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ESTRUTURA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ AFIRMA QUE HOSPITAL MUINICIPAL DEVE PASSAR POR REESTRUTURAÇÃO, COM REFORMA E AMPLIAÇÃO

‘Ala Covid’ é
desativada
em São José
Prefeitura destaca queda no número de
internações pela doença e vai ampliar
leitos de UTI no Hospital Municipal
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Com a queda do número de
internações por Covid-19
em São José dos Campos, o
Hospital Municipal começará atuar com mais 20 leitos
de terapia intensiva para
atender todos os pacientes
da unidade. Anteriormente
a área era destinada a UTI
(Unidade de Terapia Intensiva) para o novo coronavírus.
O anúncio foi feito nesta

semana pelo governo Felicio
Ramuth (PSDB), que afirmou
que a criação da “Ala Covid”
integra o plano de contingência elaborado para o enfrentamento da pandemia. Antes, o
hospital contava com 36 leitos
de UTI adulto, com a nova ala,
passa a ter 40.
Antes da pandemia, o HM
contava com 36 leitos de UTI
adulto no total. Com a nova
ala, a unidade passa a ter 40.
REESTRUTURAÇÃO.

Segundo o governo, novidades estão sendo preparadas
para o HM em breve. “Com a

Adenir Britto/PMSJC

Saúde. Ala com leitos no Hospital Municipal de São José dos Campos, que recebeu melhorias

20

LEITOS
de terapia intensiva que
estavam de uso exclusivo
para Covid-19 voltarão a
atender demais pacientes

redução das áreas para atendimento à Covid, o Hospital
Municipal ainda prevê uma
grande reestruturação física,
com reforma e ampliação de
alas como pediatria, imagem,
enfermaria e pronto atendimento, aumentando a resolutividade, o conforto e melho-

rando os fluxos”, informou a
prefeitura de São José.
De acordo com a secretaria
de Saúde, dentro desse processo de reestruturação na
unidade, as mudanças serão
realizadas de forma gradativa
para não impactar no atendimento ao público.
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Conscientização. Gravação de vídeo especial sobre o Outubro Rosa, nesta última quinta-feira
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