
     

AÇÕES REALIZADAS NA CIDADE DE SÃO PAULO
PARA O ENFRENTAMENTO À COVID-19

27 de abril de 2020

TRANSPORTE PÚBLICO

Em 24 de abril, a Prefeitura de São Paulo, por 
meio da Secretaria Municipal da Saúde, anun-

ciou uma parceria com o Hospital da Cruz Ver-
melha Brasileira para ampliar a oferta de leitos 
exclusivos para o tratamento de pacientes com 
Covid-19 e atender à crescente demanda por lei-
tos no município.  

“Esse hospital estava fechado por conta da 
pandemia do coronavírus. Vamos reabri-lo como 
um hospital referenciado, com um custeio mensal 
de cerca de R$ 3 milhões. É um hospital que entra 
no nosso sistema de regulação e as pessoas que 
precisarem de atendimento serão encaminha-
das”, explicou o Prefeito Bruno Covas.

Nesse primeiro momento, serão 54 leitos, sen-
do 20 de UTIs, 30 de apoio na enfermaria, um de 
estabilização e três de admissão. A unidade tem 
capacidade para expansão gradativa de até 75 lei-
tos, sendo 40 deles de UTI. A unidade conta com 
um setor de imagem com tomografia para apoio 
diagnóstico e realizará exames laboratoriais.   

NÚMEROS DO COVID-19
NA CIDADE DE SÃO PAULO:

13.979 casos
1.133 óbitos

(Dados divulgados em boletim
epidemiológico de 26 de abril; número 

de óbitos levantado pelo SIVEP)

A Prefeitura de São Paulo, por meio 
da Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes (SMT) e da SPTrans, vem adotando 
medidas para que passageiros, motoristas e 
cobradores do sistema de transporte público 
da capital paulista se previnam contra o 
novo coronavírus. Tratam-se de ações como 
o aumento da frequência da limpeza dos 
banheiros de terminais, reforço na higienização 
dos ônibus, orientação para que motoristas 
de ônibus, cobradores e demais funcionários 
de operadoras de ônibus reforcem seus 
cuidados pessoais, lavando as mãos a cada 
viagem realizada, e sinalização de distância 
de 1 metro entre os usuários nas plataformas, 
enquanto aguardam embarque nos terminais. 
Nestes locais, sistemas sonoros também estão 
veiculando mensagens que trazem dicas de 
prevenção contra o vírus.

Além disso, a equipe técnica da SPTrans 
acompanha diariamente o movimento dos 
passageiros e adequa a frota de ônibus para 
atender a população que precisa continuar 
o seu deslocamento durante a quarentena 
determinada pela Prefeitura para o combate à 
doença. A SPTrans também criou um site com 
as notícias relacionadas ao transporte público, 
em virtude da pandemia, incluindo mudanças 
de linhas, sistema de funcionamento dos 
postos e recomendações de como se prevenir. 
Você pode acessá-lo em http://www.sptrans.
com.br/covid-19.
Saiba mais no link:
• Prefeitura adota medidas para reforçar limpeza 
no sistema de transporte

CIDADE SOLIDÁRIA

A partir de 24 de abril, a Prefeitura de São Paulo 
ampliou sua rede de apoio e começou a entregar 
cestas básicas e kits de higiene e limpeza a 
famílias carentes da cidade, com o auxílio das 
entidades da sociedade civil e da Cruz Vermelha 
Brasileira – São Paulo.

Mil cestas foram distribuídas a pessoas com 
deficiência, idosos, famílias de baixa renda 
e pessoas com doenças pré-existentes, que 
fazem parte do grupo prioritário de famílias em 
situação de vulnerabilidade.

