


Medidas de enfrentamento
No dia 14 de março de 2020, diante do surgimento dos primeiros casos de 

Covid-19 e antes da confirmação da contaminação comunitária, a 

prefeitura se antecipou e tomou as primeiras medidas de isolamento social, 

com a suspensão das aulas, fechamento de parques públicos, academias 

e cinemas. 

A partir de então, medidas progressivas de isolamento social foram 

implementadas. A nova gestão dá continuidade a este trabalho e também 

implementa novas ações no enfrentamento ao coronavírus, especialmente 

na execução do Plano Municipal de Vacinação. 



Medidas de enfrentamento
Esta apresentação reúne todas as medidas adotadas a partir do dia 

01/01/21 até 27/04. Aqui estão também as medidas tomadas no exercício 

anterior e que continuam sendo executadas. Este documento é iniciativa de 

prestação de contas e transparência no acompanhamento das ações de 

enfrentamento da pandemia do coronavírus em Salvador.

Até agora, foram investidos R$  930.942.875,61 diretamente em medidas de 

combate à pandemia - dos quais R$  300.705.479,28 a partir de janeiro de 

2021.



Medidas de enfrentamento

A Prefeitura investe R$ 74,5 milhões por mês no enfrentamento à 

pandemia do novo coronavírus.

SAÚDE                                                             TRANSPORTE URBANO

▪ R$14 milhões                                                  ▪ R$36 milhões

EDUCAÇÃO                                                     ▪ ASSISTÊNCIA SOCIAL

▪ R$ 8,5 milhões ▪ R$ 16 milhões



Medidas

Todos os protocolos de Funcionamento das Atividades 

estão no site da Casa Civil da Prefeitura e podem ser 

acessados aqui: https://url.gratis/6qTFi

Funcionamento das Atividades

https://url.gratis/6qTFi


Saúde

615 Leitos (próprios e contratualizados)

• 266 leitos de UTI 

• 349 leitos clínicos 

• 05 Hospitais de referência para covid-19

• Sagrada Família

• Itaigara Memorial

• Hospital Santa Clara

• Hospital Salvador

• Hospital CIE Itapuã

Ampliação da rede



Saúde

Hospital Municipal

Reorganização da porta de entrada do Hospital Municipal

para atendimento exclusivo aos pacientes regulados

das UPAs ou de hospitais do Estado. 

UPA Valéria – 10 leitos de suporte ventilatório.

UPA Barris – 10 leitos de suporte ventilatório. 

UPA Marback – 01 leito de suporte ventilatório.

Ampliação da rede



Saúde

Seis gripários para atender pacientes com H1N1, covid-19 

e outras síndromes graves:

▪ anexo à UPA Vale dos Barris, com 24 leitos, sendo 02 

leitos na sala vermelha;

▪ anexo à UPA Paripe, com 12 leitos, sendo 02 leitos na 

sala vermelha;

▪ anexo à UPA Pirajá/Santo Inácio, com 12 leitos, sendo 

02 leitos na sala vermelha; ;

▪ na Ilha Bom Jesus dos Passos, com 05 leitos, sendo 

02 leitos na sala vermelha; e um ambulância e 

ambulancha do Samu;

Ampliação da rede



Saúde

▪ anexo à UPA Maria Conceição Imbassahy (Pau

Miúdo), com 12 leitos, sendo 02 leitos na sala vermelha;

▪ na UPA São Cristóvão, com 12 leitos (10 leitos de 

observação e 02 leitos de sala vermelha).

Implantação do Ponto de Atenção à Urgência com leitos 

de observação em 04 UBS: Imbuí, Itapuã, IAPI e Pirajá.

Ampliação da rede



Saúde

3 salas para estabilização de pacientes graves nas USF 

de Ilha de Maré, de Bom Jesus dos Passos e de Paramana. 

Aquisição de 20 novas ambulâncias do SAMU para

reforçar os serviços de urgência.

