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TRATAMENTO DO TOTAL DE NOVOS LEITOS, 30 DEVEM SER DESTINADOS SOMENTE PARA OS CASOS MAIS GRAVES

EQUIPAMENTOS

Jacareí planeja liberar 90
leitos até o dia 15 de abril
Secretaria de Saúde prepara hospital de
campanha na região oeste e irá liberar
leitos para Covid-19 na UPA Dr. Thelmo
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

A Prefeitura de Jacareí prevê
liberar, até o dia 15 de abril,
90 leitos somente para o tratamento de pacientes que
forem infectados pelo novo
coronavírus no município.
A falta de leitos, gargalo
apontado pelo próprio prefeito Izaias Santana (PSDB) desde o início da administração,
obrigou a prefeitura a providenciar um hospital de campanha. A unidade funcionará
no Jardim Flórida, na região
oeste da cidade.

O hospital de campanha deve
ser destinado para o atendimento de casos menos severos, com 60 leitos intermediários. Já na UPA Dr. Thelmo de
Almeida Cruz, 30 leitos de UTI
(Unidade de Terapia Intensiva)
devem ser utilizados para pacientes em estado grave.
Segundo a prefeitura, as duas
adaptações estão em fase de
preparação e serão executadas
ainda na primeira quinzena.
Por enquanto, não há a previsão de necessidade de novos
hospitais de campanha na cidade. Atualmente, Jacareí conta
com 28 leitos disponíveis para
o SUS (Sistema Único de Saúde), distribuídos entre a Santa
Casa de Misericórdia e o Hospi-

Divulgação

Peças. Os itens são fabricados

Embraer
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PRODUÇÃO. A Embraer está

Divulgação/Santa Casa de Jacareí

Leitos. Santa Casa possui hoje oito leitos para internação pelo SUS

60intermediários
ALeitos
serão abertos no hospital
de campanha; outros 30
estarão disponíveis na
UPA Dr. Thelmo.

tal São Francisco de Assis.
Também para o tratamento da
doença, o município espera 14
profissionais do programa federal ‘Mais Médicos’ até 13 de
abril. Foi aberto ainda um credenciamento para profissionais
de saúde autônomos.

.

realizando entregas de componentes para montagem
de ventiladores pulmonares
contra o novo coronavírus. A
iniciativa envolve oito empresas que integram o setor aeronáutico da região do Vale do
Paraíba e de Campinas.
Juntas, as empresas vão
apoiar a fabricação de 5 mil
aparelhos até o fim de abril,
com peças usinadas. Por enquanto, a capacidade diária
é de 100 peças, mas vai subir
para 350 nas próximas semanas. São fabricados dois componentes do equipamento.
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Coletiva. Editor de Economia de OVALE, Xandu Alves faz pergunta ao governador João Doria (PSDB)
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