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Editorial
Na última semana, o governador João Doria determinou a 

prorrogação da quarentena em todo o Estado até o dia 22 de abril, 
limite que ainda pode ser prolongado, dependendo da abrangência 
da pandemia na população. O objetivo principal é evitar o pico da 
doença em níveis superiores à capacidade de atendimento, tanto 
nos hospitais públicos, quanto particulares.

Um grande esforço tem sido feito, tanto por parte do poder 
Municipal, quanto Estadual na construção de hospitais de 
campanha e nas medidas adotadas para enfrentar a pandemia. 
Entre essas medidas, está o hospital de campanha que teve sua 
primeira fase entregue na última semana no Anhembi. No total, 
esse equipamento irá somar 1.800 vagas no enfrentamento à 
pandemia.

Para o início de maio, é esperada a inauguração da primeira 
fase do Hospital Municipal da Brasilândia, somando mais 150 
leitos de UTI e 30 de enfermaria para pacientes com covid-19. Há 
ainda os hospitais de campanha: do Pacaembu, já entregue e do 
Ibirapuera, anunciada pelo governo do Estado, na última semana.

Porém, todo esse esforço pode ser insuficiente, se a 
contaminação atingir os níveis mais altos. Por isso, é preciso  
manter o isolamento social, apesar de todas as suas consequências 
e dificuldades. Na última semana, infelizmente a cidade de São 
Paulo teve uma movimentação maior e, o levantamento do Estado 
apurou que o isolamento  atinge pouco mais de 50% da população. 
Esse índice precisa aumentar, pelo bem de todos.

Nesse sentido, o apelo do governador durante a Semana 
Santa é para que as pessoas não viagem para a Páscoa. A ordem 
é permanecer em casa, mesmo nas comemorações da Páscoa 
e manter o isolamento social. Afinal, essa será uma Páscoa 
diferente e, provavelmente mais próxima do seu sentido real que é 
lembrar a Ressurreição de Jesus Cristo e toda sua mensagem de 
renovação com Amor e Fé.

Para nos fortalecer nesse momento, trazemos nesta edição a 
mensagem do Arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo Sherer 
nos brindou com suas palavras de fé, esperança e principalmente, 
o sentido real da Páscoa que é lembrar a ressurreição de Jesus 
Cristo.

Nesta Páscoa, em que o mundo atravessa a pandemia do 
covid-19, as mensagens de paz e esperança são fundamentais 
para que continuemos seguindo as medidas necessárias, 
buscando soluções para os desafios que essa situação trouxe para 
as famílias, os trabalhadores, empresários e toda a sociedade.

Sem dúvida, essa será uma Páscoa diferente, introspectiva, 
em que cada família estará em suas casas. O momento não é 
de festa ou consumo como vivemos por anos consecutivos, 
mas de profunda reflexão sobre o que é importante, de fato em 
nossas vidas e como vamos continuar depois que a pandemia for 
superada. 

A oportunidade com certeza, é de que podemos ser pessoas 
melhores, conscientes da importância da coletividade com respeito 
ao próximo, justiça e paz. Que essa Páscoa possa nos trazer essa 
reflexão e que possamos nos fortalecer para os desafios que ainda 
estão por vir, mas que, com certeza, possibilitará a construção 
de uma sociedade que valorize o progresso no sentido do 
conhecimento, justiça e responsabilidade para com todos e não 
apenas no acúmulo material. 

A Gazeta da Zona Norte, deseja a todos uma Páscoa com muito 
Amor, Paz e Esperança. Uma boa leitura e até nossa próxima edição!

O que foi notícia na semana
A Medida Provisória que autoriza a utilização 
dos recursos pelo Ministério da Saúde liberou 
R$ 14,3 bilhões de incremento ao orçamen-
to da Saúde destinados, exclusivamente para o 
combate à doença - em março, o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, havia editado outra 
Medida Provisória, que concedia R$ 5 bilhões.O 
Governo do Brasil destinou mais R$ 9,4 bilhões 
para fortalecer a rede pública de Saúde no en-
frentamento ao coronavírus (covid-19).

