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O que foi notícia na semana

Diversas denúncias de assédio se-
xual derrubaram o ex-presidente 
da Caixa Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, nome indicado pelo 
presidente Jair Bolsonaro. Diante 
do escândalo, Guimarães pe-
diu demissão do cargo na última 
quarta-feira (29), mesma data em 
que a secretária de Produtividade 
e Competitividade do Ministério 
da Economia, Daniella Marques, 
foi nomeada para ao cargo. 

•

Integrando o governo Bolsonaro 
desde o início, a economista 
Daniella Marques é uma das 
assessoras de maior confian-
ça do ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Daniella Mar-
ques atuou como chefe da As-
ses soria Especial de Assuntos Es-
tratégicos, em janeiro de 2019. 

•
A média móvel de mortes cau-
sadas pela Covid-19 no Brasil 
voltou a ficar acima de 200 na 

última semana. Isso não acon-
tecia há pelos menos três me-
ses, de acordo com dados do 
consórcio dos veículos de im-
prensa. Esse índice variou 40% 
em relação as últimas duas se-
manas, comprovando a ten-
dência de alta. As regiões do 
país com as maiores altas são: 
Nordeste (110%), Norte (194%) 
e Sudeste (30%).

•
A empresa alemã BioNTech, 
parceira da Pfizer na produção 
de  vacinas contra Covid-19, 
anunciou que as duas empre-
sas devem iniciar em breve tes-
tes em humanos de vacinas de 
próxima geração contra o coro-
navírus. Esse trabalho vai além 
da abordagem atual, incluin-
do vacinas de aprimoramento 
de células T, projetadas princi-
palmente para proteger con-
tra doenças graves consideran-
do que o vírus pode se tornar 
mais perigoso. Esses imunizan-
tes protegem contra a famí-
lia mais ampla de vírus e suas 
mutações. 

Foto: Agência Brasil/ Walter Campanato

Editorial
O serviço de recapeamento está em fase de intensificação 

em praticamente todas as regiões da cidade. Em diferentes 
bairros, podemos observar os serviços acontecendo, nesta 
fase, com maior intensidade. Com o intenso movimento de 
veículos, o desgaste das ruas e avenidas principais é intenso 
e torna-se um importante fator de avaliação da opinião 
pública quanto a efetividade de determinada gestão.

De acordo com a Prefeitura, até o final do ano, cerca 
de R$ 120 milhões serão investidos no recape de 808 mil 
m² de ruas, que devem receber as melhorias. Entre essas, 
36 vias totalizando 164,2 mil m², estão na Zona Norte. Em 
geral, esse mapa atende as ruas mais movimentadas e, 
consequentemente, mais desgastadas. Porém, é necessário 
que as subprefeituras dediquem especial atenção aos 
bairros, também com grande número de demandas. Esse 
é um serviço essencial, que em muitos casos demora para 
ser atendido, sendo um dos fatores que mais despertam 
reclamações da população.

Nesta edição, voltamos a destacar as atividades gratuitas 
que acontecem no Horto Florestal durante toda a semana. 
Desde o início da sua gestão pela iniciativa privada, usuários 
estão atentos às possíveis mudanças a serem adotadas no 
parque, que embora ofereçam atrações pagas, continuam 
com entrada franca, aumentando a oferta de aulas, grupos 
e atividades gratuitas. 

Abordamos ainda a realização de Festas Julinas em nossa 
região. Essas e outras notícias regionais estão neste número 
de A Gazeta da Zona Norte. Uma boa leitura a todos, ótimo 
final de semana e até nossa próxima edição!
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Varíola dos Macacos: quais os sintomas 
e o que já se sabe sobre a doença

O Ministério da Saúde 
confirmou na semana pas-
sada cinco casos autócto-
nes (de transmissão lo-
cal) de Varíola dos Macacos 
(monkeypox). São três pa-
cientes homens, morado-
res da capital paulista, com 
idades entre 24 e 37 anos, 
sem histórico de viagem 
para paí ses com casos con-
firmados. E dois no Rio de 
Janeiro.

A Varíola dos Macacos 
é transmitida pelo vírus 
monkeypox, que pertence 
ao gênero orthopoxvirus. É 
considerada uma zoonose 
viral (o vírus é transmitido 
aos seres humanos a partir 
de animais) com sintomas 
muito semelhantes aos ob-
servados em pacientes com 
Varíola, embora seja clini-
camente menos grave. O 
perío do de incubação da 
Varíola dos Macacos é geral-
mente de seis a 13 dias, mas 
pode variar de cinco a 21 
dias, segundo a Organização 
Mun dial da Saúde (OMS).