19 novas ambulâncias repassadas pelo Governo Federal.

03 novas bases do SAMU: Arena Fonte Nova, Hospital

Salvador e PA Marback.

Ampliação da rede



Saúde

Projeto Consultórios na rua para atendimento médico e

psicológico, além de diagnóstico de coronavírus, aos

cidadãos em situação de rua.

Atualmente, Salvador conta com cinco Consultórios na rua

em Itapagipe, Brotas, Centro Histórico (dois) e Itapuã.

Ampliação da rede



Saúde

Núcleo de Apoio e Atendimento ao Trabalhador (NAAT)

realiza acolhimento, testagem e monitoramento dos

trabalhadores da SMS com suspeita de covid-19, além de

ofertar suporte psicológico e/ou psiquiátrico.

Centro de Testagem Profissional que compõe o NAAT

para realização de testes para Covid-19 em profissionais da

SMS.

Ampliação da rede



Saúde

Inauguradas 15 Unidades de Saúde da Família com 48

novas equipe e UPA Santo Antônio (Cidade Baixa) em

2020.

Ampliação darede



Saúde

355 respiradores ativos.

235 mil testes para Covid-19 adquiridos.

2 novos laboratórios contratualizados para ampliar a 

testagem para covid-19. 

67 unidades de saúde ofertam teste rápido de Covid-19 

para pessoas com sintomas. 

Equipamentos de proteção e testagem



Saúde

Blitzes de testagem rápida da covid-19 para pessoas

abordadas nas ruas com histórico de sintomas gripais.

Em 2020 foram testadas 157 mil pessoas em 38 bairros,

contabilizando 38.902 pessoas diagnosticadas com a

doença – 24,7% do total de testados.

De 01/01/2021 até 26/04/2021, 105.145 testes foram 

realizados em 15 localidades (Brotas, Cabula  VI, 

Federação, Imbui, Itapuã, Liberdade, Pau da Lima 

Pernambués, Pituba, Fazenda Grande do Retiro, Sussuarana, 

Boca do Rio, Paripe, São Marcos e São Caetano), 

contabilizando 28.408 pessoas diagnosticadas com a 

doença – 27,1% do total  de testados.

Equipamentos de proteção e testagem



Saúde

• 1º lugar na vacinação do Brasil.

• 1ª capital a vacinar mais de 75% dos trabalhadores 

da educação da rede municipal de ensino.

• 526.903 pessoas vacinadas.

• Salvador recebeu 586.492 doses da vacina Coronavac

e 236.410 doses da vacina Oxford/AstraZeneca.

• 04 câmaras de conservação de vacinas- 972 litros

• 04 refrigeradores – 850 litros

• 01 câmara fria fixa

Vacinação contra Covid



Saúde

Pontos de vacinação:

• 14 Drive Thrus

• 14 pontos fixos

• 153 salas de vacinação

• Domicílios - destinada a população alvo acamada que não 

tem condições de comparecer presencialmente aos pontos  

vacinação.

• População em situação de rua - considerando os grupos  

prioritários de acordo com o cronograma preliminar.

Vacinação contra Covid



Saúde

• Vacinometro – atualiza, em tempo real, dados 

referentes à imunização do público prioritário: 

https://vacinometro.saude.salvador.ba.gov.br

• Filometro - informa, em tempo real, o fluxo de pessoas 

nos pontos de vacinação: 

www.filometro.saúde.salvador.ba.gov.br

• Hora Marcada – realiza o agendamento prévio para 

receber a segunda dose da vacina contra Covid-19 e 

cadastro de pacientes com comorbidade: 

https://vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br

Vacinação contra Covid

https://vacinometro.saude.salvador.ba.gov.br/
http://www.filometro.saúde.salvador.ba.gov.br/
https://vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br/


Saúde

Mais de 3 mil novos profissionais de saúde 

contratados- 177 em 2021 e 2.929 novos profissionais 

de saúde contratados em 2020.

92 agentes de vacinação contratados.

