
 



A Associação Comercial da Bahia, fundada em 1811, entidade 
empresarial mais antiga das Américas, elaborou esta proposta 
objetivando mostrar quando e como poderão retornar as atividades 
econômicas de maneira absolutamente RESPONSÁVEL, partindo do 
principio que a prioridade é a preservação de vidas. Porém precisamos 
todos nós estarmos atentos e buscarmos de maneira responsável 
combatermos o elevadíssimo desemprego que já nos assola. 
 

Estudamos, em profundidade os planos de retomada de outras 
localidades e buscamos inspiração em diversos países, com especial 
atenção na Alemanha e Itália. 
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Precisamos abandonar a “escolha de sofia” entre salvar a economia ou vidas 
humanas.  
Precisamos de um planejamento para retomada das atividades econômicas 
que tenha como premissa básica não permitir que brasileiros morram sem 
assistência hospitalar. 
E aí surge a primeira pergunta: 
De quem é a responsabilidade pelo retorno das atividades econômicas? 
De todos... 
Sim, de todos... 
Dos governos, mas principalmente do povo com disciplina na adoção das 
medidas de 
prevenção ao contágio.  

 



A retomada das atividades, a retomada da economia, sem abrir mão da preservação de vidas. 
 

Todos, governos municipais, estadual e federal, trabalhadores e empresários desejam a 
retomada.  
 

As questões são:  
 

Quando? 
 

Na medida em que ninguém quer que pessoas possam morrer por falta de atendimento de 
saúde, a premissa básica é a preservação de vidas, a resposta não é temporal ( em 15 dias ou 
30 dias), mas sim causal. Depende da velocidade de contágio (R) e do nível de utilização do 
sistema de saúde disponível. 
 

Assim o gráfico a seguir objetiva classificar municípios e/ou regiões de grandes  
cidades em função destes 2 fatores chaves. 

 



R 
%Novos 
Casos dia 

1,00 
7,14% 

0,75 
5,36% 

50% 80% Ocupação Sistema de Saúde 

ÁREA DE RISCO / RESTRIÇÕES 

LOCK 
DOWN 



Na medida que o Quando retomar as atividades, busca individualizar as situações de cada 
cidade e/ou região, o “Como” precisa, também, ser estabelecido para a realidade de cada uma 
delas. 
 
Municípios que tenham um “R” menor ou igual a 0,75, ou uma média de novos casos/dia 
menor ou igual a 5,36% (1) da população infectada ativa e uma ocupação do sistema de saúde 
(leitos de UTI na região, pois a maioria dos municípios não têm hospital de alta complexidade) 
menor ou igual a 50%, serão classificados na área VERDE e terão um nível de restrição menor, 
pois o risco de paciente com  COVID vir a falecer por falta de assistência também é menor. 
 
O mesmo se aplica para classificar municípios em áreas AMARELA e VERMELHA, 
estabelecendo assim  restrições progressivas e proporcionais para evitar os riscos de um 
colapso aos sistemas de saúde. 
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Na hipótese do sistema de saúde já estiver com uma ocupação dos leitos de UTI acima de 80% 
e o “R” superior a 1,00 com a média de novos  casos/dia superior a 7,14% * as medidas 
restritivas deverão ser extremas, “Lock Down”. 
 
Os Municípios e/ou regiões poderão migrar tanto de uma área de maior ou menor 
Risco/Restrição, a  depender dos índices. Assim fica claro que a responsabilidade pelo 
funcionamento dos estabelecimentos  comerciais será de reponsabilidade de todos, 
principalmente da população e da disciplina na adoção das medidas de prevenção ao contágio. 
 
A classificação de Risco/Restrição será atualizada semanalmente, sempre às segundas feiras 
pelas Secretaria Estadual Saúde em contato com os prefeitos e no caso das regiões de 
Salvador, pela  Secretária Municipal e o prefeito da capital. 
 
* Para o cálculo do percentual de novos casos dias foi adotado um ciclo viral de 14 dias. 

 



ATIVIDADE VERDE AMARELA VERMELHA OBSERVAÇÃO 

Ir ao SAC SIM SIM SIM COM PROTOCOLO ESPECIFICO 

Transporte Publico SIM SIM SIM COM PROTOCOLO ESPECIFICO 

Sepultamento SIM SIM NAO MÁXIMO 1 PESSOA POR 9 M2 

Casamento SIM SIM NÃO MÁXIMO 1 PESSOA POR 9 M2 

Supermercados SIM SIM SIM COM PROTOCOLO ESPECIFICO 

Atividade física individual SIM SIM NÃO AO AR LIVRE 

Praias/Parque Público SIM SIM NÃO PROIBIDO AGLOMERAÇÕES 

Escolas/Faculdades SIM NÃO NÃO COM PROTOCOLOS ESPECIFICOS 

Salão de beleza SIM SIM NÃO AGENDAMENTO PRÉVIO 

Restaurante SIM  SIM NÃO COM PROTOCOLOS ESPECIFICOS 

OBRIGATÓRIO USO DE MÁSCARAS FACIAIS, REGRAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL E 
RIGOROSOS HÁBITOS DE HIGIENE COM AS MÃOS 

 



 

ATIVIDADE VERDE AMARELA VERMELHA OBSERVAÇÃO 

Visita a parentes SIM NÃO NÃO COM PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

Academia SIM NÃO NÃO COM PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

Pequenos Comércios  SIM SIM NÃO COM PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

Shopping SIM SIM NÃO COM PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

Passeio na sua região SIM SIM NÃO COM PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

Passeio FORA região SIM NÃO NÃO DE ÁREA VERDE PARA  ÁREA VERDE  

Ativ. física coletiva NÃO NÃO NÃO 

Cinema, teatro,shows 
torcidas em estádios 

NÃO NÃO NÃO 

Parque infantil NÃO NÃO NÃO 

Museus, exposições NÃO NÃO NÃO 

Cultos religiosos SIM NÃO NÃO COM PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

