


Medidas de enfrentamento
Desde as primeiras notícias sobre a expansão da Covid-19 da China em 

direção a outros países, a prefeitura de Salvador começou a articular 

ações progressivas no sentido de tomar medidas mitigadoras do seu 

impacto sobre a população.  

No dia 16 de março, diante do surgimento dos primeiros casos de 

contaminação importada, 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. 



Medidas de enfrentamento
A partir de então, medidas progressivas de isolamento social foram 

implementadas, junto com ações de fortalecimento da rede de saúde e 

amparo social para a população carente. 

Esta apresentação reúne todas as medidas adotadas até aqui (18/01), 

como prestação de contas e transparência, mas também como ferramenta 

na execução de um plano mais duradouro de ação no enfrentamento das 

consequências da pandemia sobre Salvador.



Saúde

Inauguradas 15 Unidades de Saúde da Família com 48 

novas equipes: 

• USF Fazenda Grande III

• USF Vila Nova de Pituaçu

• USF Cajazeiras III

• USF São Gonçalo Padre Mauricio Abel

• USF Imbui

• USF San Martin III

• USF Itapuã

Ampliação da rede



Saúde

• USF Teotônio Vilela II

• USF Vila Canária

• USF IAPI

• USF Arraial do Retiro/Antônio Neiva

• USF Jardim Campo Verde

• USF Claudelino Miranda/Resgate

• USF Pirajá

• USF KM17

Ampliação da rede



Saúde

• Inaugurada UPA Santo Antônio (Cidade Baixa) 

Ampliação da rede



Saúde

Novos Leitos (próprios e contratualizados)

• 228 leitos de UTI (não incluso  os 25 leitos da Arena Fonte 

Nova)

• 271 leitos clínicos

Novos hospitais de referência para covid-19

• Wet´n Wild 

• Sagrada Família

• Itaigara Memorial

Ampliação da rede



Saúde

Compra de 84 leitos de UTI  e 124 leitos de enfermaria 

na rede contratualizada:

- Hospital Santa Izabel – 14 leitos de UTI e 14 leitos de 

enfermaria;

- Hospital Português – 05 leitos de UTI e 05 leitos de 

enfermaria;

- Hospital Salvador (MedTower) – 10 leitos de UTI e 14 

leitos de enfermaria;

Ampliação da rede



Saúde

- Hospital Martagão Gesteira - 10 leitos de UTI pediátrico 

e 10 leitos de enfermaria. Inclusão de mais 10 leitos 

clínicos.

- Hospital Sagrada Família – 40 leitos de UTI e 71 leitos 

de enfermaria.

- Hospital Prohope – 05 leitos de UTI e 10 leitos de 

enfermaria

Ampliação da rede



Saúde

Montagem e operação de hospital de campanha:

-Wet´n Wild –Inaugurado em 12.05.2020. Na 1ª fase conta

com 50 leitos de UTI e 40 de enfermaria. A 2ª tenda já

em funcionamento, conta com um total de 100 leitos,

sendo 20 de UTI. Total: 70 leitos de UTI (todos com

respiradores) e 120 de enfermaria. O hospital funciona 24

horas por dia e conta com quase 600 profissionais

especializados.

Instalado um moderno tomógrafo num container

climatizado na área do hospital de campanha Wet’n

Wild, com o objetivo de melhorar significativamente a

capacidade de diagnóstico da Covid-19.

Ampliação da rede



Saúde

Montagem e operação de hospital de campanha:

-Itaigara Memorial – 47 leitos de UTI

- 25 respiradores entregues pelo município ao governo 

do Estado para instalação em 25 novos leitos de UTI no 

hospital de campanha da Arena Fonte Nova. 

Ampliação da rede



Saúde

Hospital Municipal: 20 leitos de UTI adulto e 20 leitos de

enfermaria exclusivos para pacientes com covid-19; 07

leitos UTI pediátrico e 07 leitos pediatria enfermaria.

Reorganização da porta de entrada do Hospital Municipal

para atendimento exclusivo aos pacientes regulados

das UPAs ou de hospitais do Estado.

Inaugurado o 1º gripário de Salvador, anexo à UPA Vale 

dos Barris, que conta com 24 leitos para atender pacientes 

com H1N1, covid-19 e outras síndromes graves.

Inaugurado em 01/07 o 2º gripário de Salvador, anexo à 

UPA Paripe, que conta com 12 leitos.

Ampliação da rede



Saúde

Inaugurado em 03/07 o 3º gripário de Salvador, anexo à UPA 

Pirajá/Santo Inácio, que conta com 12 leitos, sendo 02 de 

estabilização com respiradores.