Dez bairros carentes da cidade receberam as 
cestas. Os itens foram levados por caminhões 
partindo da sede da Cruz Vermelha Brasileira 
São Paulo (CVB), local onde os kits estão sendo 
armazenados e preparados. A CVB é parceira 

ACESSE NOSSOS OUTROS MATERIAIS:

Mapeamento internacional de ações realizadas
para o enfrentamento à COVID-19

São Paulo City: actions taken to tackle the coronavirus

LINKS ESPECIAIS:
Coronavírus: o que é, quais são 
os sintomas e como se prevenir

Veja os mitos e verdades
sobre o novo coronavírus

Veja a situação epidemiológica
do município de São Paulo

Prefeitura amplia atendimento a pacientes com
Covid-19 em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira

EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação (SME) 
de São Paulo, em parceria com o Google 
e a Foreducation EdTech, disponibilizou a 
solução tecnológica G Suite for Education, 
um conjunto de ações e ferramentas digitais 
gratuitas especialmente desenvolvidas para 
a área de educação que complementarão os 
cadernos Trilhas de Aprendizagens e também 
os conteúdos pedagógicos desenvolvidos 
pela SME para serem utilizados pelos alunos 
em suas casas durante o enfrentamento da 
pandemia de Covid-19.

Mais de 80 mil professores e 1 milhão 
de estudantes da rede municipal poderão 
utilizar as ferramentas tecnológicas como 
alternativas para a realização de estudos e 
atividades escolares com currículo flexível, 
além da integração com as tecnologias digitais. 
Os alunos de todas as etapas (Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio 
e Educação de Jovens e Adultos) poderão ser 
beneficiados pela ação.

A implantação das ferramentas tecnológicas 
na rede municipal de Ensino ocorrerá em 
etapas. A primeira, que já foi iniciada, é a 
criação de das Contas Google Educacionais 
para docentes e estudantes. Também já foram 
realizadas formações técnico-pedagógicas para 
os profissionais de TI e gestores da Secretaria de 
Educação, além de duas transmissões exclusivas 
para os professores da rede municipal.
Saiba mais no link:
• Estudantes e educadores poderão contar com 
plataformas do Google e ForEducation

Por meio de uma articulação da equipe 
internacional da Prefeitura de São Paulo com 
a Consulado Geral da China, a capital paulista 
recebeu uma doação de 50 mil máscaras da 
Prefeitura de Xangai destinadas aos hospitais 
públicos municipais de São Paulo. Xangai 
é cidade-irmã de São Paulo desde 1988. 
As máscaras são de proteção para evitar o  
contágio da COVID-19. 

A doação foi recebida pela Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) na última segunda 
(20). “Por meio da orientação do Prefeito 
Bruno Covas, temos constantemente buscado 
estratégias que contribuam com as ações de 
combate à Covid-19 na cidade e recebemos 
apoio do Consulado Geral da China para 
o enfrentamento da doença”, informou o 
Secretário de Relações Internacionais, Luiz 
Alvaro Salles Aguiar de Menezes.

Recentemente, o Secretário Luiz Alvaro 
participou de uma videoconferência com 
profissionais e gestores de saúde do Governo 
Municipal de Xangai. A reunião teve como 
objetivo trocar experiências na área e também 
contou com presença do Secretário-Executivo 
de Relações Internacionais do Governo do 
Estado, Embaixador Affonso Massot, da 
Coordenadora de Vigilância em Saúde (COVISA), 
Solange Saboia, da Diretora de Vigilância 
Epidemiológica, Selma Anequini Costa e de 
representantes da Secretaria Estadual de Saúde 
e do Consulado-Geral da China em São Paulo.
Saiba mais no link:
•  Coronavírus: São Paulo recebe doação de 50 
mil máscaras da prefeitura de Xangai
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DOAÇÃO INTERNACIONAL

Hoje, o Hospital conta com 110 médicos, e 
ainda aumentará seu quadro de profissionais 
para atender à crescente demanda de atendi-
mento durante a pandemia.

No lado externo, anexo ao prédio do hospi-
tal, foram instalados dois contêineres refrigerados 
com capacidade de abrigar o total de 24 corpos. 
Outros quatro contêineres irão servir de base para 
tarefas administrativas e de apoio às famílias.

