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Editorial
Vila Medeiros comemora nesta sexta-feira seu
103º aniversário sem grandes comemorações, mas com certeza
com toda a movimentação típica de um feriado na cidade de
São Paulo. Como um bairro predominantemente residencial e
ainda pouco verticalizado, Vila Medeiros tem seu comércio local,
porém viu nos últimos 15 anos sua população diminuir de 149
mil para 129 mil habitantes. Um dos fatores certamente é o
natural envelhecimento da população, tendo em vista a grande
quantidade de imóveis antigos em suas ruas e até avenidas
principais.
Entre esses imóveis, provavelmente o mais antigo do bairro,
localizado na Avenida Bosquetti, está uma casa tombada pelo
Patrimônio Histórico por possuir em sua construção um dos
Marcos de Léguas espalhados pela cidade. Marco semelhante
encontra-se no pátio da Igreja Matriz de Santana, porém esses
pequenos registros da história do desenvolvimento da cidade em
geral passam despercebidos.
Nos últimos anos, Vila Medeiros ganhou notoriedade
pelo sucesso do Chef Rodrigo Oliveira, que fez do tradicional
restaurante de seu pai, há tempos situado no bairro uma
novidade no circuito gastronômico da cidade. Com isso, visitantes
de todas as regiões passaram a visitar o bairro, o que trouxe
oportunidades de desenvolvimento de outros estabelecimentos
ao seu redor. Uma iniciativa que merece ser destacada e quem
sabe inspiradora para tantos talentos que moram em nossa
região e que podem, através de seu trabalho, trazer também
novas oportunidades para nossos bairros.
Neste sábado, o bairro a ser lembrado por seu aniversário é
o Jardim Japão. Distrito de Vila Maria, o local teve como seus
primeiros moradores muitos imigrantes orientais, que deixaram
suas marcas no bairro, na denominação de vias e praças. Avenida
Jardim Japão, Avenida das Cerejeiras (árvore típica japonesa)
e outras ruas como: Kobe, Hiroshima, Nagasaki e Tóquio não
deixam dúvidas sobre suas origens. Como um distrito de Vila
Maria, o bairro tem hoje uma importante atividade comercial e
boa qualidade de vida para seus moradores.
Outro destaque desta edição é o processo de recapeamento
desenvolvido em bairros administrados pela Subprefeitura Vila
Maria/Vila Guilherme. Nessa região, a Avenida Maria Cândida
teve uma extensão de 2,4 km de recapeamento concluído e os
trabalhos concentram-se agora na Rua Chico Pontes. A previsão
é de que uma nova lista de vias seja divulgada em breve,
apontando as próximas ruas e avenidas a serem contempladas
com a renovação do asfalto.
Essas e outras notícias estão neste número de A Gazeta da
Zona Norte. Uma boa leitura a todos, ótimo feriado e até nossa
próxima edição!

Varicocele pode levar
à infertilidade se não
tratada precocemente
A varicocele é hoje uma das
principais causas de infertilidade masculina, o problema é pouco
conhecido e o homem geralmente
descobre em exames de rotina, ou
quando deseja ter filhos e a gravidez da parceira não acontece.
Cerca de 15% da população
masculina tem varicocele em algum grau, surgindo em diferentes idades. O dr. Marcelo Lorenzi
Marques, do Centro Integrado de
Urologia (CIU), alerta que nem
todos os homens com varicocele
terão problemas de infertilidade
ou necessitarão de cirurgia, o tratamento é indicado somente em
alguns casos. “Apenas cerca de
20% dos pacientes com varicocele terão indicação cirúrgica, sendo sempre indicada quando diagnosticada durante a adolescência
e em adultos com alteração da
qualidade seminal ou redução
do volume do testículo acometido, geralmente do lado esquerdo
apenas”, comenta o doutor.
Quando diagnosticada na
fase adulta e sem alteração seminal, a orientação é apenas o
monitoramento periódico por
meio da realização de espermograma, para verificação de
eventual alteração, com indicação cirúrgica sempre que houver declínio da fertilidade, antes
de ocorrer uma queda acentuada e, muitas vezes, irreversível.
Por este motivo, em caso de
suspeita, o dr. Marcelo orienta
que um médico urologista seja
procurado o quanto antes. “Sem o
tratamento adequado, a varicocele pode causar lesões testiculares
permanentes, que levam à infertilidade e não podem ser revertidas nem mesmo com a cirurgia”.

