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A qualidade de vida de uma população está diretamente relacionada à sua saúde. Entendida não só como 
ausência de doenças, mas como um estado de bem estar mental, físico e social, a saúde permite que 
os indivíduos possam satisfazer suas necessidades e viver de maneira mais digna. O desenvolvimento 
de uma cidade tem, portanto, como um de seus pré-requisitos essenciais, a saúde de sua população. 
Com este objetivo, ao longo de 2017, foram empreendidos esforços para incentivar e programar ações 
preventivas de promoção à saúde e qualidade de vida. Nesse contexto, a gestão buscou assegurar maior 
qualidade e maior oferta dos serviços à população, principalmente a mais carente, tanto de atenção básica 
à saúde como também dos serviços 
especializados.

Além dessas iniciativas, também 
estão contempladas neste Eixo as 
atividades voltadas à melhoria da 
qualidade de vida em Salvador como 
o combate ao mosquito Aedes aegypti 
para prevenir doenças como dengue, 
chikungunya e zika. O estímulo à 
prática de exercícios físicos e a 
adoção de hábitos mais saudáveis 
continuaram a merecer atenção 
constante do Município em 2017. O 
Eixo Qualidade de Vida é integrado 
pelas Secretarias Municipais da 
Saúde (SMS) e de Trabalho, Esporte e 
Lazer (SEMTEL).
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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (SMS)
A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) foi criada pela Lei nº 912 de 12 de abril de 1959, reorganizada pelas Leis nº 4.103, de 29 de 
junho de 1990, 4.278, de 28 de dezembro de 1990, 5.045, de 17 de agosto de 1995, 5.245, de 05 de fevereiro de 1997, 5.845, de 14 de dezembro 
de 2000, 6.085, de 29 de janeiro de 2002 e modificada pela Lei n° 8.376, de 20 de dezembro de 2012. É organizada administrativamente em 12 
distritos sanitários e responde pelo Sistema de Saúde Municipal, que reúne, além da Rede Assistencial, o Complexo Municipal de Vigilância à 
Saúde, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e a Central Municipal de Regulação.

Seu objetivo principal é formular e executar a política de saúde pública do município, controlar e avaliar os serviços de atenção à saúde, 
promover a saúde da população, além da prevenção e controle das doenças e agravos à saúde, através da vigilância epidemiológica, sanitária, 
ambiental e do trabalhador.

UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SMS

121 Unidades de Saúde

46 Unidades Básicas

75 Unidades de Saúde da Família, com 11 Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (NASF).

15 Unidades de Urgência/Emergência

9 Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

5 Pronto Atendimentos (PA).

1 Pronto Atendimento Psiquiátrico.

8 Unidades de Atendimento Odontológico 

1 Unidade de Atendimento Odontológico (UAO) 24 h.

1 Centro Municipal Odontológico Liberdade.

6 Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs).

4 Multicentros de Saúde
1 Multicentro no bairro da Liberdade, 1 Multicentro no Vale das Pedrinhas, 1 

Multicentro no Centro (rua Carlos Gomes), 1 Multicentro em Amaralina.

1 Central de Regulação Médica das Urgências (SAMU)
13 bases, 41 ambulâncias (33 de suporte básico e 8 de suporte avançado), 8 

motolâncias, 1 ambulancha e 1 Veículo de Intervenção Rápida (VIR).

20 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)

3 Centros de Saúde Mental.

7 Residências terapêuticas para egressos de internação psiquiátrica.

1 Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil.

3 equipes de Consultórios na Rua.

2 Serviços Municipais de Assistência Especializados em DST/AIDS e hepatites virais.

1 Centro de Testagem e Aconselhamento

1 Laboratório Central

1 Ambulatório de Saúde do Trabalhador

1 Ambulatório Infantil de Alergias Alimentares
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Em 2017, a SMS participou da elaboração do novo Plano Estratégico de Gestão para o período 2017-2020, e definiu oito projetos: Saúde Mais 
Família, Mãe Coruja, Primeiro Hospital, Unidos contra o Aedes aegypti, Mais Eficiência Mais Saúde, Saúde Especializada, Socorro à Vida e 
Girassóis na Rua. 

Além disso, a SMS também elaborou o Plano Municipal de Saúde (PMS) para o período 2018-2021. Para sua construção foram realizadas 
12 oficinas com os Distritos Sanitários para identificação de problemas de saúde e do sistema de saúde. O Plano está organizado em cinco 
módulos operacionais – Promoção e Vigilância em Saúde, Atenção Primária, Atenção Secundária e Terciária, Gestão do Sistema de Saúde e 
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. 

MAIS UNIDADES DE SAÚDE

No período 2013-2017, foram construídas 17 Unidades de Saúde da Família – 
(USF) e 148 unidades foram reformadas ou ampliadas, incluindo unidades de 
assistência, sedes dos distritos sanitários, bases do SAMU, a Central Municipal de 
Regulação, o complexo da Vigilância à Saúde, o Centro de Controle de Zoonoses e 
Centro de Formação dos Trabalhadores. 

Em 2017, foram entregues à população oito unidades de saúde totalmente 
reformadas ou ampliadas. Mais quatro unidades estão em finalização das obras. 

Também foram construídas, equipadas e inauguradas duas novas USF e 
entregue, para a comunidade do Distrito Sanitário do Subúrbio Ferroviário, um 
Polo da Academia da Saúde localizado na Praça do Sol em Periperi.

UNIDADES DE SAÚDE

Reformadas/Ampliadas 148

Construídas 31

TOTAL 179

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde. 

TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Os Núcleos de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (NUGETES) desenvolvem ações descentralizadas nos Distritos Sanitários na área de 
Gestão do Trabalho, da Educação Permanente e Integração Ensino Serviço, assim como de valorização dos trabalhadores. Atualmente são 11 
Núcleos de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (NUGETES) implantados nos Distritos Sanitários de Itapuã, Barra/Rio Vermelho, Cabula/
Beiru, Brotas, Itapagipe, Boca do Rio, Centro Histórico, Cajazeiras e São Caetano/Valéria e nas Diretorias localizadas na Secretaria (DVIS e 
DRCA).  

Como parte das ações de integração ensino-serviço, em 2017, foram inseridos na rede de saúde 5.477 estudantes de níveis superior e 
técnico, com destaque para as universidades Unifacs, UFBa, UNEB e FBDC e para os cursos de Enfermagem, Medicina, Nutrição e Saúde 
Coletiva, que tiveram o maior número de alunos. 
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Quanto às atividades de extensão estão em desenvolvimento o PET-Saúde/GraduaSUS, nos Distritos Sanitários de Brotas, Cabula/Beiru e 
Cajazeiras em parceria com Universidade Federal da Bahia (UFBa) e Universidade Estadual da Bahia (UNEB) e a Escola Baiana de Medicina 
e Saúde Pública. O Projeto desenvolve atividades de educação permanente como acolhimento pedagógico e curso de preceptoria com as 
equipes de saúde da família desses territórios. Outra iniciativa voltada ao ensino é o Projeto de Extensão Comunitária para fortalecimento das 
ações de vigilância e atenção às ações de hanseníase, executado em parceria com a Universidade de Salvador.   