Inaugurado em 16/07 o 4º gripário de Salvador, anexo à UPA 

Valéria, que conta com 24 leitos, sendo 04 de estabilização com 

respiradores. (Desativado)

Inaugurado em 09/08 o 5º gripário de Salvador, na Ilha Bom

Jesus dos Passos, que conta com 05 leitos, sendo 01 de

estabilização com respiradores. Uma ambulância e ambulancha

do Samu ficará de retaguarda para transferência de pacientes que

necessitem atendimento hospitalar.

Ampliação da rede



Saúde

Inaugurado em 17/08 o 6º gripário de Salvador, anexo à 

UPA Maria Conceição Imbassahy (Pau Miudo), que conta 

com 12 leitos, sendo 02 de estabilização com respiradores.

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.

Ampliação da rede



Saúde

A Atenção Primária à Saúde foi organizada para

atendimento aos casos suspeitos de COVID-19.

Criado o projeto Consultórios na rua para atendimento

médico e psicológico, além de diagnóstico de

coronavírus, aos cidadãos em situação de rua.

Foram implantados cinco Consultórios na rua em

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

Ampliação da rede



Saúde

Criação do Núcleo de Apoio e Atendimento ao

Trabalhador (NAAT) que vai realizar acolhimento,

testagem e monitoramento dos trabalhadores da SMS com

suspeita de covid-19, além de ofertar suporte psicológico

e/ou psiquiátrico.

Implantação do Centro de Testagem Profissional que

compõe o NAAT para realização de testes para Covid-19

em profissionais da SMS.

Ampliação da rede



Saúde

Aquisição de kits de laboratório para testagem, 

máscaras, álcool gel, reagentes, equipamento para infusão, 

acesso periférico, luvas, medicamentos, materiais 

hospitalares, aparelhos respiradores. O município já conta 

com mais de 1,3 milhão máscaras.

200 novos respiradores + 25 respiradores cedidos ao 

Estado

Duas impressoras 3D das Escolas Laboratórios 

(Escolabs) da Rede Municipal de Ensino estão sendo 

utilizadas para confeccionar protetores faciais para 

profissionais de saúde. 

Equipamentos de proteção e testagem



Saúde

205 mil testes para covid-19 adquiridos.

Chamamento público para aquisição de 100 mil testes

rápidos para o novo coronavírus e um milhão de

máscaras cirúrgicas descartáveis.

2 novos laboratórios para ampliar a testagem para 

covid-19.

Blitzes de testagem rápida da covid-19 para pessoas

abordadas nas ruas com histórico de sintomas gripais.

Desde 11 de maio até 23 junho 48.446 testes foram

realizados em mais de 25 localidades, contabilizando 8.922

pessoas diagnosticadas com a doença (o que representa

18,4% do total de testados).

Equipamentos de proteção e testagem



Saúde

Testagem rápida da covid-19 nas três ilhas: Ilha de Maré, Bom Jesus 

dos Passos e Paramana.

Testagem rápida da covid-19 em regiões com medidas restritivas: 

não houve regiões com medidas restritivas esta semana.

De 07/04 a 08/09 foram realizados 136.970 testes rápidos, sendo 35.623 

positivos (26%).

24 unidades de saúde ofertam teste rápido de Covid-19 para pessoas 

com sintomas. Os resultados são disponibilizados em 45 minutos.

Equipamentos de proteção e testagem



Saúde

Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza

para idosos e profissionais de saúde antecipada para o

dia 23 de março. Mais de 843 mil pessoas vacinadas

contra a Influenza (deste total foram 312.155 idosos e

119.723 profissionais de saúde). Escalonamento do

atendimento aos idosos por mês de nascimento nas

unidades de saúde.

Campanha prorrogada até 31/08/2020 para toda a

população.

Vacinação contra Influenza



Saúde

Implantação de pontos de Drive-Thru para vacinação de 

idosos (1ª etapa), para gestantes e puérperas (2ª etapa), 

pessoas com deficiência e crianças de seis meses a seis anos, 

além de professores das escolas públicas e privadas e os 

adultos de 55 a 59 anos (3ª etapa).

Locais:

Complexo de Saúde Clementino Fraga

Arena Fonte Nova

Centro de Convenções de Salvador

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (Cabula e Brotas)

Atakadão Atakarejo de Fazenda Coutos (nesta última etapa)

Vacinação contra Influenza



Saúde

Reorganização da porta de entrada do Hospital

Municipal para atendimento exclusivo aos pacientes

regulados das UPAs ou de hospitais do Estado.