Apoio psicológico para profissionais de saúde que

atuam no combate ao coronavírus, de segunda à sexta-

feira, por meio de um número disponibilizado pela

prefeitura.

Medidas administrativas



Assistência 
Social

Criado o programa Salvador por Todos

Único município no país a manter o auxílio no valor de 

R$270. 

R$ 71.227.030 milhões distribuídos para 37 mil pessoas.

R$ 51.028.730 milhões distribuídos em 2020.

R$ 20.247.570 milhões distribuídos em 2021 para cerca de 

20 mil pessoas.

Auxílio financeiro



Assistência 
Social

Benefício de R$ 270 para trabalhadores informais 

cadastrados na Prefeitura (ambulantes, guardadores de 

carro, baianas de acarajé, feirantes, baleiros, barraqueiros, 

recicladores, camelôs, taxistas, mototaxistas e motoristas de 

aplicativos com mais de 60 anos, motoristas de transporte 

escolar); para pessoas que recebem auxílio aluguel da 

Prefeitura e não são contempladas pelo programa Bolsa 

Família e para pessoas em situação de rua.

Cerca de 17 mil taxistas, auxiliares e motoristas de 

aplicativos, de 40 a 60 anos, receberam o auxílio por um 

mês, em 2020.

Auxílio financeiro



Assistência 
Social

Participar do custeio do auxílio financeiro às pessoas 

infectadas pelo novo coronavírus hospedadas nos 

Centros de Acompanhamento Clínico do Estado da 

Bahia. 

211 pessoas foram beneficiadas, somando R$ 52.750 em 

auxílios em 2020. 

Auxílio financeiro



Assistência 
Social

Fornecimento de 1.000 refeições por dia:

- Restaurante Popular de Pau da Lima;

- Restaurante Popular em São Tomé de Paripe.

Alimentação para população carente



Assistência 
Social

30.842 cestas básicas distribuídas em 2021.

- Pessoas inscritas no Cadastro Único e que ainda não 

receberam nenhum benefício nesse período de 

enfrentamento ao coronavírus;

- abrigos de idosos da cidade;

- mototaxistas;

- mães de crianças com microcefalia e doenças 

congênitas causadas pelo zika vírus;

- organizações sociais parceiras da Prefeitura para 

assistência a pessoas com deficiência;

Cestas Básicas



Assistência 
Social

- crianças acolhidas em entidades parceiras da 

Prefeitura.

- guias e monitores de turismo em situação de 

vulnerabilidade social;

- famílias assistidas pela Associação Amigos dos 

Autistas da Bahia;

- Trabalhadores das praias (baianas e ambulantes).

Cestas Básicas



Assistência 
Social

1086 vagas em 17 Unidades de Acolhimento (12 

permanentes e 05 emergenciais), que oferecem 

alimentação, espaço para higienização pessoal e para 

guardar pertences.

Pessoas em situação de rua



Assistência 
Social

Abordagem social

Encaminhamento de pessoas em situação de rua para 

hotéis sociais e Unidades de Acolhimento durante a 

operação Toque de Acolher.

• 897 abordagens

• 197 acolhimentos

• 147 acolhimentos durante o Toque de Acolher

Pessoas em situação de rua



Assistência 
Social

Elaboração e execução de protocolo de higienização, 

restrição de visitas e saídas dos idosos acolhidos no 

Abrigo D. Pedro II.

Idosos



Assistência 
Social

Campanha Salvador Solidária - conta com o apoio da 

Drogaria São Paulo. A rede criou pontos de coleta para 

doação de alimentos não-perecíveis e itens de higiene 

em todas as 50 unidades em Salvador.

DriveThru Solidário - mais de 45 toneladas de alimentos 

e material de higiene arrecadados.

Doação de alimentos



Educação

Retomada das atividades semipresenciais, a partir de 

03/05.

Semana de visitação e acolhimento, de 23/04 a 30/04).