Para se contaminar é 
preciso ter contato próximo 
com lesões, fluidos corpo-
rais, gotículas respiratórias 
e materiais contaminados, 
como roupas de cama. E, 
segundo o órgão de saúde, 
a transmissão de humano 
para humano está ocorren-
do entre pes soas com conta-
to físico próximo com casos 
sintomáticos. 

O contato próximo com 
pessoas infectadas ou mate-
riais contaminados deve ser 
evitado. Luvas e outras rou-
pas e equipamentos de pro-
teção individual devem ser 
usados ao cuidar dos doen-
tes, seja em uma unidade de 
saúde ou em casa.

Sintomas

A OMS (Organização 
Mun dial de Saúde) descreve 
quadros diferentes de sin-
tomas para casos suspeitos, 
prováveis e confirmados. 
Passa a ser considerado caso 
suspeito qualquer pessoa, de 
qualquer idade, que apre-
sente pústulas (bolhas) na 
pele de forma aguda e inex-
plicável e esteja em um país 
onde a Varíola dos Macacos 
não é endêmica. Se este qua-
dro for acompanhado por 
dor de cabeça, início de fe-
bre acima de 38,5°C, linfo-
nodos inchados, dores mus-
culares e no corpo, dor nas 
costas e fraqueza profun-
da, é necessário fazer exame 
PCR (Reação em Cadeia da 
Polimerase) para confirmar 
ou descartar a doença.

O surto de Varíola dos 
Macacos, que já foi confir-
mado em 16 países e vá-
rias regiões do mundo, ain-
da pode ser controlado e a 
OMS garantiu que o risco 
de transmissão é baixo.

Vacinas

No início do mês de ju-
nho, em coletiva de impren-
sa, o diretor-geral da OMS, 
Tedros Adhanom Ghe breye-
sus, já havia reconheci-
do que o vírus causador da 
Varíola dos Macacos pode 
estar circulando de forma 
indetectável há um tempo 
nos países. 

“O surgimento súbi-
to da varíola dos maca-
cos em diferentes países 
no mesmo período suge-
re que a transmissão não 
foi detectada durante cer-
to tempo”, afirmou Tedros 
Adhanom.

A vacinação contra a Va-
ríola tradicional é eficaz 
também para a varíola dos 
macacos, mas a OMS ex-
plicou que pessoas com 50 
anos ou menos podem es-
tar mais suscetíveis já que 
as campanhas de vacina-
ção contra a varíola foram 
interrompidas pelo mundo 
quando a doença foi erradi-
cada em 1980.

Foto: Divulgação/Freepik

Além das pústulas na pele é preciso fazer exames 
para diagnosticar corretamente a doença

Alimentação equilibrada 
é fundamental para o 
controle do Diabetes

Manter uma alimentação 
equilibrada, assim como ati-
vidade física regular, é fun-
damental para a saúde de 
todo mundo, em especial 
para as pessoas que desen-
volveram Diabetes. Nesse 
caso, o controle da doença 
depende em grande parte da 
alimentação e é fundamen-
tal para evitar as temidas 
complicações. 

De acordo com os espe-
cialistas, os pacientes diabé-
ticos devem priorizar os ali-
mentos naturais, incluindo 
no cardápio os três grandes 
grupos alimentares: ener-
géticos (carboidratos e gor-
duras); construtores (pro-
teínas animais e vegetais) e 
reguladores (frutas, verdu-
ras e legumes).

Para ajudar no dia a 
dia do paciente diabético, 
a Se cretaria Executiva de 
Aten ção Básica, Especiali-
dades e Vigilância em 
Saúde da Se cretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) 
elaborou uma cartilha 
educativa “Viva a vida com 
Diabetes”. 

A rede municipal ofe-
rece ainda o Programa de 
Automonitoramento Glicê-
mico (Pamg), que forne-
ce acompanhamento multi-
disciplinar e insumos para 
acompanhar os níveis glicê-
micos e realizar a aplicação 
de insulina. Os interessados 
devem procurar a Unidade 
Básica de Saúde de seu ter-
ritório para ter acesso ao 
tratamento. 
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