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

Em 2017, a cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF), principal instrumento para obter melhores resultados na qualidade e 
acessibilidade aos serviços de saúde, atingiu 31,8%, enquanto a rede de serviços da Atenção Básica alcançou 75 Unidades de Saúde da 
Família, com 250 equipes. Somando-se às 46 Unidades Básicas, o município chegou a 45,7% de cobertura da Atenção Básica. Uma realidade 
muito diferente da encontrada em 2012, quando a ESF apresentava uma cobertura de 13% e a rede básica de serviços de saúde possuía 61 
Unidades de Saúde da Família, com 104 equipes e 50 Unidades Básicas de Saúde tradicionais (sem Saúde da Família). A cobertura de Atenção 
Básica era de 18,6%.

A ampliação tem se tornado possível devido à inauguração de novas unidades, à requalificação e à ampliação da rede de atenção e à 
recomposição do quadro de profissionais, que incluiu a convocação de 3.759 aprovados no concurso de 2011, a adesão ao Mais Médicos e ao 
Programa de Valorização dos Profissionais na Atenção Básica (Provab).

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Salvador 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cobertura de Atenção Básica 18,60% 25,60% 41,50% 44,20% 45,20% 45,70%

Cobertura de Saúde da Família 13,30% 22,80% 26,30% 29,30% 30,90% 31,80%

Nº de Equipes de Saúde da Família 104 179 207 230 243 250

O Programa de Saúde na Escola, coordenado em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, é baseado na articulação entre a escola 
e a atenção básica de saúde. Ao longo de 2017 foi ampliado e registrou 160 equipes de saúde da atenção primária vinculadas a 173 Escolas, 
sendo 23 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), 36 Escolas Estaduais e 114 Escolas Municipais. 

COBERTURA EM SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

2013 2014 2015 2016 2017

30,10% 66,60% 76,20% 76,00% 70,20%
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ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DOENÇA FALCIFORME

O atendimento especializado aos portadores de doença falciforme é uma preocupação constante da gestão municipal que vem ampliando, 
ano a ano, a oferta desses serviços. No período de 2013 a 2017, o número de Unidades Básicas de Saúde, que realizam atendimento às 
pessoas com anemia falciforme, passou de 15 para 87, distribuídas em 10 Distritos Sanitários. Além das unidades básicas, os Multicentros 
Vale das Pedrinhas e Carlos Gomes contam com equipe multidisciplinar para atendimento a estas pessoas. Outra iniciativa adotada foi o 
contrato entre a Secretaria da Saúde (SMS) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), para assegurar a oferta mensal de 24 
exames de tipo Doppler Transcraniano (DTC) para crianças e adolescentes com doença falciforme. 

SAÚDE BUCAL

A ampliação da cobertura da saúde bucal também tem sido crescente no município.  Em 2017, a cobertura de Saúde Bucal foi de 27,1%, o 
que representou um incremento de 72,6% em relação a 2012, quando a cobertura era de 15,7%. Novas equipes de saúde bucal passaram a 
atuar em 2017 e, atualmente, são 163 equipes no âmbito da Saúde da Família. Tomando-se por base o ano de 2012, quando eram 70 equipes 
de saúde bucal atuando no município, observa-se um incremento de 132,9%.

Atualmente, o Município possui 242 consultórios odontológicos na Atenção Primária, com oferta de serviços em Unidades Básicas com e sem 
Saúde da Família. Vale destacar que em 2017, foram implantados 17 novos consultórios odontológicos, a partir de inaugurações e ampliações 
das unidades de saúde do município. Como reflexo desse investimento na saúde bucal, com a adoção de procedimentos preventivos e 
curativos, o percentual de extrações dentárias entre 2012 e 2016 diminuiu em 247,1%.

SAÚDE DO HOMEM

Em busca de promover a saúde do homem, foi desenvolvido o projeto Sábado do Homem para atendimento exclusivo, nesse dia da semana, 
à população masculina. Em 2017, o projeto passou a ser ofertado em 43 unidades e 412 Agentes Comunitários de Saúde foram capacitados 
no Guia de Saúde do Homem, totalizando 806 profissionais agentes habilitados. 

SÁBADO DO HOMEM

ANO 2013 2014 2015 2016 2017

Número de unidades de saúde com o serviço 0 2 6 30 43

SAÚDE MATERNO-INFANTIL

Outra iniciativa que vem registrando índices crescentes são as consultas de pré-natal. Ao longo da atual gestão, verifica-se o aumento no 
número de mães que realizam sete ou mais consultas comparadas às coberturas de 2012, quando atingiram 46,5% desse segmento da 
população. Em 2017, este percentual atingiu 59,3%. 

Hoje são 110 unidades de saúde disponíveis às gestantes para realização de exames de testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites virais no 
pré-natal. Em 2012, existiam 55 unidades ofertando o serviço. Além disso, 108 Unidades de Saúde já realizam a coleta do teste do pezinho. 
Em 2017, foram efetuados 12.808 testes do pezinho, cobrindo 58,55% de RN em Salvador.

Um dado relevante relacionado à saúde materno-infantil em Salvador é a Taxa de Mortalidade Infantil no município, que passou de 17,6 para 
14,8 a cada mil nascidos vivos entre 2013 e 2015. 
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           TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL POR 1.000 NV

Salvador
2013 2014 2015 2016 * 2017*

17,6 16 14,8 15,5 15,6

Fonte: SIM, SINASC. 
* Os dados de 2016 e 2017 são parciais, pois o banco de dados tem fechamento após 24 meses.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Em relação à Rede de Assistência à Pessoa com Deficiência, a Secretaria da Saúde, junto ao Ministério da Saúde, habilitou o Instituto Bahiano 
de Reabilitação (CER II – IBR) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (CER II – APAE) em outubro de 2016, e está implantando o 
anexo do CER II-APAE, no Distrito Subúrbio Ferroviário. Essas medidas visam preencher um vazio assistencial nos serviços de reabilitação 
principalmente junto à população economicamente carente, muitas em situação de vulnerabilidade social.

A cobertura dos serviços de Atenção Psicossocial atingiu 72%, em 2017. Com o objetivo de acolher as pessoas em situação de vulnerabilidade 
social, por meio de um serviço residencial transitório, estão em funcionamento a Unidade de Acolhimento Casa da Ladeira, em parceria com 
a Santa Casa de Misericórdia, que atende crianças e adolescentes de ambos os sexos, e o Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) Gey 
Espinheira, habilitado na modalidade ad III (CAPS Álcool e Drogas).

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Até agosto de 2017, os quatro Multicentros do município realizaram 118.118 consultas médicas especializadas, 4.506 radiografias, 23.066 
ultrassonografias, 28.538 eletrocardiogramas, 17.545 ecocardiogramas, 8.136 testes ergométricos e 7.432 MAPAs, 2.376 exames de doppler 
colorido de vasos, 7.753 procedimentos de Holter 24h, além de 24.830 atendimentos de fisioterapia. 

O fluxo para disponibilização da oferta de consultas e exames da rede contratada pela Secretaria Municipal da Saúde do Salvador é 
descentralizado para os 416 municípios, através do Sistema VIDA+, e têm como referência, no território de Salvador, 124 Unidades de Saúde 
da rede própria e 10 Subprefeituras-Bairro, sendo que 25 unidades são referência para entrada de laudos de procedimentos regulados 
e agendamento de retorno para o Hospital Santa Izabel, além dos estabelecimentos contratados. Até novembro de 2017, dos 30.084.303 
procedimentos especializados contratados, 23.875.434 foram ofertados através do Sistema VIDA+, o que correspondeu a 79,36% dos 
procedimentos de média e alta complexidade sob gestão municipal.