“Tudo depende não apenas do trabalho que 
a Prefeitura vem fazendo para ampliar o número 
de leitos de UTI, mas também da parceria com a 
população para que as pessoas possam perma-
necer dentro de casa. São mais de dois mil lei-
tos de enfermaria, quase mil novos leitos de UTI. 
Estamos praticamente triplicando o número de 
leitos na cidade”, finaliza o prefeito.  
Saiba mais no link:
• Prefeitura de São Paulo amplia vagas para aten-
dimento de pacientes com COVID-19 em parce-
ria com a Cruz Vermelha Brasileira

• Os dados são coletados por meio do Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP)
• A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências

de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social
(Saiba mais neste link)

Isolamento Social na capital foi de 58% no último domingo (26)

da ação Cidade Solidária e recebe diariamente 
doações de nove pontos de coleta do drive-thru 
que integram o Programa.

“Estamos preparados para montar até 20 
mil kits de higiene e limpeza por dia, além 
das cestas básicas. As distribuições são feitas 
por meio de caminhões da Prefeitura”, explica 
o presidente da Cruz Vermelha de São Paulo, 
Jorge Wolney Atalla Junior. 

A meta do Cidade Solidária é ampliar o 
seu fluxo de entrega diária a partir de maio, 
chegando a 5 mil entregas por dia e 100 mil 
atendimentos por mês.
Saiba mais no link: 
•  Cidade Solidária inicia entrega de kits de 
limpeza, higiene e alimentos a famílias carentes
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• Leitos foram entregues nesta segunda (27) na unidade anexa 
ao Hospital Municipal M’Boi Mirim – Dr. Moysés Deutsch

• Parceria foi feita com as empresas Ambev, Gerdau e o Hospital Israelita Albert Einstein
• Leitos são de observação, para pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus

(Saiba mais neste link)

Prefeitura inaugura 100 novos leitos em parceria com empresas

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/26042020_Boletim_Diario.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/26042020_Boletim_Diario.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/26042020_Boletim_Diario.pdf
http://www.sptrans.com.br/covid-19
http://www.sptrans.com.br/covid-19
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-adota-medidas-para-reforcar-limpeza-no-sistema-de-transporte
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-adota-medidas-para-reforcar-limpeza-no-sistema-de-transporte
https://drive.google.com/file/d/1eRsCYkOZVBetO-qEZy3ZsCBRYFhyX_7O/view
https://drive.google.com/file/d/1eRsCYkOZVBetO-qEZy3ZsCBRYFhyX_7O/view
https://drive.google.com/file/d/1GuA7occrfIyvgEh3drI0FLMjOJRW06KQ/view
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/index.php?p=295099
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/index.php?p=295099
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-conheca-alguns-mitos-sobre-a-doenca
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-conheca-alguns-mitos-sobre-a-doenca
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=291766
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=291766
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-2013-19-estudantes-e-educadores-poderao-contar-com-tecnologicas-do-google-e-foreducation
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-2013-19-estudantes-e-educadores-poderao-contar-com-tecnologicas-do-google-e-foreducation
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/relacoes_internacionais/noticias/?p=296527
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/relacoes_internacionais/noticias/?p=296527
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-amplia-vagas-para-atendimento-de-pacientes-com-covid-19-por-meio-de-parceria-com-hospital-da-cruz-vermelha-brasileira
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-amplia-vagas-para-atendimento-de-pacientes-com-covid-19-por-meio-de-parceria-com-hospital-da-cruz-vermelha-brasileira
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-amplia-vagas-para-atendimento-de-pacientes-com-covid-19-por-meio-de-parceria-com-hospital-da-cruz-vermelha-brasileira
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/cidade-solidaria-inicia-a-entrega-de-kits-de-limpeza-higiene-e-alimentos-a-familias-carentes
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/cidade-solidaria-inicia-a-entrega-de-kits-de-limpeza-higiene-e-alimentos-a-familias-carentes
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-inaugura-100-novos-leitos-para-covid-19-em-parceria-com-empresas

