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José tem uma
EE“São
grande estrutura em

vários lugares houve
EE“Em
a retomada e é relatada

saúde e é referência para
toda a região no combate
ao coronavírus”.

uma segunda onda.
Parece que isso ocorre
com São José também”.

Patrícia Ellen
Sec. Desenvolv. Econômico

Paulo Barja
Professor da Univap

De acordo com ele, a obstinação “serviu de exemplo” de
como “o serviço pode ser prestado e, ao mesmo tempo, preservar a vida das pessoas”.
Quem está na linha de frente
dessa guerra, como o médico Thales di Tano, que atua
no Hospital Municipal de São
José, diz que a cidade é “referência em tratamento” no Vale.
“Os pacientes têm um suporte adequado para minimizar
os danos da doença. Todos os
funcionários do setor estão
passando por treinamento e
diariamente são submetidos
a protocolos. Não nos faltam
equipamentos de proteção individual durante nossos plantões. Acredito que, no final
disso tudo, conseguiremos minimizar os efeitos da doença e
se tornar referência para muitos lugares”.
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s. josé em
quarentena.
Funcionário faz
higienização no
estacionamento do
Paço Municipal de
São José
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CASOS
confirmados de Covid-19
registrava São José em 23
de julho, com 173 mortes em
decorrência da doença

COVID-19

Prefeitura compra
lote de remédios
para UTI e evita
desabastecimento
SAÚDE. Como parte da estratégia para combater a Covid-19, o prefeito de São José
dos Campos, Felicio Ramuth
(PSDB), anunciou a compra
de medicamentos sedativos e
anestésicos usados em procedimentos com anestesia e em
pacientes entubados.
Com a grande demanda por
leitos de UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) no país, em
razão da pandemia do coronavírus, os medicamentos estão
em falta no mercado e isso
compromete o tratamento de
doentes graves.
Segundo Felicio, o Comitê
de Contingência do Coronavírus na cidade identificou o
problema “no mês passado” e
providenciou a compra do medicamento. “Compramos um
grande lote e temos estoque
até o final do ano. Em São José
não irá faltar”.
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