•
A portaria do Ministério da Economia nº 139, de 
2020 prorroga, dentre outros, o prazo de paga-
mento do PIS e da Cofins. Com a publicação da 
norma, os vencimentos do PIS e Cofins de mar-
ço e abril ficam adiados para julho e setembro 
de 2020. O pedido de adiamento dos principais 
impostos federais é parte das ações da ABERT 
junto ao Governo Federal, para socorrer o se-
tor de radiodifusão dos prejuízos decorrentes da 
pandemia do coronavírus.

•
O governador João Doria anunciou na última 
terça-feira (7), a construção de um hospital de 
campanha no Complexo Desportivo Constâncio 
Vaz Guimarães (Ibirapuera) para atendimento de 
casos de covid-19. O espaço terá 240 leitos de 
baixa complexidade, 28 leitos de estabilização, 
sala de descompressão, consultórios médicos 
e tomografia. A unidade será referenciada e re-
ceberá pacientes vindos de unidades de pron-
to atendimento. O hospital terá 7,5 mil metros 
quadrados e vai ocupar o gramado e parte da 
pista de atletismo do Complexo. A ação foi pos-
sível graças a uma parceria com a Secretaria de 
Estado de Esportes, que cedeu o espaço para 
montagem da estrutura.

•
Na madrugada da última quinta-feira (9), o 
ex-deputado estadual Vitor Sapienza mor-
reu aos 86 anos por causa de coronavírus, 
em São Paulo. A informação foi confirmada 

pela assessoria de imprensa do político e pelo 
Hospital Sírio-Libanês, na capital, onde ele es-
tava internado desde o último domingo (5). A 
mulher e a filha de Sapienza estão isoladas por-
que tiveram contato com ele.
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Sociedade de Pediatria de São Paulo lança 
campanha Abril Azul em prol da vacinação

O profissional de saúde, es-
pecialmente o pediatra, é con-
siderado a principal e mais 
confiá vel fonte de informação 
para as famílias, sobre a impor-
tância das vacinas para bebês e 
crianças. Com a grande dispo-
nibilidade de novas vacinas e 
frequentes mudanças no calen-
dário de imunizações, é funda-
mental a atualização constan-
te do pediatra. Dessa forma, a 
Sociedade de Pediatria de São 
Paulo lançou a Campanha Abril 
Azul - Confiança nas vacinas: eu 
cuido, eu confio, eu vacino.

Um dos objetivos específicos 
da campanha é conscientizar o 
profissional de Saúde, do seu 
papel fundamental na manu-
tenção da confiança e credibili-
dade das vacinas, habilitando-o 
a enfrentar a questão da hesita-
ção e da recusa vacinal de uma 
forma ética e segura. Outro 

objetivo é apoiar, por meio da 
educação médica continuada, 
informação e conscientização, 

ações que promovam o alcance 
das imunizações em toda a po-
pulação. “Poucas intervenções 

em Saúde Pública tiveram 
tanto impacto na humanida-
de como as vacinas”, enfati-
za Marco Aurélio Sáfadi, pre-
sidente do Departamento de 
Imunizações da SPSP e coorde-
nador da Cam panha Abril Azul.

É preciso ficar claro que as 
vacinas trazem benefícios ine-
quívocos e são aliadas na busca 
da Saúde. Assim, é obrigação da 
comunidade científica, esclare-
cer as dúvidas da comunidade, 
inclusive enfatizando o impacto 
proporcionado pelos programas 
de imunização na prevenção 
das doenças, hospitalizações, 
sequelas e mortes associadas 
à essas doenças. “A imuniza-
ção no Brasil é das mais impor-
tantes e igualitárias entre to-
das as ações de Saúde”, conclui 
Eitan N. Berezin, presidente do 
Departamento de Infectologia 
da SPSP.

Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil- Fotos Públicas

Campanha alerta para a importância de manter a vacinação das crianças em dia
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•Alto Mandaqui - *Drogaria Nova Mandaqui Ltda. 
- Av. do Guacá, 1.274 •Alto V. Maria - *Farmácia 
Montessori Ltda. - Praça Maria Montessori, 112 •Ca-
randiru - *Farmácia Canteiro Ltda. - Av. Gen. Ataliba 
Leonel, 1.860 •Casa Verde - *Adegmar Morais de 
Oliveira - R. Marambaia, 106 - *Drogalibra Ltda. - R. 
Carandaí, 64 - *Drogaria e Perf. WT Ltda. - R. Padre 
Antonio D’Angelo, 156 - *Droga Vésper Ltda. - R. Zil-
da, 650 - •Freguesia do Ó - *Ana Paula dos Santos 
Drogaria - Av. Miguel Conejo, 994 - *Droga-Prolar 
Ltda. - Av. Itaberaba, 2.008 •Imirim - *José Sérgio 
da Silva e Cia Ltda - R. Nova dos Portugueses, 822 
- *Drogaria São Carlos do Imirim Ltda. - Av. Imirim, 
1.298 - *Drogaria Imirim Ltda. - Av. Imirim, 2.708 - 
*Drogaria Albi Ltda. - Av. Imirim, 1.155 •Jd. Brasil 
- *Drogaria Nova Jardim Ltda. - Av. Antenor Navarro, 
606 - *Drogaria Lucilene Ltda. - Av. Roland Garros, 
1.150-A - *Droga Century Ltda. - Av. Sanatório, 47 
•Jd. Cachoeira - *Drogaria Gênesis Ltda. - R. Prof. 
Bueno dos Reis, 193 •Jd. Carombé - *Drogaria Ro-
dfarma Ltda. - Av. Manuel Bolivar, 317 •Jd. Neila 
- *Rede Genéricos Com. Medicamentos Ltda. - Av. 
Gustavo Adolfo, 1.143 •Jd. São Paulo - *Drogaria 
S. Carlos do Jardim São Paulo Ltda. - Av. Leôncio 
de Magalhães, 1.221 •Lauzane Paulista - *Drogaria 
São Paulo S/A. - Av. Parada Pinto, 2.258 - *Droga-
ria TKM Ltda. - R. Cons. Moreira de Barros, 2.828 
- *Drogaria e Perfumaria Fernanda Ltda. - R. Izabel 

Maria Garcia Parra, 29 - *Drogaria Conselheiro Ltda. 
- R. Franklin do Amaral, 1.424 •Limão - *Drogaria 
São Paulo S/A. - Av. Prof. Celestino Bourroul, 986 
•Mandaqui - *Civitareale & Cia. Ltda. - Av. Santa 
Inês, 719 •Parada Inglesa - *Janciauskas & Cia. 
Ltda. - Av. Gen. Ataliba Leonel, 3.083 •Pq. Edu Cha-
ves - *Drogaria do Parque Ltda. - Av. Edu Chaves, 
862 - *Farmácia Santos Dumont Ltda. - Praça Cte. 
Eduardo de Oliveira, 31 •Pq. Novo Mundo - *Dro-
garia Cavalhari Ltda. - Av. José Maria Fernandes, 67 
•Santana - *Drogaria São Paulo S/A. - R. Voluntários 
da Pátria, 1.935 - *S.S. Utiyama & Cia. Ltda. - R. Alu-
ízio de Azevedo, 30-A - *Drogaria Pastorinha Ltda. 
- R. Paulo Gonçalves, 16 - *Drogaria Santa Filomena 
Ltda. - R. Dr. Zuquim, 716 - *Drogaria Livia Yasuda 
Ltda. - Av. Água Fria, 940 •Sta Terezinha - *Drogaria 
Beltrami Ltda. - Al. Afonso Schmidt, 619 •Tremembé 
- *Farmácia Farmasol Ltda. - Av. Cel. Sezefredo Fa-
gundes, 2.416 - *Antonio Jaime de Souza Lima - Av. 
Maria Amália L. de Azevedo, 615 •Tucuruvi - *Dro-
garia Central do Tucuruvi Ltda. - Av. Guapira, 241/243 
- *Drogaria Marifarma Ltda. - Av. Tucuruvi, 275 •V. 
Brasilândia - *Drogaria Martins Ltda. - R. Parapuã, 
2.058 •V. Carolina - *Drogaria Carolina Ltda. - Av. 
Antonio Munhoz Bonilha, 314 - *Farmácia Farmafran 
Ltda. - R. Abilio Pedro Ramos, 66 •V. Ede - *A. Este-
vão & Cia. Ltda. - Av. Ede, 503 •V. Ester - *Drogadelli 
Drogaria e Perf. Ltda. - R. Maria Curupaiti, 871 •V. 

