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Obra. Hospital de Clínicas Sul está recebendo um anexo, de 1.600 metros quadrados, onde funcionará um novo ambulatório de especialidades médicas da região sul

MELHORIAS AVANÇOS ABRANGEM TODAS AS ÁREAS DA SAÚDE PÚBLICA, DA ATENÇÃO BÁSICA À AMPLIAÇÃO DAS PARCERIAS

Saúde avança
com mais de
R$ 739 milhões
Com um investimento de R$ 739 milhões
destinado à Saúde em 2019, a Prefeitura
desenvolveu uma série de ações
Com um investimento de R$
739 milhões destinado à Saúde em 2019, a Prefeitura de
São José dos Campos desenvolveu uma série de ações e
programas que impactaram
diretamente na melhoria da
assistência oferecida à população joseense. Os avanços
abrangem todas as áreas da
saúde pública, da atenção básica à ampliação das parcerias, inclusive na política de
bem estar animal.
Em 2016, o montante ficou
em R$ 643 milhões (confira
arte ao lado).
Um dos grandes avanços foi
na atenção à mulher. O Hospital Municipal reestruturou
totalmente seu Centro Obstétrico, que passou a contar
com 14 leitos de pré-parto,
5 salas de parto normal PPP
(pré-parto/parto/puerpério),
sendo 1 quarto com banheira
e 3 salas exclusivas de cesá-

rea. Também foi construído
um setor de Pronto Atendimento próprio, com 2 consultórios, 1 sala de classificação
de risco, sala de ultrassom e
sala de espera para exames.
Na Unidade de Especialidades, a Secretaria de Saúde
criou um espaço próprio para
atender a mulher de médio
risco gestacional, que passou
a ofertar cerca de 1.300 procedimentos por mês, entre
consultas ginecológicas para
gestantes, consultas com mastologista e exames de ultrassom. O local foi anexado ao
Projeto Casulo, que saiu de
um prédio alugado e antigo no
centro da cidade.
Outro avanço foi a parceria
com a Santa Casa, que entregou uma unidade toda reformada exclusiva para pacientes
do SUS, passando a ofertar
3.000 consultas ginecológicas
por mês, além de exames.

Reforma.
Hospital Municipal
reformulou todo o
Centro Obstétrico,
ampliando
atendimento à
mulher
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São José entrega a
32ª UBS Resolve

Programa amplia a
assistência a autista

Projeto aumenta a
eficiência no HM

Região Norte. A UBS Bonsucesso, na região norte, recebeu
em 27 de dezembro o programa
UBS Resolve. É a 32ª unidade da
rede de saúde a trabalhar neste
conceito de atenção básica, que
traz novos protocolos de atendimento e coleta de exames no
próprio local.

RIA. A Prefeitura lançou a RIA
(Rede de Inclusão ao Autista),
que permite oferecer assistência ampla às pessoas com TEA
(Transtorno do Espectro Autista), por sistema unificado que
possibilita acompanhar o histórico de atividades e a inclusão
destes em serviços municipais.

Números. O Hospital Municipal
apresentou os resultados da
1ª etapa do projeto Lean nas
Emergências. Houve melhora
significativa dos indicadores,
como redução de 78% no tempo
de atendimento dos pacientes
que não necessitaram de internação no local.
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Nova. Unidade foi reformada
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RIA. Lançamento em dezembro