Desde 2013, é verificado um aumento considerável no número de procedimentos especializados ofertados através do Sistema VIDA+ que 
atingiram uma cobertura de aproximadamente 79%. Em 2014 esta participação chegou a 83,67%; em 2015, 89,35% e, em 2016 alcançou 
91,68%. Em 2017, as unidades privadas foram as que disponibilizaram o maior percentual de procedimentos contratualizados, 96,82%, 
seguidas das unidades filantrópicas, 95,33%, e da rede pública municipal, 88,70%.

Segundo o Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado (SIHD), foram realizados 160.129 procedimentos hospitalares de Média e 
Alta Complexidade. Destes, os procedimentos clínicos predominaram, com 51,69%, seguidos pelos procedimentos com finalidade diagnóstica 
que totalizaram 47,65%.

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

Para os atendimentos de urgência e de emergência, Salvador conta com nove UPAs que ofertam serviço multidisciplinar com atendimento 
médico nas áreas de pediatria, clínica geral e ortopedia, com apoio diagnóstico 24hs. Estas unidades não apenas ampliam o acesso da 
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população à assistência em saúde, como promovem uma melhoria da qualidade dos serviços prestados. Além das UPAs, há cinco Pronto 
Atendimentos (PAs), unidades menores que também oferecem serviços equivalentes aos de uma UPA, oferecendo à população suporte 24h. 
O acolhimento com classificação de risco ocorre também em toda a Rede de Atenção às Urgências e Emergências. 

Com 20 bases na Região Metropolitana, das quais 13 descentralizadas em Salvador, o SAMU conta, hoje, com 68 unidades móveis. A capital 
dispõe de 41 ambulâncias, das quais 33 são equipadas com suporte básico e oito com suporte avançado, sendo uma delas, classificada 
como um Veículo de Intervenção Rápida (VIR), uma lancha e oito motolâncias.  Para diminuir o índice os trotes telefônicos para serviços de 
emergência e assegurar o atendimento a quem realmente precisa, o Projeto SAMU nas Escolas atingiu, até agosto de 2017, 547 alunos do 8º 
e do 9º ano do ensino fundamental das escolas da rede municipal.

Outra iniciativa, voltada aos atendimentos de urgência e emergência é o programa Viva Coração, voltado à formação de profissionais, que 
trabalham em locais de grande circulação em Times de Pronta Resposta -pessoas leigas com disposição para primeiros socorros-, em 
manobras de Suporte Básico de Vida e uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA). Em 2017 foram realizados treinamentos do Viva 
Coração na Estação da Lapa, Tribunal de Justiça do Imbuí, Polícia Rodoviária Federal, Shopping Paralela e a Câmara Municipal dos Vereadores.

Também nas escolas foi desenvolvido projeto para atendimento emergencial. O projeto Primeiros Socorros e Prevenção de Acidentes nas 
Escolas treinou 62 educadores atuantes nas escolas da rede municipal. Além disso, 1.450 profissionais da Secretaria Municipal da Saúde, que 
atuam na área de saúde e na administrativa, e também condutores de veículos foram treinados sobre temas como Suporte Básico de Vida, 
Síndromes Coronarianas Agudas e Dor Torácica, entre outros. Em 2017 foi promovida a reforma dos Complexos da Base do SAMU localizadas 
na UPA Adroaldo Albergaria, na FTC, Unijorge, UPA Hélio Machado, Roberto Santos, CS Alfredo Bureau, Dendezeiros, San Martin e 5º Centro.

LABORATÓRIO CENTRAL E MEDICAMENTOS

O laboratório central de Salvador realiza o processamento de até 236 mil exames por mês nas áreas de hematologia, microbiologia, bioquímica, 
uroanálise, dosagens hormonais, imunologia e parasitologia. Na área de imunologia, há também o auxílio no diagnóstico e monitoramento 
de HIV, hepatites, sífilis e pré-natal. Ao longo de 2017, foram realizadas 138.696 coletas nos 62 postos instalados nas unidades de saúde do 
Município. Situação muito diversa da encontrada em 2013, quando havia apenas 37 postos de coleta instalados. 

Toda a rede de serviço sob gestão da SMS produziu 3.706.083 procedimentos laboratoriais, dos quais 1.722.554 foram executados pelo 
Laboratório Central de Salvador. 

AUMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO CENTRAL

ANO DE PROCESSAMENTO PROCEDIMENTOS/ ANO

2013 416.618

2014 1.190.517

2015 1.488.658

2016 1.666.992

2017 1.701.100



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017     |     40

2 QUALIDADE
DE VIDA

Para o diagnóstico da Dengue, foram realizadas 283 determinações sorológicas de dengue IgM e 161 exames de antígeno NS1. A identificação 
para a confirmação de caso de doença por isolamento viral permanece sob a competência do LACEN Estadual. Já o Programa de Controle 
da Tuberculose, realizou 1.458 Baciloscopias de Diagnóstico, 1.588 Baciloscopias de Controle de Tratamento, 881 culturas para BK e 3.559 
Testes Rápidos Molecular para tuberculose. 

ANO DE PROCESSAMENTO FREQUÊNCIA/AN0

2014

Baciloscopia de diagnóstico 2.844

Bac. de controle de tratamento 3.222

Cultura para tuberculose 802

Teste Rápido Molecular 600*

2015

Baciloscopia de diagnóstico 505

Bac. de controle de tratamento 2.406

Cultura para tuberculose 1.612

Teste Rápido Molecular 3.709

2016

Baciloscopia de diagnóstico 2.293

Bac. de controle de tratamento 2.842

Cultura para tuberculose 1.049

Teste Rápido Molecular 2.365

2017 (até 31/10)

Baciloscopia de diagnóstico 1.458

Bac. de controle de tratamento 1.588

Cultura para tuberculose 881

Teste Rápido Molecular 3.559

* O início da utilização da técnica foi em outubro/2004

Também foram realizadas 18.031 sorologias para HIV, 49.229 para marcadores de Hepatite B, 18.642 para Hepatite C e 24.098 para Sífilis 
(teste treponêmico) somente em 2017. 

ANO DE PROCESSAMENTO FREQUÊNCIA / ANO (PROCEDIMENTO)

HIV Sífilis Hepatite B Hepatite C

2014 15.822 21.201 36.405 17.679

2015 16.844 21.255 38.815 15.503

2016 19.613 21.155 50.115 19.240

2017 18.031 24.098 49.229 18.642
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Ao longo do ano, o Laboratório Central participou de campanhas como Fique Sabendo – Carnaval, Saúde do Homem, Campanha de prevenção 
às Hepatites Virais e Parada Gay, através da execução da testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatites B e C, num total de 8.240 testes 
efetuados. Durante a Campanha de Prevenção da Anemia Falciforme, em outubro, a instituição intensificou a realização dos exames de 
Eletroforese de Hemoglobina, com coletas no Shopping Center Lapa. No total, foram aplicados 5.930 testes de anemia falciforme em 2017.

