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Cidades

CONVÊNIOS

Antoninho Rocha
B Hospital
Marmo deixou de atender
pelo SUS e Próvisão
diminuiu número de
consultas oferecidas.

ESPECIALIDADES APESAR DE AUMENTO DE CONSULTAS, OFERTA DE ESPECIALIDADES CONTINUA TENDO DÉFICITS NA REDE PÚBLICA DE SÃO JOSÉ

Oferta de consultas em São José
pelo SUS tem alta de quase 15%
Total de consultas médicas pelo Sistema Único de Saúde, oferecidas pela Prefeitura joseense, teve um aumento
no período, segundo dados divulgados; consultas de especialidade continuam tendo fila de espera na cidade
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CONSULTAS

Thais Perez
@_thaisperez

A Prefeitura de São José dos
Campos teve um aumento de
quase 15% na oferta de consultas do SUS (Sistema único
de Saúde) na comparação
dos períodos entre janeiro e
outubro de 2017 e 2018.
Neste ano, foram oferecidas
1.784.958 de janeiro a outubro, o que representa um número de 5.872 por dia e uma
média mensal de 178.495 consultas médicas.
Em 2017, o número de consultas foi de 1.556.318 no mesmo período, o que representa
um aumento de 14,69%.
Na atenção básica, foram
ofertadas 487.749 consultas
de janeiro a outubro, contra
381.441 no mesmo período do
ano passado – um aumento de
27,87%.
Já as consultas de urgência
aumentaram 13,8% - 999.706
nos primeiros 10 meses deste
ano e 877.896 no mesmo período do ano passado.
Segundo a Secretaria de Saúde da prefeitura, o aumento
de consultas é resultado da
implantação do programa de
credenciamento de médicos
para a atenção básica e secundária, a realização de concursos públicos e o reforço
das parcerias, entre outras.

OFTALMOLOGIA

de São José
B Prefeitura
fez credenciamento com
cinco clínicas para o
oferecimento de consultas
oftalmológicas.

MÉDICOS

gestão municipal abriu
B Acredenciamentos
para a
contratação de consultas
médicas terceirizadas.

PMSJC

Saúde. Prefeitura de São José ressalta a contratação de médicos e reforço de parcerias com clínicas

5.872
Aconsultas
foram
oferecidas diariamente
pelo SUS em São José de
janeiro a outubro de 2018

As consultas são realizadas
diariamente nas 40 UBS’s (Unidades Básicas de Saúde), nas
oito UPA’s (Unidade de Pronto
Atendimento), na UES (Unidade de Especialidades de Saúde), no Hospital Municipal,
nos quatro Caps’s (Centros de
Atenção Psicossocial), nas quatro Unidades Avançadas e nas
clínicas e hospitais credenciados da cidade.
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CONSULTAS

Consultas de especialidades tiveram menos
aumento na comparação entre períodos
DEMANDA. As consultas médicas especializadas foram as
que menos tiveram aumento.
De acordo com a prefeitura,
em 2018, foram 297.503 em
2018 e 296.981 em 2017, o que

representa um aumento de apenas 0,18%. Segundo a gestão,
as especialidades que mais tem
demanda na rede pública são
das de oftalmologia e gastroenterologia.
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INQUÉRITO INVESTIGAÇÃO SOBRE CONTAMINAÇÃO DE SOLO TEVE INÍCIO EM 2006

CRIME

DROGAS

Petrobras faz acordo para reabilitar área

Cabeleireiro
é alvejado por
tiros em Jacareí

Operação
prende seis por
tráfico em bar

HOMICÍDIO. Um homem de
46 anos foi morto a tiros no
bairro Cecap em Jacareí, na
tarde desta quinta-feira, por
volta das 16h30. Ele trabalhava como cabeleireiro e foi
morto em seu salão. Os disparos teriam sido feitos por
suspeitos que saíram de uma
van branca. A Polícia Civil
vai investigar o crime.

POLÍCIA. A Polícia Civil pren-

LITORAL. A Petrobras e a

Prefeitura de São Sebastião
assinaram um termo de compromisso com o Ministério
Público para a remediar e

reabilitar área localizada no
bairro de Itatinga, em São Sebastião. O documento deve
ser homologado nos próximos
meses. De acordo com o MP,

o local apresenta solo contaminado por resíduos oleosos,
teve solo escavado pela Petrobras, o que representa risco à
saúde da população.
Segundo o acordo, a Petrobras deverá garantir ao Fundo Estadual para Prevenção e
Remediação de Áreas Contaminadas o valor de R$ 7,5 milhões, a ser aplicado exclusivamente em cidades do litoral
norte, além de devolver a área
ao município.
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deu seis pessoas suspeitas de
terem envolvimento em um
esquema de tráfico de drogas
em um bar na região central
de Taubaté, na noite desta
quinta-feira. De acordo com
a investigação, o dono e funcionários eram responsáveis
pela venda e distribuição de
cocaína dentro do bar.
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