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RETAGUARDA HOSPITAL DE CAMPANHA TEM CAPACIDADE PARA 40 LEITOS INTERMEDIÁRIOS PARA TRATAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS EM JACAREÍ

Hospital de
campanha
abre até dia 25
Unidade começa a atender com dez leitos
e será gerida pela mesma OS que está à
frente dos casos na UPA Dr. Thelmo
jacareí
Thaís Leite
@_thaisleite

Jacareí inicia até o dia 25 de
maio a operação do hospital de campanha montado
para atender pacientes com
o novo coronavírus. Inicialmente, a unidade abre com
dez leitos, sob custo mensal
de ao menos R$ 597 mil.
De acordo com a Secretaria
de Saúde, a retaguarda será
gerida pela Organização Social Caminhos de Damasco,

em contrato de R$ 547 mil por
mês. A OS também é responsável pelos 30 leitos disponibilizados na UPA Dr. Thelmo Cruz
para combate ao vírus.
Os custos mensais da unidade incluem também R$ 16 mil
de indenização pelo prédio,
além de R$ 34 mil por mês
para uso dos equipamentos
que já estavam disponíveis na
antiga clínica que funcionava
no local. Segundo a prefeitura, entre os itens há duas ambulâncias e um aparelho de
raio-X, além de camas e outros
instrumentos.
Para as obras de reforma e
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Leitos. UPA Dr. Thelmo de Almeida Cruz foi adaptada para atender casos exclusivos de coronavírus

547
AMil
é o custo mensal que
o município terá com o
contrato de gestão do
hospital de campanha
para tratar coronavírus.

adaptação do prédio, o município pagou cerca de R$ 336
mil. A empresa contratada foi
a Construtora Alianza.
A unidade deve ter capacidade para atender com até
40 leitos, colocados na ativa
conforme a demanda. O hos-

pital de campanha chegou a
ter previsão de ser aberto no
mês passado, mas a prefeitura disse que priorizou adaptações na UPA Dr. Thelmo. Além
da UPA, a demanda tem sido
atendida na Santa Casa e no
Hospital São Francisco.
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