Atualmente, a SMS conta com uma Central de Abastecimento de Medicamentos e 147 farmácias. Destas, 47 estão localizadas em Unidades 
Básicas de Saúde, 67 em Unidades de Saúde da Família, 20 nos Centros de Atenção Psicossocial, três nos Centros de Saúde Mental, duas 
nos Multicentros, uma no Serviço Médico de Assistência Especializada (SEMAE), uma no Centro de Testagem e Aconselhamento e sete nas 
Prefeituras-Bairro. A Secretaria assegura a distribuição dos medicamentos para os usuários cadastrados nos programas de hipertensão, 
diabetes mellitus, planejamento familiar e acompanhamento nutricional.

Em 2017, foram distribuídos 144.166.847 medicamentos constantes na Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico, prescritos 
em um total de 1.436.247 receitas. Também foram atendidas 1.452 solicitações referentes a medicamentos especiais, que não constam na 
Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e 43 ações judiciais determinando o fornecimento de medicamentos oncológicos 
e insulinas de ação basal e ultrarrápida, entre outros.

HOSPITAL MUNICIPAL DE SALVADOR

O primeiro Hospital Municipal de Salvador é o maior empreendimento da atual gestão. Com capacidade de realizar 500 mil atendimentos 
em serviços de média e alta complexidade, o Hospital, com mais de 85% das obras concluídas, está localizado no bairro da Boca da Mata, na 
região de Cajazeiras, um dos bairros mais populosos da América Latina e também um dos mais carentes em oferta de serviços de saúde.

Construído numa área de 30 mil metros quadrados, com investimentos de R$ 120 milhões em recursos próprios, este novo equipamento 
contará com 210 leitos, dos quais 30 leitos são destinados à Unidade de Terapia Intensiva – 20 leitos de UTI Geral Adulto e 10 de UTI Pediátrica 
–, 150 leitos de Clínica Médica Cirúrgica e 30 leitos de Clínica Pediátrica. Terá capacidade para realizar 142 mil atendimentos hospitalares, 15 
mil cirurgias e 343 mil exames de alta e média complexidade.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de Salvador realiza intervenções tempestivas nas emergências em 
saúde pública para prevenir o risco de expansão desses eventos no âmbito municipal. Com este propósito possui uma equipe permanente de 
sanitaristas em regime de plantão para garantir a intervenção em 100% dos casos de surtos e emergências em saúde pública.

No período 2013 a 2017, foram investigados surto de Chikungunya em quatro bairros do Distrito Sanitário do Subúrbio Ferroviário, um caso 
positivo para o vírus Oropouche e dois casos de Síndrome de Guillain-Barré. Realizou-se também investigação epidemiológica e ambiental 
em navio cargueiro oriundo da África, com um passageiro-caso positivo de Malária internado em unidade hospitalar em Salvador. O CIEVS 
também monitorou o surto de diarreia aguda em Salvador que registrou 13.371 casos, um aumento de 55,1% quando comparado com o 
quadrimestre de 2016, com 6.006.

O monitoramento das epizootias de febre amarela em primatas não humanos teve continuidade ao longo do ano quando foi feita uma busca 
retrospectiva de casos humanos suspeitos de Febre Amarela em três unidades de Pronto Atendimento – UPA Parque São Cristóvão, UPA 
Barris e UPA Albergaria –, com a revisão de 35 mil prontuários. Destes, foram selecionados 176 casos suspeitos de Febre Amarela para 
realização de visitas domiciliares. Além disso, foram realizadas 760 buscas ativas de doenças e agravos de interesse a saúde pública durante 
os plantões CIEVS nos feriados e finais de semana.
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O CIEVS conquistou, em 2017, o primeiro lugar na 15ª edição da Mostra de Experiências bem-sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e 
Controle de Doenças (EXPOEPI), em Brasília, com o trabalho “A experiência da vigilância durante o surto de doença exantemática atribuído 
ao vírus Zika”.

Cabe também à SMS, através da Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), prevenir a morbimortalidade relacionada ao trabalho, 
acompanhar e monitorar os casos. Em 2017, foram notificados 885 episódios de agravos e doenças relacionados ao trabalho (ADRTs). O 
Hospital Geral do Estado realizou 437 notificações neste período, representando 49% dos agravos notificados.

As ações de vigilância de ambientes implementadas no período beneficiaram 14.488 trabalhadores dos setores formal e informal da 
economia. Além disso, 23 intervenções foram realizadas em empresas ou instituições através de mapeamento de risco, investigação de 
acidentes graves e/ou com óbito e investigação de surto/intoxicação exógena. As intervenções ocorreram por denúncias da sociedade civil 
ou por demanda de outras instituições parceiras, a exemplo do Ministério Público do Trabalho (MPT).   

No ano de 2017 foram realizados 2.257 atendimentos – triagem, acolhimento e consultas. Destes, 1.082 consultas relacionadas à medicina 
do trabalho e 1.175 atendimentos de equipe multidisciplinar em Serviço social, enfermagem e psicologia (ST) em trabalhadores. Desses 
trabalhadores admitidos para investigação, 300 obtiveram nexo causal relacionado ao trabalho.  Os pacientes admitidos receberam 
atendimento individualizado pela equipe multiprofissional, para diagnóstico das doenças relacionadas ao trabalho e/ou sequela de acidente 
de trabalho, sendo que 90% deles, tiveram diagnóstico de LER/DORT. A categoria profissional do setor bancário, correspondeu a 41% dos 
pacientes investigados. Os trabalhadores triados com demandas de maior complexidade foram encaminhados para a DIVAST/CESAT. O 
ambulatório recebe pacientes através de demanda espontânea ou encaminhados de serviços de saúde e de outras instituições como Rede 
Assistencial, Sindicatos, Defensoria Pública e outros.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

A Vigilância Sanitária (VISA) é responsável pelas ações de controle de risco, inspeções, fiscalizações, coletas de amostras para análise 
laboratorial, investigações de surtos, atendimentos a denúncias, entre outras. Ao longo do ano, foram realizadas 14.777 inspeções. Além de 
ações de educação à população, através dos meios de comunicação de massa, sessões técnicas e ações educativas para profissionais da 
VISA.

Também na estrutura da Secretaria da Saúde está a Vigilância Ambiental em Saúde (VISAMB) executora dos programas de Vigilância da 
Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA), Vigilância de Populações Expostas a Contaminantes Químicos que interferem na 
saúde humana e nas interrelações entre o homem e o ambiente (VIGIPEQ). Este último está dividido em Vigilância da Qualidade do Solo 
(VIGISOLO), VIgilância da Qualidade do Ar (VIGIAR) e VIgilância de Desastres (VIGIDESASTRES).

De janeiro a dezembro, foram realizadas 1.606 coletas de água, com 8.030 análises distribuídas nos 12 Distritos Sanitários. Dessas, 1.594 
foram realizadas na água distribuída pela prestadora local (Embasa) e 12 de solução alternativa coletiva (SAC). Das 1.594 amostras da rede 
de distribuição da Embasa, 72 estavam com o teor de cloro fora do padrão, a Embasa foi informada imediatamente para efetuar a devida 
correção. Foi realizado o monitoramento dos 12 Distritos Sanitários com análise dos laudos e inspeção nos reservatórios de água de 53 
unidades de saúde dos 12 Distritos Sanitários com envio de relatório técnico para renovação do Alvará de Saúde junto à Vigilância Sanitária. 
Semanalmente foram enviadas as inconformidades do monitoramento para as devidas providências da Embasa. Foi atingido 143,7% de 
análise das amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez, sendo que a 
meta anual é de 100%. 