Escolas



Educação

1,6 milhão de cestas básicas distribuídas para alunos da 

Rede Municipal, da Rede Conveniada e do Programa Pé na 

Escola, desde 2020. Valor da cesta básica: R$98.

Distribuição de 160 mil cestas básicas por mês para os 

alunos da Rede Municipal, da Rede Conveniada e do 

Programa Pé na Escola. 

Cada família recebe as cestas básicas de acordo com o 

número de alunos matriculados na rede.

Cestas básicas



Educação

265 dias letivos

As escolas funcionarão de segunda à sexta-feira.

Os alunos terão aula em dias alternados.

Nos dias em que os alunos não estiverem na aula 

presencial na escola, terão atividades não presenciais 

(aulas pela TV, estudos dirigidos e atividades 

impressas).

Ano letivo



Educação

Transmissão de aulas para o Ensino Fundamental I e II 

e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) I e II, com 

aulas  gravadas pelos professores da Rede Municipal.

TV Câmara transmite aulas para os Anos Finais.

São dois canais exclusivos para a SMED (4.2 e 4.3) com 

horários estabelecidos para cada segmento. 

TV aberta 



Educação

A SMED lançou um canal no YouTube com videoaulas 

enviadas por professores. As atividades têm caráter 

complementar ao calendário de aulas tradicional. 

Alunos do Ensino Fundamental I e dos anos iniciais da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA I), têm acesso à 

atividades semanais abrangendo as disciplinas de Língua 

Portuguesa, História, Geografia, Ciência, Matemática, Artes, 

Educação Física e Língua Estrangeira. São 42 tempos (horas) 

de aula remota por semana.

Para os alunos do Ensino Infantil, com idade entre 2 e 5 anos, 

são divulgados cards e vídeos de até cinco minutos, com 

orientação para que as famílias desenvolvam atividades lúdicas 

em casa. São 20 tempos de aulas remotas por semana.

Canal no Youtube



Educação

Parceria com a universidade para atendimentos 

psicopedagógicos, psicológicos e assistência social, no 

momento atual e retorno às aulas. 

Serviços de acolhimento em 01 espaço.

Atividades envolvendo 02 profissionais e 10 

estagiários. 

Acolhimento de alunos, familiares e profissionais



Educação

Disponibilização de central de atendimento telefônico 

para sanar dúvidas das famílias, gestores e professores.

Disponibilização de informativos para famílias sobre os 

cuidados, prevenção e controle para enfrentamento do 

coronavírus.

Disponibilização de blocos de atividades às famílias 

para não interromper o processo de aprendizagem.

Medidas administrativas



Educação

Disponibilizados livros do Programa Nacional do Livro 

Didático, do Projeto Aprova Brasil e de Língua Inglesa.

Disponibilizados livros Nossa Rede para o Ensino Infantil e 

Ensino Fundamental. 

Alunos



Trânsito e 
transporte

Última saída às 21h30 nos principais corredores de tráfego 

e 22h30 nas estações de transbordo.

Além da higienização e desinfecção geral que os ônibus 

passam no final do dia, as desinfecções dos ônibus nas 

garagens foram intensificadas.

Máscaras faciais e checagem da temperatura de motoristas 

e cobradores. Eles também contam com a ser proteção 

por barreiras físicas instaladas pelas empresas de ônibus.

Adequação dos ônibus



Trânsito e 
transporte

Disponibilização de álcool gel para passageiros das 

linhas de maior demanda.

Ajuste da oferta de transporte público na cidade. Sistema 

opera com 100% da frota nas estações de transbordo 

em horários de pico e 90% nas outras linhas. 

Presença de fiscais nas estações para acompanhar os 

ônibus e auxiliar no ordenamento das filas. 

Adequação dos ônibus



Trânsito e 
transporte

Uso obrigatório de máscaras no transporte público e 

em qualquer ambiente de atividade laboral, inclusive no 

comércio informal. 

Em relação ao transporte público, o passageiro que 

estiver sem máscara não poderá utilizar o serviço.  