OBRIGATÓRIO USO DE MÁSCARAS FACIAIS, REGRAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL E 
RIGOROSOS HÁBITOS DE HIGIENE COM AS MÃOS 



 

ATIVIDADE VERDE AMARELA VERMELHA OBSERVAÇÃO 

Esporte Profissional sem 
torcida (Futebol) 

SIM SIM NÃO COM PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

Demais Essenciais SIM SIM SIM COM PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

Concessionárias de Veículos SIM SIM NÃO COM PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

Agronegócio SIM SIM SIM COM PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

Bancos/ Lotéricas SIM SIM SIM COM PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

Industrias SIM SIM SIM COM PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

Clinicas Médicas SIM SIM SIM COM PROTOCOLOS DO CONSELHO 

Clinicas Odontológicas SIM SIM NÃO COM PROTOCOLOS DO CONSELHO 

Clinicas de Estética SIM SIM NÃO COM PROTOCOLOS DO CONSELHO 

Clínicas Veterinárias SIM SIM NÃO COM PROTOCOLOS DO CONSELHO 

Grupo 6 (Eventos) NÃO NÃO NÃO 

OBRIGATÓRIO USO DE MÁSCARAS FACIAIS, REGRAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL E 
RIGOROSOS HÁBITOS DE HIGIENE COM AS MÃOS 



A assistência básica de saúde aproxima o sistema de saúde da população. Sugerimos um 
sistema piramidal capaz de estar mais próximo da população de uma comunidade com 
objetivo principal em 3 ações: 
 
  Educar a população sobre as formas de contagio e como evitá-lo, ação fundamental para a 

contenção do contagio e redução do “R”; 
 

  Identificar os primeiros sintomas de uma pessoa infectada, de forma mais rápida, testá-lo, 
verificar a possibilidade de isolamento em sua própria casa ou encaminhá-lo a um centro 
de tratamento proporcionando o início do  tratamento clinico no inicio do ciclo viral, 
buscando evitar a hospitalização; 
 

  Rastrear pessoas que tiveram contato com um suspeito, alertá-los para a necessidade de 
isolamento, e rapidamente testa-las, caso confirmado o  suspeito. Ação fundamental para 
evitar-se um efeito “rebote” após a retomada das atividades. 

 



 

30 TUTORES 

300 SUPERVISORES 

3.000 ESTUDANTES DE SAÚDE NÍVEL 
SUPERIOR 

30.000 AGENTES DE PANDEMIA 

750.000 ESTUDANTES NÍVEL MÉDIO 

3.000.000  DE CIDADÃOS 

Estimada para SALVADOR 
3 milhões de habitantes 3  

COORDENADORES 

GESTOR 



A estrutura piramidal se propõe cadastrar e monitorar até 3 milhões de habitantes 
(estimativa para  Salvador),  envolvendo toda a população, podendo ser ajustada 
para qualquer município de menor porte: 
 3 Coordenadores de Área – Profissionais de saúde com cargo de confiança dos 

gestores municipais ou estadual. Se reportarão ao Secretário de Saúde e 
coordenarão ações com 10 tutores cada; 

 30  Tutores – Médicos ou professores de medicina, preferencialmente com 
especialização em epidemiologia, saúde da família, clinica medica ou 
especialidades clinicas. Se reportarão aos Coordenadores de Áreas e coordenarão 
ações de 10 supervisores cada; 

 300 Supervisores -  Médicos ou enfermeiros, preferencialmente, com experiência 
em ações assistenciais ou saúde da família. Se reportarão aos Tutores e 
coordenarão ações de 10 estudantes da área de saúde de nível superior; 
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 3.000 Estudantes – Estudantes de medicina, enfermagem, assistência social e 
áreas afins. Se reportarão aos Supervisores e coordenarão ações de 10 agentes de 
pandemia; 

 30.000 Agentes de Pandemia – Pessoas com relacionamento nas comunidades, 
pastores, lideres religiosos, representantes de associações de bairro, gerentes de 
empresas, lideres esportivos e outros, pessoas com fácil transito e acesso nas 
comunidades. Se reportarão aos estudantes e cadastrarão 100 pessoas com o 
auxílio de 25 estudantes de  nível médio.  Executarão ações de educação, 
assistência e rastreamento de casos, conforme descrito. 

 750.000 Estudantes Agentes Domiciliar de Saúde – Atuarão de acordo com 
projeto específico apresentado pelo Governo do Estado da Bahia. 

 
Obs.: Todos os integrantes utilizando os aplicativos disponibilizados pelo governo. 

 

 



Sabemos que apenas a permissão para a abertura gradual e responsável das 
atividades não será suficiente para o retorno da economia. A atuação dos governos 
nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, será fundamental, principalmente em 
duas frentes: 
 Parcelamento de dividas tributarias municipais, estaduais e federais, para as 

empresas em pagarem 60 meses, com carência até janeiro de 2021 e taxa de juros 
não superior à SELIC; 

 Implementar ações que façam as linhas de crédito serem  efetivamente 
contratadas pelas empresas, como: 
 Fornecer linhas de crédito a custos baixos pelos bancos públicos; 
 Implementar fundos garantidores para oferecimento de garantias aos financiamentos 

das micro, pequenas e médias empresas. 

 

 



 

Praça Conde dos Arcos s/n Comércio 
CEP: 40015.120 - Salvador - Bahia 
Tel.: 71  3242.0921 - 3242.4455  
 cel: 71  99916.7520 
e-mail:  presidencia@acbahia.com.br 
site: www.acbahia.com.br 