Representantes da VIGIAGUA participaram também do Seminário Nacional de Avaliação em Brasília promovido pelo Ministério da Saúde, de 8 
a 10 de agosto, para discussão de diversos temas relacionados às ações do programa. Estiveram presentes ainda no V encontro de Vigilância 
Sanitária e Ambiental promovido pela DIVISA, realizado de 23 a 24 de agosto de 2017.
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Em 2017, foram notificados 1.863 casos de dengue e confirmados 514, enquanto Chikungunya teve 91 confirmações das 255 notificações e 
Zika, 36 casos dos 257 notificados. Esses índices revelam que Salvador continua com incidência de dengue abaixo de 100 casos por 100 mil 
habitantes, situação classificada pelo Ministério da Saúde como de baixo risco de transmissão. Durante o período avaliado, não houve registro 
de óbitos notificados ou confirmados.

Em relação às coberturas vacinais do calendário básico de vacinação da criança, Salvador registrou o seguinte desempenho, para a faixa 
etária analisada: 75% BCG, 98% SRC, 63% VORH, 61% VIP, 70% pneumo 10,65% meningocócica conjugada, 64% pentavalente, 93% influenza 
em crianças e 34% febre amarela. Registra-se o abastecimento irregular de Tríplice Viral, Pentavalente, Rotavírus, Pólio Oral, Tetra Viral, BCG.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017     |     44

2 QUALIDADE
DE VIDA

Para coletar semanalmente amostras de nasorofaringe para contribuir na composição da vacina influenza, cinco unidades sentinelas – UPAs 
Barris, Hélio Machado e Adroaldo Albergaria e os PAs de Pernambués e Alfredo Bureau – estão em funcionamento.

Durante o ano foram concluídos três ciclos de tratamento vetorial para controle da dengue com alcance de 71,9%, 54,6% e 62,9%, 
respectivamente em cada ciclo. Foram realizados dois Levantamentos Rápidos do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa), o primeiro 
resultou em um índice de infestação predial de 1,5% (janeiro) e o segundo de 3,1% (abril), mantendo o índice do município em nível de alerta.

No ano de 2017, foram notificados 77 casos suspeitos de leptospirose. Destes, 29 foram confirmados, 30 descartados, quatro inconclusivos, 
14 em investigação e registrados três óbitos (letalidade de 10,34%). No mesmo período, teve continuidade o projeto Ecologia de Roedores, em 
parceria com a Instituição de Pesquisa – FIOCRUZ em desenvolvimento há cinco anos e com previsão de duração por mais dois anos. Dentre 
suas ações foi realizada intervenção química e bloqueio de foco como ocorreu nos Distritos Sanitários de Itapagipe, Liberdade, Barra/Rio 
Vermelho, Itapuã, Cabula/Beiru, Pau da Lima e Subúrbio Ferroviário, num total de 653 imóveis e 2.738 pontos estratégicos, com consumo de 
213 mil quilos de pó de contato, 3.301 iscas parafinadas e 95 iscas peletizadas. 

O Programa de vigilância e controle da leishmaniose visceral coletou 942 caramujos da espécie Biomphalaria glabrata em 100 Coleções 
Hídricas (CH) e realizou inquéritos malacológicos em 11 nos Distritos Sanitários do Centro Histórico, Pau da Lima, Liberdade, Itapuã, Boca do 
Rio, Subúrbio Ferroviário, Brotas, Cabula/Beiru, Barra/Rio Vermelho, Cajazeiras e São Caetano/Valéria. 

Durante o ano, 78,1% dos casos de hanseníase em Salvador obtiveram cura. O combate à doença contou com atividades de mobilização e 
conscientização como o Dia Mundial de Combate à Hanseníase e o Dia Municipal da Mancha. 

Outra frente de combate da SMS é a tuberculose. A implementação do Programa de Controle da Tuberculose (PCT) é executada através de 
atividades programáticas e de rotina, ações de vigilância e de assistência, além da reorganização da rede de atenção à saúde. O PCT está 
implantado em 110 unidades básicas de saúde, todas com profissionais capacitados para atendimento à pessoa com suspeita ou com 
tuberculose confirmada e para realização de teste rápido anti-HIV. 

A avaliação do percentual de cura é obtida através do corte de casos diagnosticados um ano antes do ano de avaliação. Dos 743 casos 
notificados de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial, diagnosticados entre janeiro e agosto de 2016, 474 obtiveram cura, 
representando 63,8%. Dentre os Distritos Sanitários, Cajazeiras, Brotas e Liberdade apresentaram os melhores índices de cura (75,0%, 73,8% 
e 71,4%, respectivamente) e os DS Centro Histórico e Itapagipe (cura 64,3% e 57,6%) devem ser avaliados com cautela, visto que concentram 
um grande número de pessoas em situação de vulnerabilidade (população em situação de rua e/ou em uso de álcool e outras drogas), 
situações em que há maior dificuldade dos pacientes finalizarem o tratamento registrando elevado abandono. 

Para conscientizar a população, o PCT promoveu ações educativas nos 12 Distritos Sanitários alusivas ao Dia Mundial da Tuberculose, além de 
visita ao Complexo Penitenciário da Mata Escura, capacitações em Manejo Clínico da Tuberculose para profissionais médicos e enfermeiros 

e formação do Grupo Condutor Municipal de Controle da Tuberculose.

OPERAÇÃO CARNAVAL

Durante a Operação Carnaval 2017, uma equipe de 1.534 profissionais, distribuídos nas áreas administrativa, de assistência e vigilância em 
saúde da SMS esteve em atividade. Foram montados 10 Módulos Assistenciais para atendimento às situações de urgência e emergência em 
pontos estratégicos dos três circuitos oficiais, funcionando 24 horas por dia, além do serviço móvel do SAMU 192 e equipes de profissionais 
especializados em cirurgia bucomaxilofacial. No Nordeste de Amaralina, a Unidade de Saúde Sabino Silva, com cinco leitos, também foi 
mantida em funcionamento durante o carnaval do bairro.
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Na retaguarda, a estrutura da SMS manteve em funcionamento as nove Unidades de Prontos Atendimentos, os cinco Prontos Atendimentos, 
as duas Unidades de Atendimento Odontológico, um Pronto Atendimento Psiquiátrico e a Central Municipal para Esterilização e o Almoxarifado 
Central. Nos módulos e nas unidades fixas, ocorreram 5.194 atendimentos. Somente 3,2% dos pacientes foram transferidos, o que evidenciou 
a capacidade resolutiva dos Módulos Assistenciais.

A Vigilância em Saúde para o Carnaval reuniu o Complexo de Vigilância em Saúde, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), o Centro de 
Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. O CCZ realizou ações preventivas de 
investigação e do bloqueio de transmissão espacial e focal de casos de Dengue e Chikungunya, além de investigação de casos suspeitos de 
raiva animal. 

Atuou no controle vetorial, na inspeção, eliminação e tratamento com larvicida de focos em áreas do circuito e bairros da cidade. Também 
promoveu ações de bloqueio espacial com UBV/Costal nos bairros de Águas Claras, Baixa dos Sapateiros, Barreiras, Largo Dois de Julho, 
Tancredo Neves e Stiep. Atendeu a 15 solicitações referentes à dengue, raiva, roedores e abelhas, e desenvolveu ações educativas, com 
distribuição de 32.538 panfletos, 13.985 mãozinhas e 31.392 preservativos masculinos.