Guilherme - *Farmácia Droga Candida Ltda. - R. Ma-
ria Cândida, 1.137 - *Drogaria Vila Guilherme Ltda. 
- R. do Imperador, 1.041 - *Irmãos Guimarães Ltda. 
- Travessa Casalbuono, 120 - Ljs. 61,62,63,65 •V. 
Gustavo - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Guapira, 
2.386 - *Drogaria Farmasaude Ltda. - Av. Júlio Buo-
no, 1.395 •V. Maria - *Drogasil S/A. - Av. Guilherme 
Cotching, 1.802 - *Drogacerefar Ltda. - Av. das Ce-
rejeiras, 1.317 - *Drogaria e Perfumaria Vitas Farma 
Ltda. - R. Canhoneiro Mearim, 732 - *Drogaria Droga-
Cell Ltda. - Av. Conceição, 4.142 •V. Mazzei - *Far-
mácia Central de V. Mazzei Ltda. - Av. Mazzei, 1.659 
- *Droga Lider Ltda. - R. Paulo Avelar, 942 •V. Me-
deiros - *Drogaria Hirosato Irmãos Ltda. - Av. Nossa 
Sra do Loreto, 1.078 •V. N. Ca choei rinha - *Drogaria 
Nova Cachoeirinha Ltda. - Av. Parada Pinto, 344 •V. 
Nivi - *Drogstore Nivi Drogaria Ltda. - R. Tanque Ve-
lho, 1.047 •V. Paiva - *Drogaria Angelina Ltda. - R. 
do Imperador, 1.262 - *Drogaria Av. Conceição Ltda. 
- Av. Conceição, 1.871 •V. Palmeiras - *Drogaria 
Village Ltda. - R. Antonio de Couros, 34 - *Drogaria 
Moderna de Palmeiras Ltda. - R. Santa Angela, 311 
•V. Penteado - *Drogaria - Henri Charles Ltda. - R. 
Henry Charles Potel, 887 •V. Sabrina - *Drogaria De 
Bellis Ltda. - Av. Milton da Rocha, 294 - *Adenival 
Ribeiro - Av. Professor Castro Júnior, 222

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

Vigilância em Saúde orienta 
condomínios residenciais 

para evitar covid-19
O enfrentamento à pande-

mia do coronavírus trouxe a 
necessidade do isolamento so-
cial e uma série de mudan-
ças em ambientes coletivos 
como os condomínios residen-
ciais. Para evitar a dissemina-
ção da doenças nesses espaços, 
a Vigilância em Saúde orienta a 
essas condutas:

Áreas de lazer

•Fechar todas as áreas de con-
vívio como, academia, piscina, 
playgrounds e salão de festas.

Áreas comuns

•Disponibilizar álcool gel 70% 
nas áreas comuns;
•Evitar aglomeração nas áreas 
comuns;
•Manter os condôminos atuali-
zados das prevenções, com car-
tazes e avisos;
•Não entrar em elevadores 
cheios;
•Evitar conversas nos ele vado- 
res;
•Manter distância de no míni-
mo 1 metro entre as pessoas.

Prestadores de serviço

•Orientar condôminos a dispen-
sar temporariamente diaristas e 
empregadas domésticas;
•Suspender todas as obras, seja 
nos apartamentos, ou nas áreas 
externas do condomínio.