Abertas as inscrições para 388 vagas emergenciais

para os cargos de médico infectologista, médico clínico,

sanitarista, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico,

bioquímico, técnico em laboratório e técnico em

enfermagem. Cerca de 60% dos profissionais

convocados já se apresentaram à SMS.

Medidas administrativas



Saúde

2.929 novos profissionais de saúde contratados.

Processo seletivo simplificado visando contratar 100

Agentes Comunitários de Saúde - 75 ACS já tomaram

posse

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



Saúde

Elaboração do Plano de Contingência para Infecção

Humana pelo novo coronavírus. Atualização do plano em

15/05/2020.

Instalação do Centro de Operações de Emergência em

Saúde Pública, em 16 de março de 2020.

Parceria com a CIDACS/Fiocruz, que vai auxiliar a

prefeitura na tomada de decisões, estruturação de

protocolos de saúde, além de apoiar o setor de diagnósticos,

testes laboratoriais e ações de prevenção.

Elaboração do Plano de Desmobilização da assistência

hospitalar destinada ao controle da pandemia Covid 19.

Medidas administrativas



Saúde

Elaboração do Plano de Desmobilização da assistência

hospitalar destinada ao controle da pandemia Covid 19.

• 20 leitos de UTI do Hospital Municipal de Salvador deixaram

de ser para uso exclusivo de Covid 19, ficando disponíveis

para usuários com outras doenças e agravos;

• Desmobilização dos leitos do Wet’n Wild Tenda 1 (50 leitos

de UTI e 40 de Enfermaria); e 17 leitos de UTI do Itaigara

Memorial;

• Desmobilização dos leitos do Wet’n Wild Tenda 2 (20 leitos

de UTI e 80 de Enfermaria)

• Desativação de 10 leitos clínicos e 5 leitos de UTI no

Hospital Prohope.

Medidas administrativas



Saúde

Inquérito Epidemiológico do novo coronavírus em

Salvador

• Realizado treinamento de 92 profissionais de saúde em

parceria com a Fiocruz

• Previsão de início em 17/11 a primeira etapa da estratégia

de campo com duração de 10 dias nas ruas sorteadas de

cada Distrito Sanitário (Centro Histórico, Itapagipe, São

Caetano/Valéria, Liberdade, Brotas, Barra/Rio Vermelho,

Boca do Rio, Itapuã, Cabula/Beiru, Pau da Lima, Subúrbio

Ferroviário e Cajazeiras).



Saúde

Estruturação de Leitos hospitalares para COVID em função do aumento da taxa

de ocupação

• Hospital de campanha Itaigara Memorial: 40 leitos de UTI e 7 leitos clínicos

• Hospital Municipal: 20 leitos de UTI e 20 leitos clínicos; Pediátricos: 07 leitos de UTI e

07 leitos clínicos;

• Hospital Santa Izabel: 14 leitos de UTI e 14 leitos clínicos;

• Hospital Martagão Gesteira – Leitos Pediátricos: 10 leitos de UTI e 20 leitos clínicos;



Saúde

Estruturação de Leitos hospitalares para COVID em função do aumento da taxa

de ocupação

• Hospital Português: 05 leitos de UTI e 05 leitos clínicos;

• Hospital Salvador (MedTower): 20 leitos de UTI e 40 leitos clínicos;

• Hospital Sagrada Família: 60 leitos de UTI e 81 leitos clínicos;

• Hospital Santa Clara: 10 leitos de UTI e 50 leitos clínicos;

• Hospital Evangélico: 10 leitos de UTI e 05 de enfermaria



Saúde

Testagem

• Retomada da realização de testes rápidos para detecção da

Covid-19 nos bairros com número crescente de casos, assim

como distribuição de máscaras e higienização das ruas.

Bairros: Pituba, Brotas, Itapuã, Imbuí, Cabula e São Marcos

Ampliação da Rede

• Recebimento de 19 novas ambulâncias do SAMU



Saúde

Campanha de Vacinação contra Covid-19

• Início: 19/01/2021

• Doses recebidas do Ministério da Saúde: 44 mil doses

• Público alvo da 1º fase:

-Trabalhadores da Saúde

-População idosa ≥75 anos

-Pessoas ≥60 anos ou + que  vivem em instituições de Longa 

Permanência (Asilos e  Instituições Psiquiátricas)

-Indígenas/aldeados/povos e comunidades ribeirinhas

• Pontos de vacina: nesta fase inicial a estratégia utilizada será 

de postos volantes a fim de vacinar trabalhadores de saúde e 

idosos que residem em Instituições de Longa Permanência 

(ILP).