Adequação dos ônibus



Trânsito e 
transporte

Revalidação dos cartões de estudantes e recarga de cartão 

do SalvadorCard por meio do aplicativo KIM. 

A revalidação é realizada pelo APP sem pagar nada a mais 

pelo serviço. A recarga tem 50% de desconto na taxa.

Aplicativo KIM



Trânsito e 
transporte

O Elevador Lacerda e os planos inclinados 

Liberdade/Calçada e Gonçalves operam com redução na 

quantidade de pessoas por viagem. 

Os equipamentos operam atualmente com 40% da 

capacidade. 

Planos Inclinados



Trânsito e 
transporte

Horários modificados e reduzida a quantidade de 

passageiros por viagem (55% da capacidade). 

Reforço na higienização dos barcos.

Travessia Ribeira – Plataforma



Controle 
Sanitário

07 câmeras de temperatura e identificação do uso de 

máscaras. 

Pontos com álcool gel. 

Ordenamento das filas. Ao chegar ao ponto, o passageiro 

passa o cartão de transporte em um validador posicionado 

na entrada do ônibus antes de ingressar no coletivo, evitando 

aglomerações na porta do veículo, próximo ao cobrador e ao 

motorista. 

Estação da Lapa



Controle 
Sanitário

Limpeza das estações de transbordo de Mussurunga, 

Lapa, Acesso Norte e Pirajá. Durante a madrugada, equipes 

lavam os equipamentos, com jateamento de água e sabão e 

utilização da carros-pipa. 

Higienização de corrimãos, bancos, pilastras, elevadores e 

escadas rolantes dos terminais, realizada pela manhã, 

meio-dia e fim de tarde. 

Terminais e estações de ônibus



Controle 
Sanitário

11.797 ações de desinfecção e higienização nas ruas, 

unidades de saúde, pontos de ônibus, cemitérios, finais de 

linha de ônibus, locais de distribuição de quentinhas, bairros 

com medidas restritivas, entre outros equipamentos, por toda 

a cidade. 

304 higienização nas estações de transbordo.

3.675 intervenções em bairros que sofreram medidas de 

restrição ou medidas especiais.

Mais de 100 agentes envolvidos na lavagem e desinfecção.

Higienização



Controle 
Sanitário

Orientação para empresas terceirizadas de limpeza 

urbana adotarem medidas de orientação e proteção aos 

colaboradores:

• Distribuição de máscaras, luvas e borrifadores 

contendo álcool 70%;

• Disponibilização de álcool gel nos pontos de apoio; 

• Higienização com álcool das cabines dos caminhões de 

coleta; 

• Realização de diálogos de segurança do trabalho sobre 

prevenção à covid-19.

Limpeza Urbana



Controle 
Sanitário

Desinfecção dos principais cemitérios públicos (Brotas, 

Itapuã, Periperi e Plataforma) com hipoclorito de sódio. 

Roupas especiais e equipamentos de proteção individual 

(EPIs) para coveiros realizarem os sepultamentos. 

Redução do tempo da cerimônia de sepultamento para 

até dez minutos e com, no máximo, dez pessoas, nos 

cemitério municipais. 

Cemitérios



Controle 
Sanitário

Obrigatoriedade de manter caixão fechado durante a 

cerimônia de sepultamento.

Não há velório nos casos de óbitos confirmados por 

covid-19.

Cemitérios



Controle 
Sanitário

R$ 2,5 milhões em investimentos no combate à endemia.

Instalação de armadilhas (ovitrampas) em 03 Distritos 

Sanitários: Centro Histórico, Barra/Rio Vermelho e Itapuã.

Compra de pulverizador para inseticidas para uso em pontos 

estratégicos.

Contrato de prestação de serviço com chaveiro (abertura de 

imóveis).

Operação Dengue



Controle 
Sanitário

Aquisição de EPIs para as equipes; capas para reservatórios 

de água; respirador facial e filtros; e insumos (larvicida, 

inseticida e óleo mineral).