Foram instaladas duas unidades “Fique Sabendo” para testagem rápida de HIV, Sífilis e Hepatite C. No carnaval de 2017, 1.725 pessoas 
realizaram 6.900 testes, com aumento de 13,4% da demanda em comparação com o ano de 2015. Foram distribuídos 1.440.000 preservativos 
em hotéis, albergues, nos circuitos, no aeroporto Luís Eduardo Magalhães e em bairros da cidade.

Dez praticáveis foram montados para o desenvolvimento das ações de Vigilância Sanitária, com equipes de fiscalização para promover 
inspeções nos serviços de interesse à saúde. A Vigilância Sanitária realizou 4.765 ações, sendo 2.189 inspeções, 2.052 fiscalizações e 429 
reinspeções. Nas inspeções, o maior quantitativo foi no comércio informal (1.009), seguido de fiscalização nas entidades carnavalescas (812) 
e reinspeções em camarotes (236).

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ESPORTES E LAZER (SEMTEL)
A Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer (SEMTEL), foi criada pela Lei nº 9.186/2016 e regulamentada pelo Decreto nº 
28.273/2017. Tem por finalidade coordenar, executar e acompanhar as atividades voltadas à geração de emprego e renda, às políticas de 
apoio ao trabalhador e às micro e pequenas empresas, como também desempenhar as funções do Município em matéria de esportes e lazer.

Em sua estrutura, a Diretoria do Trabalho (DT) é a unidade responsável pela formulação de políticas, diretrizes e estratégias nas áreas 
de empreendedorismo, inovação, economia criativa, economia solidária para o desenvolvimento, o fortalecimento e a sustentabilidade da 
economia local, através da formalização, orientação, regularização, qualificação e intermediação de serviços de mão de obra, em consonância 
com as políticas definidas pelo Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. Já a Diretoria do Esporte e Lazer executa os 
serviços, os programas e os projetos orientados para a iniciação e o desenvolvimento de atividades físicas e esportivas e também atua na 
promoção de atividades de entretenimento e de lazer em Salvador.

SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA (SIMM)

O SIMM é resultado de um convênio firmado, em 2013, com o Ministério do Trabalho (MT) com o objetivo de promover a intermediação entre 
a oferta e a demanda de mão de obra no município. Em 2017, os postos do SIMM receberam a inscrição de 14.225 trabalhadores e 2.171 
vagas foram captadas e ocupadas. Além disso, as oficinas e cursos realizados nessas unidades propiciaram a capacitação de 3.603 pessoas. 
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EVOLUÇÃO ANUAL DOS PARTICIPANTES NAS CAPACITAÇÕES

Ao longo do ano, a SEMTEL empreendeu esforços para aprimorar os serviços 
de geração de emprego e renda na cidade. Exemplo disso é a inauguração da 
nova sede do SIMM que duplicou os atendimentos diários, além de oferecer 
uma melhor estrutura de auditórios e salas para os usuários. Também foram 
desenvolvidas ações complementares, como a elaboração de proposta 
para o Programa Qualifica Brasil e a implantação de projetos de economia 
solidária em um processo de rede solidária de comércio justo, as quais 
foram inseridas no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse 
(SICONV) e aguardam a liberação de recursos e do parecer do Ministério do 
Trabalho (MT). 

Para facilitar a intermediação de mão de obra entre cidadão e fornecedores 
previamente cadastrados no site do SIMM, foi desenvolvido o aplicativo SIMM 
Mobile que agiliza o acesso aos serviços. Outras facilidades que passaram 
a ser oferecidas ao cidadão são a emissão de carteiras de trabalho, fruto do 
Termo de Cooperação Técnica firmado entre a SEMTEL e a Superintendência 
Regional do Trabalho (SRTE-BA), e o uso do aplicativo CittaMobi, que permite, 
além de atender às necessidades dos usuários do transporte público, 
diminuir o deslocamento casa-trabalho ao mostrar vagas geolocalizadas, possibilitando ao cidadão trabalhar perto do local onde mora.
Foi criado também o Prêmio SIMM ao Trabalho, Emprego e Renda, com o objetivo de homenagear pessoas, empresas e entidades que 
contribuíram com o crescimento do trabalho e renda em Salvador. E, no Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, 21 de setembro, 
foram disponibilizadas 200 vagas específicas para pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados pelo INSS.

CENTRO DO EMPREENDEDOR MUNICIPAL – CEM

O CEM foi inaugurado em março de 2014, com a missão de oferecer os serviços públicos municipais de orientação, formalização, qualificação, 
regularização e apoio aos micro e pequenos empreendedores. Seus serviços foram estruturados para propiciar ao cidadão atendimento 
desburocratizado, centralizando num único espaço físico, os serviços dos órgãos que interferem no processo de formalização, desde a 
formalização (Abertura de CNPJ), até emissão de alvará para cada tipo de negócio. Atualmente o CEM funciona na sede do SIMM e nas 
Prefeituras-Bairro. Em 2017, foram realizados mais de 11 mil atendimentos através de vários serviços. 

DETALHAMENTO DOS ATENDIMENTOS

2017 Pessoas Serviço Formalização Declaração Baixa Alteração DAS e Outros Parcelamento Empreendedor 
Qualificado

Janeiro 288 527 27 199 81 41 179 - -

Fevereiro 203 351 7 146 52 25 121 - -

Março 247 384 16 145 73 38 112 - -
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2017 Pessoas Serviço Formalização Declaração Baixa Alteração DAS e Outros Parcelamento Empreendedor 
Qualificado

Abril 254 424 9 172 93 37 113 - -

Maio 279 439 19 130 84 45 161 - -

Junho 170 252 11 62 50 32 97 - -

Julho 286 396 15 102 66 35 98 40 40

Agosto 294 372 21 69 39 38 136 36 33

Setembro 292 386 32 89 38 21 135 36 35

Outubro 250 390 20 120 30 34 110 30 30

Novembro 260 395 15 100 20 30 100 25 20

TOTAL 2.823 4.316 192 1.334 626 376 1.362 167 158

ESPORTE, LAZER E EVENTOS

Desde 2013, a Prefeitura tem investido na reestruturação do patrimônio esportivo da cidade e contribuído para a adoção da prática de 
exercícios físicos como meio de minimizar a incidência de doenças causadas pelo sedentarismo. De 2013 a 2017, foram recuperados 284 
campos e quadras com recursos próprios. 

Em 2017, foram desenvolvidas ações em todas as regiões da cidade voltadas tanto para melhoria das condições físicas, psíquicas e de saúde 
dos cidadãos como também para o aprimoramento das relações sociais, através do estímulo à integração, respeito mútuo, participação e 
inclusão social.

Dentre os eventos esportivos realizados diretamente pela SEMTEL destacam-se a Copa Dente de Leite, com a participação de 33 equipes e 
720 crianças e adolescentes, e a Copa das Ligas de Futebol Amador, com a participação de 16 equipes e 320 pessoas. 

