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Bahia investe mais de R$ 500 milhões em obras na Saúde
Saúde
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São mais de 200 obras de construção, ampliação, reforma, manutenção e convênios com
investimentos do Governo do Estado.

O Governo do Estado está investindo cerca de R$ 500 milhões em mais de 200 obras de
construção, ampliação, reforma, manutenção e convênios na área da saúde. Somente em
intervenções voltadas para a abertura de novos leitos em unidades de coronavírus (Covid-19), o
montante supera R$ 41 milhões.
De acordo com o secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, a pasta tem aproximadamente
40 convênios com os municípios, a exemplo da construção de leitos de UTI em Bom Jesus da Lapa,
Senhor do Bonfim, Paulo Afonso e Caetité. “A saúde sempre foi uma bandeira prioritária do
governador Rui Costa, que tem feito um enorme esforço fiscal para ampliar e descentralizar a
assistência de média e alta complexidade pelo interior, com a construção de policlínicas, hospitais e
leitos de UTI”, afirmou o secretário.
Além dos convênios, cerca de 110 obras de diferentes portes e complexidades estão em curso.
São Unidades Básicas de Saúde (UBS), academias de saúde, Policlínicas e Hospitais. Destaque
para os hospitais Metropolitano, em Lauro de Freitas; Geral Clériston Andrade 2, em Feira de
Santana; Maternidade Regional, em Camaçari; Afrânio Peixoto, em Vitória da Conquista, bem como
as policlínicas em Ribeira do Pombal, Brumado, Eunápolis, Itaberaba, Serrinha e Salvador. “São
mais de 300 novos leitos ao somarmos apenas os hospitais erguidos em Lauro de Freitas e Feira de
Santana, que serão entregues em até 45 dias”, ressaltou Vilas-Boas.
Coronavírus
O investimento total em obras civis e de climatização voltadas para a abertura de leitos Covid-19
superam os R$ 41 milhões, com intervenções em unidades em diversos municípios, a exemplo de
Salvador, Feira de Santana, Barreiras, Ilhéus e Paulo Afonso.
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