Temperatura ideal
Os testículos são os órgãos
que fabricam os espermatozoides, mas para isso, a temperatura deve estar ligeiramente mais
baixa que a temperatura corporal. Não está muito bem definida a relação entre a infertilidade
e a varicocele, mas considera-se
que, por conta da dilatação anormal das veias que drenam o sangue proveniente dos testículos,
principalmente o esquerdo, haja
alteração da circulação sanguínea normal, com consequente
aumento da temperatura, superaquecendo os testículos.
Com este aquecimento, a
produção, movimentação e vitalidade dos espermatozoides diminuem, prejudicando a fertilidade. Sabe-se, porém, que apesar
disso, apenas a minoria dos pacientes acometidos evoluem com
alteração seminal. Outro agravante é o armazenamento de
substâncias tóxicas pelo sangue
por não circular corretamente,
que também prejudica a produção de espermatozoides.
Diagnóstico e tratamento
Segundo o especialista, além
da infertilidade, os homens
com varicocele também chegam ao consultório com queixas de sensação de peso ou alteração do volume escrotal. Para
diagnosticar a varicocele, ir a
uma simples consulta ao urologista é suficiente. E caso confirmada, exames complementares
poderão ser solicitados para verificar o comprometimento da
fertilidade.
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O que foi notícia na semana
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Petrobras reduziu o preço da gasolina em
0,09%, e o combustível será vendido a R$
2,1691 nas refinarias, a redução do preço vem
acompanhando a queda da cotação do dólar. É
a segunda queda seguida desde o recorde de

R$ 2,2514 por litro. No
mês de setembro, houve
dois aumentos e quatro
quedas consecutivas. O
preço nas bombas, praticamente não houve alteração, de R$ 4,70 o litro para R$ 4,696.
•
O candidato à Presi
dência do PSL, Jair Bol
sonaro, não participará
dos debates do segundo turno até o dia 18 de
outubro, por determinação médica. Os médicos Antonio Luiz de
Vasconcellos Macedo
e Leandro Echenique
examinaram o candidato e informaram à imprensa que o candidato terá alta para as atividades públicas na próxima semana.
•

O Dia das Crianças de 2018 deve gerar um aumento médio de 3% no movimento de vendas
das lojas da capital paulista, no confronto com
o mesmo período de 2017, para a Associação
Comercial de São Paulo (ACSP). No Dia das
Crianças do ano passado, o varejo de SP apresentou crescimento médio de 3%, o qual se
deu sobre uma base fraca de comparação, já
que nos anteriores a recessão puxou as vendas para baixo no período. O Dia das Crianças
na próxima sexta-feira (12) de outubro, será
um termômetro para o Natal, é o que estima
a ACSP.
•
No último domingo 7 de outubro aconteceu o
primeiro turno das eleições 2018. Bolsonaro obteve 49,2 milhões de votos, cerca de 46,03%,
e Haddad, 31,3 milhões, 29,28% dos votos. Já
na corrida para o governo do Estado, o candidato Doria obteve 6.431.427 votos, 31,77% e
França, 4.358.887 votos, 21,53%. O segundo
turno da corrida para a presidência junto com a
escolha do governador do Estado está marcado
para o dia 28 de outubro.

Unidades municipais de saúde Shopping Center Norte
celebra a Primavera
em São Paulo que oferecem a
PrEP ao HIV são ampliadas com ativações especiais
A Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) de São Paulo, ampliou o número de unidades de saúde da capital paulista que oferecem
a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP)
ao HIV. O Programa Municipal de
DST/AIDS (PM DST/AIDS) tem a
moderna tecnologia de prevenção
ao vírus da AIDS e já está disponível em 11 serviços municipais,
um aumento de seis novos locais
de dispensação.
Até então, a PrEP podia ser
encontrada nos Centros de Tes
tagem e Aconselhamento (CTAs)
de Santo Amaro (Zona Sul) e
de Pirituba (Zona Norte) e nos
Serviços de Assistência Es
pe
cia
lizada (SAEs) Ceci (Zona Su
deste), Butantã (Zona Oeste) e
Fidélis Ribeiro (Zona Leste). Ago
ra, a expansão vai para os CTAs de
São Miguel, Sérgio Arouca e São
Mateus (Zona Leste) e os SAEs
Herbert de Souza - Betinho, e Pe
nha (ambos na Zona Sudeste),
além do SAE Dutra (Zona Sul).
“A expansão da PrEP na cidade de São Paulo significa ampliar a capilaridade da prevenção ao HIV no munícipio,
tornando a profilaxia mais acessível à população”, diz Cristina
Abbate, coordenadora do PM
DST/AIDS. “O foco é estar cada
vez mais em diversas regiões de
São Paulo, principalmente nas
áreas mais distantes do centro,
onde vivem as pessoas mais vulneráveis à epidemia de HIV, de
acordo com os dados epidemiológicos da cidade”, conclui.
Nova tecnologia de prevenção
A Profilaxia Pré-Exposição
ao HIV foi lançada na cidade de
São Paulo como um serviço do
Sistema Único de Saúde (SUS)
aos cidadãos paulistanos no dia
18 de janeiro deste ano. Foi nesta
data que as cinco primeiras unidades de saúde começaram a dispensação da PrEP. Deste então,