EVENTOS ESPORTIVOS APOIADOS PELA SEMTEL

Evento Pessoas Atendidas

Corrida Duque de Caxias 1.200

Corrida Santiago de Compostela 5.000

Meia Maratona Farol a Farol 4.000

Maratona da Cidade 10.000

Triathlon do Serviço Social do Comércio - SESC 700

TOTAL 20.900
Fonte: SEMTEL/DEL
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INICIAÇÃO ESPORTIVA E ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO

O Programa de Iniciação Esportiva se constitui em um conjunto de ações que têm como objetivo principal a inclusão social por meio do 
esporte. Os seus beneficiados são prioritariamente os moradores das comunidades menos privilegiadas de Salvador, especialmente crianças 
e adolescentes matriculados na rede pública de ensino. A iniciativa é desenvolvida através de Escolinhas de Iniciação Esportiva de Tênis, 
Futebol, Futsal, Atletismo, Voleibol, Basquetebol, Taekwondo e Jiu-jítsu nos centros esportivos municipais dos Barris, Boca do Rio e Itapuã. 
Mensalmente, são beneficiadas cerca de 500 crianças e adolescentes. 

Já de forma indireta, são apoiadas tecnicamente diversas iniciativas promovidas nos mais variados bairros da cidade, além de serem realizados 
atendimentos a cerca de mil crianças e adolescentes em 11 clubes sociais que ofertam aos jovens acesso às diversas modalidades esportivas 
como basquete, vôlei, futebol, artes marciais, ginástica olímpica, natação, entre outros. Também são fornecidos transporte, uniforme e lanche. 
A parceria com os clubes sociais é efetivada com base em acordo de cooperação e participam deste processo, além da SEMTEL, a Secretaria 
Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS).  

O Esporte de Alto Rendimento ou de Alta Performance tem a finalidade de preparar física e tecnicamente o atleta para determinada modalidade 
esportiva. Atualmente, a SEMTEL atende a 22 crianças e adolescentes que praticam as modalidades de ginástica rítmica, karatê e tênis. Para 
promover o suporte financeiro ao treinamento e à participação de atletas e paratletas amadores e profissionais de alto rendimento em 
competições, está em fase de implementação o Programa Municipal para Apoio ao Atleta (Pró-Atleta). 
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CENTRO AQUÁTICO E PISCINA OLÍMPICA

As obras para construção do Centro Aquático de Salvador foram iniciadas em novembro de 2017, num investimento de R$ 1,2 milhão, 
com o objetivo de estimular a prática de esportes de alto rendimento como a natação, nado sincronizado, salto ornamental, polo aquático 
e maratona aquática. O complexo esportivo será instalado na Praça Wilson Lins, na área do antigo Clube Português, na Pituba, com 6,3 mil 
metros quadrados e deve ser entregue à população em abril de 2018. 

Além de contar com toda estrutura aquática, o espaço terá área de pedestre, estacionamento, ciclovia, escultura, anfiteatro, posto de salva-
vidas, sanitários, canteiros, jardins e deck. O local está em obras de requalificação e se integrará à piscina e à praça Nossa Senhora da Luz, 
com piso intertravado, em projeto elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).  

A piscina, com aproximadamente 1,1 mil m³, divididos em 25mx50m, e dois metros de profundidade, é um legado das Olimpíadas do Rio de 
2016, doada pelo Ministério dos Esportes após o término das competições. Salvador foi uma das quatro cidades contempladas com esse tipo 
de doação. O equipamento em aço inox atualmente se encontra no Rio de Janeiro e chegará a Salvador em contêineres, desmontada. O Centro 
Aquático terá ainda uma piscina de aquecimento, além de todo maquinário necessário, área administrativa e academia de musculação.

A partir de uma parceria firmada entre a prefeitura e a Federação Baiana de Desportos Aquáticos (CBDA), 2.500 crianças e adolescentes 
serão beneficiadas pelo centro aquático todo ano. Outras faixas etárias também serão atendidas, sobretudo da terceira idade, em aulas 
complementares, como hidroginástica. Ao longo das práticas esportivas, os alunos serão observados, e aqueles que tiverem bom desempenho 
poderão passar por treinamento especializado de alto rendimento e representar a cidade na disputa de torneios. O centro aquático ainda terá 
capacidade para 700 pessoas na torcida, distribuídas em duas arquibancadas, uma fixa e outra móvel, cada uma com 350 lugares.

PISTA DE ATLETISMO 

Em licitação, as obras para a construção da pista de atletismo entre as alamedas Praia do Flamengo e Dilson Jatahy Fonseca, numa área de 
27.615 m², em Stella Maris, representam um investimento de R$ 9,3 milhões, com recursos do Ministério do Esporte. O prazo da obra é seis 
meses, a partir da assinatura da ordem de serviço. 

O equipamento terá oito raias com requisitos oficiais e padrões internacionais, com piso em asfalto, além de espaços adequados para 
arremesso de peso, disco e martelo, lançamento de dardos e saltos em distância, triplo, em altura e com vara, campo em gramado e 
arquibancada para 178 pessoas. A construção inclui ainda prédio, contendo administração, recepção, salas de controle, de técnicos e 
professores, salas de primeiros socorros e de avaliação física, além de vestiários masculino e feminino, sanitários, academia e depósito. 

CENTROS ESPORTIVOS

Além da Pista de Atletismo e do Centro Aquático, a estratégia é disponibilizar à população equipamentos públicos poliesportivos para 
incentivar a prática de esportes e a formação de atletas e inclui a construção de Centros de Iniciação ao Esporte (CIE). Dois deles – em Itapuã, 
na Rua da Ilha, e em São Marcos, na Avenida São Rafael – tiveram suas obras iniciadas em 2017 e devem ser concluídas em março de 2018. 
O investimento para a construção dos dois centros é de R$ 6 milhões, com recursos do Ministério dos Esportes e contrapartida do município.  

As unidades de Itapuã e São Marcos terão ginásio poliesportivo, com arquibancada para 195 pessoas, área de apoio com administração, 
sala de professores e técnicos, vestiários, chuveiros, enfermaria, copa, depósito, academia e sanitário. Serão 1,6 mil crianças e adolescentes 
beneficiados, sendo 800 em cada CIE, onde poderão ser praticadas modalidades olímpicas, como basquetebol, ginástica rítmica, handebol, 
judô, taekwondo, e vôlei, além de atividades não olímpicas, como futsal e capoeira. Também haverá adaptações para práticas de modalidades 
paraolímpicas, a exemplo do judô e voleibol sentado.
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PRAÇA DA JUVENTUDE

O bairro de Canabrava será contemplado em 2018 com a primeira Praça da Juventude de Salvador. Numa área de sete mil m² na rua Artêmio 
Castro Valente, contará com ginásio poliesportivo, campo de futebol, pista de skate e ainda uma pista para realização de caminhada. Além 
disso, também abrigará um anfiteatro, com capacidade para atender 100 pessoas.

O espaço, ao ser concluído, irá oferecer atividades de iniciação esportiva para membros da comunidade nas modalidades de futsal, basquete, 
handebol e vôlei, executadas pela SEMTEL em articulação com associações comunitárias e ligas desportivas locais. Estão previstas, ainda, 
atividades culturais e educativas que serão executadas através da Secretaria de Política para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ). 

CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU)

Outra iniciativa adotada pela administração municipal para oferecer mais espaços de lazer para a população menos favorecida é a implantação 
do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Lagoa da Paixão, em Valéria. Com investimento da ordem de R$ 3 milhões, financiados pelo 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Ministério da Cultura, o projeto, em fase final de construção, conta com cineteatro padrão, 
com espaço para 125 pessoas, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), biblioteca – telecentro, anfiteatro, salas multiúso, quadra 
coberta, quadra de areia, pista de skate, parque infantil, pista de caminhada e equipamento de ginástica.

