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Estado entrega 10 novos leitos de UTI à população de Paulo Afonso
Governo
Postado em: 29/06/2020 10:40

Foram investidos R$ 3,7 milhões na implantação dos leitos e mais R$ 1,5 milhão na instalação de
um tomógrafo

O governador Rui Costa entregou dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o
Hospital Municipal de Paulo Afonso, na manh&#227; desta segunda-feira (29). O Governo do Estado
investiu R$ 3,7 milh&#245;es na implanta&#231;&#227;o dos leitos e mais R$ 1,5 milh&#227;o na
instala&#231;&#227;o de um tom&#243;grafo que passa a funcionar no hospital j&#225; a partir de
hoje.
"&#201; um prazer enorme estar aqui, mais uma vez, cumprindo mais um compromisso nosso com
a popula&#231;&#227;o de Paulo Afonso. Com certeza, com essa implanta&#231;&#227;o de novos
leitos de UTI, o munic&#237;pio se consolida num centro de servi&#231;os de sa&#250;de para
toda a regi&#227;o, incluindo estados vizinhos", destacou o governador.
De acordo com o prefeito de Paulo Afonso, Luiz de Deus, esta era uma demanda antiga da
popula&#231;&#227;o. "Recebo estes leitos com muita satisfa&#231;&#227;o, porque era uma
solicita&#231;&#227;o de muitos anos do nosso povo. A cidade n&#227;o tinha capacidade para
atender doentes graves que necessitavam de uma UTI, e precis&#225;vamos transferi-los para
outros locais, como Salvador e at&#233; mesmo outros estados", revelou.
A amplia&#231;&#227;o dos leitos se soma aos esfor&#231;os j&#225; realizados pela
gest&#227;o estadual no refor&#231;o dos servi&#231;os de sa&#250;de ofertados &#224;
popula&#231;&#227;o. O diretor m&#233;dico do Hospital Municipal de Paulo Afonso, Carlos
Ten&#243;rio, destacou que estes s&#227;o os primeiros leitos de UTI voltados para a cl&#237;nica
m&#233;dica no munic&#237;pio. &#8220; Eu digo que estes s&#227;o os dez primeiros leitos de
UTI de Paulo Afonso. &#201; importante para o munic&#237;pio e toda a nossa microrregi&#227;o,
tendo em vista que nossos pacientes graves t&#234;m que ser removidos para a capital. O impacto
no nosso atendimento &#233; que, agora, podemos ter uma resolu&#231;&#227;o em tempo
menor&#8221;.
Hospital Nair Alves
Tamb&#233;m em Paulo Afonso, outra Unidade de Terapia Intensiva com 10 leitos foi aberta no
Hospital Nair Alves. Para a abertura da unidade foi destinado cerca de R$ 1 milh&#227;o, recursos
de emenda parlamentar e da prefeitura de Paulo Afonso. Al&#233;m dos leitos, o hospital passou a
contar tamb&#233;m com um tom&#243;grafo.
"Este &#233; um momento hist&#243;rico para Paulo Afonso e toda regi&#227;o norte da Bahia. Foi
tanto tempo de expectativa para a abertura de UTI no munic&#237;pio e agora ser&#227;o duas ao
mesmo tempo", destacou o secret&#225;rio da Sa&#250;de do Estado, F&#225;bio Vilas-Boas.
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Combate ao coronav&#237;rus na regi&#227;o
Para o atendimento exclusivo a pacientes com suspeita de coronav&#237;rus, o Governo do Estado
estruturou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) em Paulo Afonso. Foram investidos
cerca de R$ 626 mil para equipamentos, al&#233;m de R$ 151 mil para uma ambul&#226;ncia.
Ainda foram enviados Equipamentos de Prote&#231;&#227;o Individual (EPIs) para o
munic&#237;pio.
No Laborat&#243;rio Central de Paulo Afonso tamb&#233;m j&#225; est&#225; sendo feito o teste
RT-PCR, que &#233; o padr&#227;o ouro para detec&#231;&#227;o da Covid-19. Para viabilizar a
descentraliza&#231;&#227;o do diagn&#243;stico, o Governo do Estado realizou um investimento
de R$ 215 mil. No laborat&#243;rio est&#227;o sendo feitos os exames de Paulo Afonso e
tamb&#233;m analisadas as amostras encaminhadas pelos munic&#237;pios de Abar&#233;,
Chorroch&#243;, Rodelas, Macurur&#233;, Gl&#243;ria, Jeremoabo, Pedro Alexandre e Santa
Br&#237;gida.
Ainda nesta segunda-feira, o governador Rui Costa segue para o munic&#237;pio de Juazeiro,
onde entrega a requalifica&#231;&#227;o e pavimenta&#231;&#227;o de avenidas.
Rep&#243;rter: Jairo Gon&#231;alves
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