. De acordo com a 
Secretaria Municipal da Saúde, 50 
vagas foram criadas na rede públi-
ca da capital paulista para dar su-
porte à demanda. A média de in-
ternações em todo Estado estava 
em torno de 150 há cerca de 2 me-
ses e, atualmente, já passa de 500 
pessoas.
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Editorial
A cidade de São Paulo tem suas preciosidades, muitas vezes 

desconhecidas pelos próprios paulistanos. Na Zona Norte, um 
desses pontos que merece ser visitado é o Sítio dos Morrinhos, que 
possui uma das seis casas bandeiristas da cidade de São Paulo. Sua 
construção data do século 18 e é uma das edificações construídas 
em taipas, uma técnica muito utilizada na época. Entre 1984 e 2000, 
o Sítio dos Morrinhos recebeu um intenso processo de restauração 
e passou a abrigar o Centro de Arqueologia de São Paulo, que reúne 
diversos materiais de escavações e pesquisas do Departamento de 
Patrimônio Histórico (DPH) em toda a capital paulista.

Sua estrutura tem um auditório, utilizado para palestras e toda 
uma área verde preservada com árvores frutíferas e ornamentais. 
Depois de um breve período fechado para organização de seu 
próprio acervo, o Sítio dos Morrinhos volta a ser aberto à visitação, 
que inclui também visitas monitoradas para escolas. Como um 
dos mais interessantes pontos históricos da cidade. O Sítio dos 
Morrinhos é capaz de oferecer uma visão perfeita da época 
bandeirista e  impressionar ainda mais com o desenvolvimento 
da nossa cidade. Vale a pena conhecer!

Nesta edição, voltamos a questionar a Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Estado a respeito de um novo 
endereço para a unidade Bom Prato Santana. Desativada desde 
fevereiro deste ano, a entrega das refeições é realizada de maneira 
improvisada na Praça Margarida Gimenez, fazendo com que as 
pessoas tenham de improvisar um local para se alimentar. 

Como um dos programas sociais mais sólidos do Estado, 
o Bom Prato é de extrema importância, principalmente 
diante da pandemia e do agravamento da pobreza e da fome. 
Reconhecemos que o serviço não deixou de ser prestado, porém 
é necessário que uma das mais importantes unidades volte a ter 
uma sede para acomodar as pessoas que precisam desse serviço.

Entre outros destaques desta edição, registramos ainda a 
homenagem aos profissionais de imprensa realizada pela Associação 
Comercial de São Paulo-Distrital Nordeste na última segunda-feira 
(13). A Gazeta da Zona Norte foi um dos veículos de comunicação 
homenageados, entre as demais publicações agraciadas. À ACSP-
Distrital Nordeste, o nosso sincero agradecimento!

Essas e outras notícias regionais estão neste número de  
A Gazeta da Zona Norte. Uma boa leitura a todos, excelente 
feriado e até nossa próxima edição!
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OMS recomenda dose única da vacina do 
HPV contra o câncer de colo de útero

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) lançou uma 
estratégia visando a elimi
nação do câncer de colo de 
útero, classificado como um 
problema de saúde públi
ca em todo o mundo. O uso 
da vacina contra o HPV é 
uma das medidas mais efi
cazes segundo a organiza
ção. Segundo a instituição, 
adotar a dose única é uma 
estratégia para aumentar 
as coberturas e proporcio
nar a proteção para um nú
mero maior de meninas que 
não têm acesso à imunização 
contra o HPV.

O câncer de colo uterino 
é uma doença silenciosa que 
apresenta alta mortalidade 
e é prevenível pela imuniza
ção. Dessa forma, a possibi
lidade do uso da vacina em 
dose única tem o propósi
to de aumentar as cobertu
ras vacinais, principalmen
te, nos países de baixa renda.

Entretanto, segundo a 
Febrasgo (Federação Bra si
leira das Associações de Gi
ne cologia e Obstetrícia) e a 
Comissão Nacional Espe cia
lizada em vacinas da federa
ção, neste momento, devese 

manter o esquema de duas 
doses da vacina HPV (com 
intervalo de 6 a 12 meses 
entre as doses). A ideia é 
aguardar mais evidências 
que sustentem uma mudan
ça no calendário, e ao mes
mo tempo intensificar as 
ações integradas de melho
ria das coberturas vacinais 
de adolescentes no país, es
pecialmente com a vacina
ção em base escolar, aliada 
a uma campanha nacional 
de conscientização da popu
lação, para atingir as metas 
estabelecidas pela OMS.

Quem deve se vacinar?

Meninas de 9 a 14 anos 
e meninos de 11 a 14 anos 
podem tomar a vacina gra
tuitamente no SUS. Para 
os que vivem com HIV/aids, 
submetidos a transplantes 
de órgãos sólidos/medula ós
sea e pacientes oncológicos, 
a faixa etária é mais ampla 
(9 a 45 anos para mulheres 
e 9 a 26 anos para homens) 
e o esquema vacinal é de três 
doses. No caso de imunossu
pressão é necessário apre
sentar prescrição médica.
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OMS acredita na eficácia da dose única da vacina 
contra o HPV e recomenda o uso

Unidades Básicas de Saúde 
testam pessoas que tiveram 

contato com pacientes de Covid
Desde a última sextafei

ra (10), a Secretaria Muni
cipal da Saúde (SMS) pas
sou a testar os contactantes, 
mesmo assintomáticos, de 
pacientes que foram diag
nosticados com Covid19. Os 
testes são realizados no séti
mo dia após o último contato 
com o doente, nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs).

O objetivo é possibili
tar que os contatos próxi
mos das pessoas diagnosti
cadas com a doença possam 
retomar suas atividades, 
pessoais e profissionais, 
com mais segurança, sem a 

necessidade de aguardar 14 
dias.

Com a testagem, a quaren
tena poderá ser suspensa após 
o sétimo dia, desde que o con
tato seja testado e o resulta
do do Teste Rápido Antígeno 
(TRA), realizado no sétimo 
dia de quarentena, seja não 
reagente. A pessoa poderá re
tornar as suas atividades no 
oitavo dia, caso o resultado 
seja negativo, e o monitora
mento dos sinais e sintomas 
deve ser continuado por mais 
sete dias, com manutenção de 
medidas gerais de prevenção 
e controle reforçadas.