Implementação dos testes rápidos para as arboviroses 

dengue, chikungunya e zika vírus nas unidades de Pronto 

Atendimento da Rede Municipal. Aquisição de 30 mil testes.

Operação Dengue



Bairros

Higienização das ruas, distribuição de máscaras, aplicação 

de testes rápidos, atendimentos pelo Cras itinerante e 

ações de sensibilização.

Ações especiais



Comércio e 
Serviços

Suspensão das atividades não essenciais até do dia 05/04.

Atividades consideradas essenciais:

• Supermercados, panificadoras, delicatessens e 

açougues;

• Farmácias;

• Agências bancárias e lotéricas;

• Serviços públicos considerados essenciais;

• Estabelecimentos que estejam funcionando em regime 

de delivery;

• Serviços de saúde e hospital dia;

Medidas restritivas



Comércio e 
Serviços

Atividades consideradas essenciais:

• Serviços de imagem radiológica;

• Atendimentos de tratamentos contínuos a exemplo de 

oncologia, hemoterapia e hemodiálise;

• Laboratórios de análises clínicas;

• Estabelecimentos que forneçam insumos hospitalares;

• Clínicas veterinárias e pets shops, à exceção do serviço 

de banho e tosa;

• Postos de combustíveis;

• Borracharias;

Medidas restritivas



Comércio e 
Serviços

Atividades consideradas essenciais:

• Correios e empresas de entrega de encomendas e 

mercadorias;

• Cemitérios e serviços funerários;

• Cartórios;

• Oficinas mecânicas;

• Lojas de material de construção.

Medidas restritivas



Iniciativa 
privada

Parceria com a 99 Táxi

10 mil vouchers de corrida até R$ 20 para 

profissionais da linha de frente para realizarem 

vacinação domiciliar e fazer o deslocamento entre as 

unidades de saúde.

Desconto de 30% para passageiros que se deslocarem 

para se vacinar, válido para duas corridas (ida e volta).



Iniciativa 
privada

Parceria com a Ambev

R$ 1,2 milhão doados para pagamento do SOS 

Cultura.

Auxílio de R$ 1,1 mil em cota única para 6 mil 

profissionais. 

O benefício será destinado a profissionais 

previamente cadastrados nos órgãos municipais ligados 

à cultura, turismo e entretenimento. 



Tecnologia

Criado o Assistente Virtual Jana 

(assistentevirtual.salvador.ba.gov.br/coronavirus) para 

ajudar a população a esclarecer dúvidas em relação ao 

coronavírus. A plataforma disponibiliza um questionário com 

perguntas sobre sintomas e orienta como proceder.

Criação do Portal da Transparência COVID-19

http://www.saude.salvador.ba.gov.br/covid

Plataformas Digitais

http://www.saude.salvador.ba.gov.br/covid


Medidas 
adicionais

Criado o Disque SSA Coronavírus  (160) para esclarecer 

dúvidas da população e receber denúncias de 

estabelecimentos que estão ignorando os decretos 

municipais. 

Mais de 290 mil registros realizados em um ano.

Comunicação



Comunicação

Campanha de utilidade pública alertando a população 

sobre a necessidade de medidas protetivas e anúncio das 

ações da Prefeitura para combater a pandemia. 

Meios utilizados:

- Painéis digitais nas principais avenidas

- Outdoors (simples, duplos e triplos);

- Busdoor - adesivos em grande parte da frota de ônibus;

- Bustv com vinhetas dentro dos ônibus;

- Painéis espalhados pela cidade;

Comunicação



Comunicação

- Anúncios em jornais;

- Impulsionamento digital;

- Anúncios nas principais redes de televisão em horário 

nobre; 

- Anúncios em rádio;

- Banners informativos nos principais sites;

- Carros de som circulando nos principais bairros da 

cidade;

- Painéis informativos nas comunidades carentes.

Comunicação




