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INFRAESTRUTURA

UPA de Eugênio
de Melo ganha
ala exclusiva para
paciente infantil

Cláudio Vieira /PMSJC

o dispõe de uma infraestrutura com 6 consultórios para atendimento clínico, além de dois centro cirúrgicos bem equipados para atender os pets

MELHORIAS. A Prefeitura
entregou em agosto a Unidade
de Pronto Atendimento de
Eugênio de Melo totalmente
reformada para a população. Além das melhorias nas
instalações, a UPA também foi
ampliada e ganhou uma ala
destinada exclusivamente ao
atendimento infantil.
Com isso, as crianças passaram
a contar com dois consultórios
pediátricos, enfermaria, sala
de aplicação de medicamentos
e sala de inalação, tudo independente da ala adulta para
oferecer mais conforto aos
pequenos e às famílias.
Piso, pintura, móveis e equipamentos novos, bem como
a reorganização dos espaços
internos também integram
as melhorias realizadas nas
outras áreas da unidade para
proporcionar um atendimento
cada vez mais acolhedor.

CAMPANHA

Campanha Gestos
de Respeito chega
aos shoppings de
São José

Cláudio Vieira /PMSJC
Cláudio Vieira /PMSJC

Parceria. Hospital foi viabilizado por meio de um convênio com a Universidade do Vale do Paraíba

os mediante agendamento via 156

COMO FUNCIONA O HOSPITAL VETERINÁRIO?
PARA QUEM

atende pets
B Hospital
cujos os tutores se

AGENDAMENTO

marcar atendimento
B Para
no hospital público é

encontrem em situação de
vulnerabilidade social ou
atuem como protetores.

necessário ligar na central
156 sempre as segundasfeiras, a partir das 8h.

ATENDIMENTO

RENDA

Urbanova, Bloco 9, onde já
funciona o hospital escola
da Universidade.

pobreza e extrema pobreza,
com renda per capta de até
(R$ 275). A base utilizada
para comprovação deste
critério será o CadÚnico.

8h às 17h, na Avenida
público para
B Das
B Hospital
Shishima Hifumi, 2.911,
tutores em situação de

PROCEDIMENTOS

clínicos,
B Atendimentos
cirúrgicos e de diagnóstico
Cláudio Vieira /PMSJC

Pet Feliz, programa de saúde animal

para cães e gatos
realizados mediante
agendamento via 156.

OUTRO PÚBLICO

da população em
B Além
situação de vulnerabilidade,
os protetores de animais.

ESTRUTURA

dispõe de
B Oumahospital
infraestrutura com
6 consultórios para
atendimento clínico, dentre
os quais um específico para
atendimento de felinos e
um para atendimento de
animais com suspeita de
doenças infecciosa.
MAIS

dois centros cirúrgicos
B Mais
bem equipados para
realização de diferentes
tipos de cirurgias. Conta
ainda com um setor
especializado para
diagnósticos por imagem e
laboratório de análise.

COVID. A campanha Gestos de Respeito chegou aos
shoppings de São José dos
Campos em agosto. Estudantes do curso de enfermagem
da Univap foram às praças
de alimentação para reforçar
o uso de máscaras enquanto
não estiver se alimentando,
distanciamento, assim como
para a higienização adequada
das mãos, entre outras.
O intuito da ação é orientar a
população para a retomada
consciente do convívio social
e seguir com a queda dos
números de casos, internações
e óbitos em decorrência da
covid no município.
Há cerca de um mês visitando
bares e restaurantes, a campanha Gestos de Respeito conta
com profissionais de saúde
como protagonistas da campanha. Símbolos de cuidado
e acolhimento, eles participam das abordagens in loco e
estampam as peças impressas
e virtuais demonstrando como
colocar a máscara, cumprimentar os amigos com o toque
de cotovelo, entre outros.
Além das abordagens serão
distribuídos outros materiais.