LAZER, GINÁSTICA E EDUCAÇÃO ESPORTIVA

Promovido há cerca de 20 anos, o projeto Ruas de Lazer consiste num conjunto de eventos recreativos gratuitos realizados nos fins de 
semana. Destinadas a público variado e das mais diversas faixas etárias, as oficinas são realizadas por arte-educadores, educadores físicos 
e recreadores. Há atividades esportivas, como mini futebol, handebol, vôlei e basquete, sessões de ginástica, com alongamento e aeróbica, 
jogos de mesa como dominó, damas, xadrez, baralho, jogos de arte/desenho e pintura, pintura facial, música e atividades de recreação, a 
exemplo de brincadeiras diversas, jogos de rua, gincanas e brinquedos.

PROJETO RUAS DE LAZER

Ruas de Lazer Comunidades Atendidas Pessoas Atendidas

192 60 60.000

 Fonte: SEMTEL/DEL.

Ainda no âmbito do Lazer e Recreação, durante o Carnaval, foi realizado o projeto Bailinhos de Lazer, nos bairros de Águas Claras, Cajazeiras, 
Calabar, Dique do Tororó, Itapuã, Jardim de Alah, Liberdade, Paripe, Ribeira, Rio Vermelho, Santo Antônio Além do Carmo, São Caetano, São 
Rafael, Saúde, Stella Maris, Tancredo Neves. A iniciativa garantiu o acesso de cerca de cinco mil crianças e adolescentes a atividades lúdico 
pedagógicas.  

Outra vertente das ações da SEMTEL são as atividades de lazer e recreação desenvolvidas em parceria com outros órgãos municipais, a 
exemplo da SEMPS para atender às demandas das unidades descentralizadas da Assistência Social como os Centros de Referência da 
Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), Restaurante Prato Popular e Unidades de 
Acolhimento Institucional. 
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Para preparar os trabalhadores para o exercício do labor diário e contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida, a SEMTEL desenvolve 
a iniciativa em diversos órgãos, a exemplo da CODESAL, FMLF, LIMPURB, SEDUR, SEINFRA, SEMGE, SEFAZ, SEMPS, SEMUR, SMED, SUCOP, 
TRANSALVADOR. A ação beneficia cerca de três mil servidores e integra o Programa de Valorização do Servidor. 

Durante 2017, a SEMTEL desenvolveu o Programa de Educação Esportiva, um conjunto de ações extraclasse para alunos da rede pública 
municipal, realizadas nas unidades escolares no contra turno das aulas. Entre as atividades destinadas aos alunos regularmente matriculados 
na rede municipal, estão os Projetos Ginástica Rítmica na Escola, destinado às 180 alunas, e Karatê na Escola, para 60 alunos. Também são 
desenvolvidas ações de apoio aos eventos comemorativos da Rede Municipal de Ensino, a exemplo do Dia do Estudante e Dia da Criança.

O ano de 2017 também foi marcado por diversos esforços para tornar Salvador reconhecida como Cidade do Esporte. Entre as iniciativas 
desenvolvidas neste sentido estão o 1º Campeonato de Futebol - Recebendo o Verão de Salvador, o Simpósio para construção do cenário 
da prática de atividades esportivas pelos alunos da rede municipal de ensino de Salvador, o Programa Segundo Tempo, a Copa Salvador de 
Futebol de Golzinho e a Taça Futbairro Salvador. 

A SEMTEL, em 2017, recuperou e requalificou 25 campos e quadras esportivas em diversos bairros da cidade com recursos próprios, 
objetivando oferecer mais espaços de lazer e para a prática de esportes à população.
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INTERVENÇÕES FÍSICAS

Descrição Localização Bairro Prefeitura-Bairro Intervenções

Campo
Complexo esportivo dos Barris, 

Praça João Mangabeira
Barris Centro/Brotas

Iluminação e alambrado, piso,
vestiários e traves.

Campo Rua Waldemar Chaves Plataforma Subúrbio/Ilhas
Campo reformado, alambrados, piso, traves, 

iluminação e proteção dos alambrados.

Campo Rua Roberto Veiga Lima Rio Sena Subúrbio/Ilhas
Reforma do campo 60X40, colocação de 
alambrados, reforma do piso, vestiários, 

arquibancadas e iluminação.

Campo Quadra C Fazenda Grande III Cajazeiras
Reforma do campo, piso, alambrados, troca das 

traves e iluminação.

Campo
Complexo Esportivo

da Boca do Rio
Boca do Rio Itapuã/Ipitanga Reforma dos alambrados

Campo Q.15, Lot. 3 – Lobato Lobato Cidade Baixa
Reforma do campo, alambrados, rede de tela de 

fechamento e iluminação.

Campo
Complexo Esportivo

de Ondina
Ondina Barra/Pituba Troca dos alambrados e traves

Campo
Rua Artêmio Valente, Praça da 

Juventude, Complexo Esportivo.
Canabrava Pau da Lima Construção de campo de Futebol Society

Campo
Campo da Arena Pela Porco, Via 

Regional, Canabrava.
Canabrava Pau da Lima

Reforma do campo, alambrados, piso, drenagem, 
arquibancada, bancos de reservas, traves e 

iluminação.

Campo Rua 24 de Agosto Pirajá Valéria
Colocação de alambrados, nivelamento, colocação 

de traves e vestiário.

Campo  Rua Nova Pirajá Piraja Valéria Reforma do campo

Quadra
Daniel Lisboa, Praça dos 

Antigos.
Brotas/Daniel Lisboa Centro/Brotas Construção de mini quadra

Quadra
Complexo esportivo dos Barris, 

Praça João Mangabeira.
Barris Centro/Brotas

Construção de quadra poliesportiva, alambrados, 
piso, pintura, traves, tabelas de basquete traves 

para voleibol.

Quadra
Largo Glória,

Rua Cerqueira Daltro.
Saúde Centro/Brotas Reforma da quadra

Quadra
Complexo Esportivo da Boca 

do Rio.
Boca do Rio Itapuã/Ipitanga Reforma da quadra
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CENTRAL INTEGRADA DE LICENCIAMENTO DE EVENTOS – CLE

A Central Integrada de Licenciamento de 
Evento (CLE), criada pelo Decreto nº 28.464 de 
15 de maio de 2017, é responsável por agilizar 
o processo de licenciamento e autorização dos 
eventos que acontecem em Salvador e, assim, 
estimular cada vez mais a cadeia de produção 
do setor e atrair turistas para a capital. 

Além da SEMTEL, a CLE é composta por 
todos os órgãos envolvidos no licenciamento: 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e 
Urbanismo (SEDUR), Secretaria da Cidade 
Sustentável e Inovação (SECIS), Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo (SECULT), 
Secretaria Municipal de Ordem Pública 
(SEMOP), Superintendência de Trânsito de Salvador (TRANSALVADOR), Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (LIMPURB), Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) e Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ). 

PROCESSOS DE EVENTOS

STATUS QUANTITATIVO

Licenciados 531

Indeferidos 96

Executados 627

Em tramitação 99

Fonte: SEMTEL/CLE.

Desde sua criação, em maio de 2017, já deram entrada, junto à CLE, 726 processos para realização de eventos esportivos, feiras, congressos, 
shows, espetáculos artísticos e culturais em logradouros públicos. Deste total, já foram executados 627 eventos e outros 99 estão em 
tramitação.