até 2 de outubro de 2018, mais de
940 pessoas já tinham iniciado a
profilaxia na capital paulista.
A PrEP é uma recente tecnologia que previne a infecção
ao HIV antes do sexo, uma vez
que o vírus é transmitido, na
grande maioria dos casos, durante relações sexuais sem uso
da camisinha. Para isso, a pessoa deve tomar todos os dias um
medicamento
antirretroviral
(parecido com o que uma pessoa
que vive com HIV faz uso para
tratamento). A proteção para o
sexo anal inicia após sete dias
de uso contínuo da PrEP e a vaginal 20 dias.
O Ministério da Saúde preconiza a Profilaxia Pré-Exposição
no SUS para pessoas em situação de maior vulnerabilidade de
infecção, como gays e outros homens que fazem sexo com homens
(HSHs), profissionais do sexo,
pessoas trans e travestis, além de
casais sorodiferentes, quando um
vive com HIV e o outro não.

a distribuição de cataventos.
Cenários foram criados para
que as pessoas tirem fotos com
a família, os corredores estão
enfeitados com flores naturais,
que exalam perfumes e caracterizam a Primavera. Todos os vasos foram decorados com faixas
coloridas que traduzem alegria.
Lounges, compostos por tonel
com flores, paletas e poltronas,
completam a decoração, de forma que todo o shopping possa
sentir o clima da Primavera.

Inscrições para
Residência Médica em
Mastologia no IBCC
Foto: Divulgação

Prevenção Combinada
Apesar da eficiência da PrEP,
a camisinha não deve deixar de
ser usada, pois a profilaxia previne o HIV e não as demais infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).
A PrEP é uma das tecnologias da chamada Prevenção
Combinada, que conta com diversas formas de prevenção
às ISTs e ao vírus causador da
AIDS, como a tradicional camisinha, vacinas, testagem e tratamento. Já a Profilaxia PósExposição (PEP) é utilizada em
até 72 horas após uma situação
de risco - preservativo sair, romper ou não for usado.
A ideia é ampliar as possibilidades de prevenção para além
da camisinha, de acordo com o
contexto de vida e os desejos do
usuário.

Pesquisa mundial sobre Artrite
Reumatoide aponta impactos
na vida de pacientes
Com o objetivo de entender os impactos reais da Artrite
Reumatoide (AR) na vida de pacientes e profissionais da saúde,
a farmacêutica americana, Eli
Lilly, criou o projeto “A Artrite
Reu
matoide Importa”. A pesquisa online contou com mais
de 9.800 pessoas e foi dividida
em duas etapas, captando respostas de pacientes maiores de
18 anos e profissionais da saúde sobre questões do impacto da
AR nos seguintes pilares: trabalho, relacionamentos, atividades
e aspirações.
A primeira etapa da pesquisa
contou com mais de 6 mil participantes da Europa e do Canadá.
Posteriormente,
disseminada
em mais sete países, incluindo o Brasil, a segunda fase captou mais de 3.600 respondentes.
Somente no Brasil, mais de 1900
pacientes e cerca de 400 profissionais de saúde participaram
da pesquisa, cujos dados foram
oficialmente divulgados durante
o XXV Congresso Brasileiro de
Reumatologia, que ocorreu entre os dias 5 e 8 de setembro de
2018, no Rio de Janeiro (RJ).
“Essa é a 2ª maior pesquisa
sobre Artrite Reumatoide já realizada no mundo e os resultados
confirmam a importância em falar sobre este tema com pacientes, profissionais de saúde e a população em geral”, explica Livia
Firmino, Gerente Médica de
Imunologia da Eli Lilly.
De acordo com os dados

Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, bailarinas fantasiadas de
borboletas ficarão responsáveis
por encantar os clientes através
de uma intervenção de renascimento. Para interagir com o público, a bailarina estará acompanhada de um violinista, que
dará o tom da Primavera. As
apresentações acontecerão em
três horários diferentes: 14, 16
e 18 horas, com duração de 30
minutos cada. Além disso, promotoras vestidas de flores farão

levantados, quando o assunto é
trabalho, 34% dos brasileiros com
menos de 60 anos tiveram uma
redução no progresso de suas carreiras, enquanto 26% foram obrigados a deixar o trabalho. Além
disso, pacientes entre 40 e 59
anos são mais propensos a recorrer à aposentadoria. Indivíduos
dessa mesma faixa-etá
ria ou
mais jovens revelam que se sentem menos compreendidos pelos outros em relação a convivência com AR, inclusive em seus
relacionamentos.
Embora os impactos mais
compreendidos sejam os físicos,
60% dos pacientes acreditam
que as pessoas não entendem
os impactos reais, principalmente em quesitos emocionais.
Ainda segundo o balanço, os relacionamentos mais impactados pela Artrite Reumatoide
são entre cônjuges ou parceiros:
64% dos respondentes alegaram
que enfrentam problemas na
intimidade.
Ao serem apuradas, as respostas apontaram para uma conclusão comum: ainda existem
necessidades não atendidas aos
pacientes com AR que merecem
atenção. Além disso, os dados
apresentados podem auxiliar na
conscientização e na transição
do diálogo entre médicos e pacientes, deixando de ser apenas
sobre “qual é o problema” e evoluindo para “o que mais importa” para o paciente com Artrite
Reumatoide.

Inscrições para Residência Médica em Mastologia no IBCC

Estão abertas as inscrições
para o Programa de Residência
Médica em Mastologia 2019 do
IBCC. São um total de 6 vagas
para o curso que tem duração de
dois anos com aulas no IBCC, as
inscrições estarão abertas até 1º
de novembro de 2018. O programa acontece no Centro de Estu
dos do hospital e é voltado para
médicos. Este curso é preparatório para o Título de Especialista
em Mas
tologia (TEMa), promovido pela Sociedade Brasileira de
Mastologia.

As aulas têm a coordenação do mastologista do IBCC,
dr. Eduardo Carneiro de Lyra,
formado pela PUC/Sorocaba
(SP), com especialização em
Ginecologia e Obstetrícia. Dr.
Lyra é mestre e doutor pela
USP.
Interessados em participar
da turma devem acessar para inscrições: http://www.ibcc.org.br/
inscricao-residencias-medicas
Edital: http://www.ibcc.org.
br/wp-content/uploads/2018/09/
Edital_Mastologia_2019.pdf

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte
•Alto Mandaqui - *Drogaria Nova Mandaqui Ltda.
- Av. do Guacá, 1.274 •Alto V. Maria - *Farmácia
Montessori Ltda. - Praça Maria Montessori, 112
•Carandiru - *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. Zilda, 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 Rodfarma Ltda. - Av.
Manuel Bolivar, 317 •Jd. Neila - *Rede Genéricos
Com. Medicamentos Ltda. - Av. Gustavo Adolfo,
1.143 •Jd. São Paulo - *Drogaria S. Carlos do
Jd. São Paulo Ltda. - Av. Leôncio de Magalhães,
1.221 •Lauzane Paulista - *Drogaria São Paulo
S/A. - Av. Parada Pinto, 2.258 - *Drogaria 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 Chaves - *Drogaria do Parque Ltda. - Av. Edu
Chaves, 862 - *Farmácia Santos Dumont Ltda.
- Praça Cte. Eduardo de Oliveira, 31 •Pq. Novo
Mundo - *Drogaria 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. Aluízio de Azevedo, 30-A
- *Drogaria Pastorinha Ltda. - R. Paulo Gonçalves, 16 - *Drogaria Santa Filomena Ltda. - R. Dr.
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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
Fagundes, 2.416 - *Antonio Jaime de Souza Lima
- Av. Maria Amália L. de Azevedo, 615 •Tucuruvi
- *Drogaria 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. Estevão & Cia. Ltda. - Av.
Ede, 503 •V. Ester - *Drogadelli Drogaria e Perf.
Ltda. - R. Maria Curupaiti, 871 •V. Guilherme *Farmácia Droga Candida Ltda. - R. Maria 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
Buono, 1.395 •V. Maria - *Drogasil S/A. - Av.
Guilherme Cotching, 1.802 - *Drogacerefar Ltda.
- Av. das Cerejeiras, 1.317 - *Drogaria e Perfumaria Vitas Farma Ltda. - R. Canhoneiro Mearim,
732 - *Drogaria Droga-Cell Ltda. - Av. Conceição,
4.142 •V. Mazzei - *Farmácia Central de V. Mazzei Ltda. - Av. Mazzei, 1.659 - *Droga Lider Ltda.
- R. Paulo Avelar, 942 •V. Medeiros - *Drogaria
Hirosato Irmãos Ltda. - Av. Nossa Sra do Loreto,
1.078 •V. N. Cachoeirinha - *Drogaria Nova Cachoeirinha Ltda. - Av. Parada Pinto, 344 •V. Nivi
- *Drogstore Nivi Drogaria Ltda. - R. Tanque Velho,
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