Isolamento domiciliar

•Divulgar aos moradores orien-
tações sobre a necessidade de 
pessoas com sintomas respira-
tórios, permanecerem em iso-
lamento domiciliar por 14 dias, 
contados da data de início dos 
sintomas;
•Divulgar a importância de não 
fazer reuniões familiares, ou 
com amigos, além das pessoas 
que moram juntas.

Notificar condomínio

•Deve-se notificar o condomínio 
caso haja suspeitas, ou casos con-
firmados entre os condôminos;
•Caso haja confirmação de qua-
dros de covid-19 deve-se man-
ter em sigilo a identidade da 
pessoa.

Campanha de vacinação contra a gripe
continua até 22 de maio na Capital

A Campanha de Vacinação 
contra a gripe (influenza H1N1) 
começou no último dia 23 de 
março na Capital. Dividida em 
três etapas, a ação começou 
atendendo as pessoas com mais 
de 60 anos e profissionais da 
saúde.

Na segunda etapa, a partir 
do dia 16 de abril, a campanha 
abrange os professores, pessoas 
com doenças crônicas não trans-
missíveis e profissionais das for-
ças de segurança e salvamento. 
A partir do dia 9 de maio a va-
cinação estará voltada a crian-
ças na faixa etária dos 6 meses 
a menores de 6 anos, gestantes, 
puérperas, povos indígenas, po-
pulação privada de liberdade, 
funcionários do sistema prisio-
nal e adultos de 55 a 59 anos de 
idade. O dia “D” de mobilização 
nacional de vacinação contra a 
Influenza será no dia 9 de maio. 
A campanha segue até o dia 22 
de maio.

A influenza é uma doen-
ça infecciosa febril aguda, com 
maior risco de complicações 
em alguns grupos vulneráveis, 
que pode evoluir para formas 
mais graves, como a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) e até a morte.

Importante destacar que 
a vacinação contra a Influen-
za não protege contra o 

coronavírus, mas vai auxiliar os 
profissionais de saúde no diag-
nóstico do covid-19, ao descarta-
rem os outros tipos de gripe na 
triagem, pelo histórico vacinal.

Orientações para as 
pessoas com HIV/Aids

O coordenador de Assistência 
do Programa Municipal de DST/
Aids (PM DST/Aids), Robinson 
Fernandes de Camargo, dá al-
gumas orientações para as pes-
soas com HIV/Aids (PVHA). 
Ele esclarece que esses pacien-
tes devem receber as doses, in-
dependentemente do número de 
células CD4 no corpo, as que fa-
zem a proteção do organismo. 
“Como a vacina não envolve ví-
rus vivo, não há essa preocupa-
ção imunológica”, explica.

“O único cuidado que a pes-
soa vivendo com HIV/Aids deve 
tomar é não realizar exame de 
Carga Viral [que mede a quan-
tidade de vírus por mm3 de san-
gue] logo após ter tomado a va-
cina. É preciso aguardar cerca 
de 30 dias, uma vez que pode 
dar alteração no resultado do 
exame”, complementa.

A vacina pode ser aplicada 
em qualquer uma das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) ou 
nos Serviços de Atenção Espe-
cializada (SAE) em DST/Aids da 

cidade de São Paulo. Camargo 
ressalta, porém, que na UBS é 
preciso levar uma declaração 
médica recomendando a vacina, 
além do documento com foto e, 
de preferência, também a car-
teira de vacinação. No caso de o 
paciente receber a dose no SAE 

em que já faz o acompanhamen-
to médico, a carta é dispensada.

“A vacina contra a gripe re-
quer apenas a aplicação de uma 
dose para a proteção. Qualquer 
dúvida, o médico de acompa-
nhamento deve ser consultado”, 
reforça o coordenador.

Foto: Divulgação

Esquema “drive-thru” foi adotado em algumas unidades 
para a vacinação contra a gripe. Na foto, equipe da UBS Vila Barbosa 

(Avenida Mandaqui, 197) em atendimento


