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Saúde
COVID-19 PREFEITURA TEM APLICADO VACINAS DA ASTRAZENECA, CORONAVAC E PFIZER
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Vacina. Cidade tem mantido bom ritmo de vacinação
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Logística. S. José tem estratégia para vacinar públicos
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Novidade. Vacina da Pfizer chegou à cidade em junho

São José vacina mais da metade da
população adulta contra a covid-19
Cidade contabilizou em junho conquistas no enfrentamento à pandemia da covid-19: mais de 50% da população
adulta foi vacinada com a primeira dose, o que corresponde a quase 290 mil vacinas aplicadas até o fim do mês
Números de esperança.
Após semanas tensas, com
altas taxas de internações e
óbitos, São José dos Campos
contabilizou em junho conquistas no enfrentamento à
pandemia da covid-19: mais
de 50% da população adulta
foi vacinada com a 1ª dose.
No que se refere à segunda
dose, mais de 91 mil pessoas
já completaram o esquema
vacinal (32,89%).
A diferença entre a 1ª e a 2ª
dose se deve ao intervalo das
vacinas Astrazeneca e Pfizer,
de 3 meses e 12 semanas.
respectivamente. No caso do
imunizante do Butantan, o intervalo é de 21 dias.
Em 10 de junho, São José
recebeu as primeiras doses
da Pfizer. Com regras de manuseio e aplicação, o imunizante chegou à cidade e começou a ser aplicado.
Todos os profissionais que
atuam na aplicação das vacinas passaram por treinamen-

to para seguir rigorosamente
os critérios estabelecidos
pelo fabricante.
INVESTIMENTOS.

Além do trabalho de vacinação, a Prefeitura investiu em
maio na aquisição de mais
testes rápidos de antígeno
para detectar a covid-19 em
pacientes com sintomas que
buscarem as Unidades de
Pronto Atendimento e hospitais da rede pública. Com
esta compra, a cidade passou
a somar 145 mil testes usados
no enfrentamento à pandemia
desde o mês de janeiro.
Os testes de antígeno têm
sensibilidade de 91% e produzem o resultado em até 20
minutos, o que permite que o
paciente possa tomar as providências necessárias como
afastamento do trabalho e isolamento, imediatamente.
O teste deve ser aplicado
preferencialmente do primeiro ao sétimo dia do início dos

sintomas da doença.
A técnica utilizada para realizar o teste de covid-19 é com
amostras de swab (cotonete),
o qual será introduzido no
nariz até a região conhecida
como nasofaringe.
O número de testes rápidos
realizados vem aumentando
nos últimos meses. Em fevereiro, a média mensal foi de
300 testes. Em março e abril
foram 600 e 700, respectivamente, Em maio, a média subiu para 900, o que significa
que mais pessoas com sintomas respiratórios estão buscando as unidades de saúde.
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Doses. Atendimento de enfermeiros tem sido motivo de elogios

91

Mil
Pessoas já completaram o
esquema vacinal tomando
a 2ª dose da vacina em São
José dos Campos
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Registro. População tem aproveitado momento para tirar fotos

Hospital faz 1 ano
e vira referência

Obra em UTI chega
a 70% na zona sul

Prefeitura amplia
entrega de fraldas

DE PONTA. O Hospital de
Retaguarda completou 1 ano
como referência em saúde. O
espaço, construído em 35 dias,
nasceu da necessidade de ampliar e preparar o sistema de
saúde para a pandemia. A estrutura também proporcionou
um atendimento mais acolhedor para as crianças. Depois da
pandemia, o local será o novo
Pronto-Socorro Municipal.

OBRAS. A Prefeitura avança em mais uma ampliação
dos serviços de saúde para a
população. A construção da
UTI do Hospital de Clínicas
Sul atinge a marca de 70% da
obra. A previsão de entrega
na nova ala é para a primeira
quinzena de julho.
Serão 10 leitos ajustados para
terapia intensiva, sendo 2
para isolamento.

CUIDADO. A Prefeitura de
São José faz cerca de 1.300
entregas de fraldas por mês.
O trabalho é feito pela equipe
do almoxarifado junto com
uma empresa terceirizada.
Ao todo, 602 famílias são
beneficiadas pela entrega de
fraldas em casa. Comparado
com 2020, o serviço teve um
aumento de 28% nos atendimentos.

Cláudio Vieira / PMSJC

Referência. Espaço moderno
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Serviços. Obra no Clínicas Sul

