
 

 

 
 

 

 

Salvador, 17 de março de 2020 

 

Prezados(as) estudantes, funcionários(as) e docentes,  

 

Estamos acompanhando atentamente a epidemia do vírus SARS-Cov-2 

(coronavírus), que causa a virose COVID-19, em Salvador e no país.  

São atualmente treze (13) casos de COVID-19 confirmados na Bahia, todos até o 

momento relacionados (direta ou indiretamente) a pessoas que retornaram de viagem 

ao exterior do Brasil. Embora pareçam ser poucos casos, este é um vírus novo, contra 

o qual a população não tem nenhuma imunidade, sendo portanto susceptível. Em 

outros estados do Brasil (SP e RJ) e em outros países do mundo o vírus SARS-Cov-2 se 

propagou com muita rapidez nas populações. As capitais do Rio de Janeiro e São Paulo 

já registram casos de transmissão comunitária, ou seja, quando não é identificada a 

origem da infecção. Nesses locais já existem pacientes internados em estado grave. 

O vírus SARS-Cov-2 tem altíssima transmissibilidade. É transmitido de pessoa a 

pessoa através do contato físico (beijos, abraços, aperto de mãos), contato com 

secreções (através do espirro, tosse, lágrima), contato com objetos (telefone, 

interfone, maçaneta, corrimão) e compartilhamento de objetos (copos, talheres, etc).  

Os principais sintomas da COVID-19 são febre e sintomas respiratórios (tosse, 

dor de garganta, congestão nasal, dificuldade de respirar, entre outros). Alguns 

pacientes podem necessitar de cuidados intensivos e hospitalização. A partir do 

recente aprendizado da epidemia na China e em países da Europa, sabe-se que 

crianças e adultos tendem a apresentar sintomas clínicos parecidos com os da gripe; 

porém esta doença não deve ser encarada como uma gripe comum. Idosos são 

aqueles que com maior frequência poderão desenvolver sintomas mais severos, como 

falta de ar, e necessitar de hospitalização (cerca de 15%). Estima-se que uma grande 

parte dos indivíduos infectados (cerca de 80%) pode não apresentar sintomas 

(assintomáticos), mas mesmo assim podem transmitir o vírus, o que dificulta muito o 

controle da epidemia.  

Em Salvador foi decretado em 16/03/20 o fechamento de escolas e espaços de 

convívio (cinemas, academia, parques, etc). Na UFBA e outras Instituições de Ensino 

igualmente as aulas foram suspensas em 16/03/20.  

Buscando evitar que tenhamos maiores prejuízos à saúde da nossa comunidade, 

será preciso adotarmos algumas medidas e hábitos novos, para diminuir o contágio 

entre pessoas:  

 

 



 

 

 

 

 

 

• Muito importante: pessoas que tenham viajado para outros países (qualquer país, 

pois trata-se de uma pandemia) devem permanecer em casa, em isolamento  

• domiciliar, por sete (7) a quinze (15) dias. Caso apresentem qualquer sintoma 

gripal, devem buscar auxílio médico e procurar fazer o teste diagnóstico anti-

coronavírus;  

• Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com o antebraço ou lenço descartável; 

• Evite aglomerações e uso de transporte público; 

• Ao cumprimentar um vizinho, amigo ou colega, evite o contato direto, dê 

preferência a acenar ou sorrir, ao invés de abraçar ou apertar a mão, mantendo 

distância mínima de um (1) metro; 

• Em casa, lave frequentemente as mãos com água e sabão e, após isso, use álcool 

gel;  

• A lavagem das mãos deve ser realizada usando sabão e friccionando as mãos, 

lavando com água abundantemente, tomando cuidado para lavar bem dedos, 

palmas, dorso e unhas; 

• A limpeza dos banheiros, inclusive domiciliares, deve ser reforçada, visto que o 

vírus SARS-Cov-2 pode causar diarreia e ser transmitido pelas fezes; 

• Procure reduzir as atividades fora de casa; o quanto maior for a reclusão neste 

momento, inclusive de pessoas sadias, maiores serão as chances conter a 

progressão do vírus; 

• Se possível, trabalhe em casa (home office); 

• Caso esteja em outros espaços ou espaços públicos, lave as mãos 

frequentemente, principalmente após pegar em maçanetas, corrimão, paredes, 

telefone, etc.; seque as mãos com papel toalha e aplique álcool gel. Ao fazer fila 

em supermercados ou farmácias respeite igualmente a distância mínima de um (1) 

metro de outras pessoas; 

• Caso esteja ao ar livre, procure manter uma distância segura, de no mínimo um (1) 

metro de outras pessoas; 

• Evite entrar em elevadores cheios; espere até poder pegar o próximo elevador 

vazio; 

• Evite realizar viagens desnecessárias; 

• É importante ter na sua residência medicamentos para a redução da febre, 

controle da tosse, além de medicamentos de uso contínuo; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• A experiência em outros países (ex.: França e Itália) têm mostrado pior progressão 

clínica dos casos de COVID-19 quando houve uso de medicamentos como 

ibuprofeno, corticoides e aspirina. Em caso de sintoma gripal dê preferência ao 

uso de paracetamol; 

• Compre antecipadamente produtos de higiene e principais mantimentos, como 

medida de prevenção; 

• Caso seja diagnosticado com COVID-19 permaneça em isolamento domiciliar ou 

hospitalar por até 14 dias. 

É IMPORTANTE QUE TODOS ESTEJAM A PAR DA SITUAÇÃO E QUE PRATIQUEM 

AS ORIENTAÇÕES. INFORME E ORIENTE OS SEUS FAMILIARES, AMIGOS E COLEGAS. 

ORIENTE OS SEUS(SUAS) FUNCIONÁRIOS(AS) A TOMAR AS MESMAS MEDIDAS DE 

PRECAUÇÃO. 

É recomendado a reclusão e o isolamento domiciliar ao máximo, entendendo 

que tais medidas serão muito importantes para reduzir a circulação do vírus na 

população e o número de pessoas infectadas.  

Sabemos o quão difícil é mudar nossos hábitos, principalmente por sermos 

extremamente sociais. Porém, trata-se de uma situação de emergência circunstancial e 

que precisará do esforço de todos.  

 

Atenciosamente, 

 

Programa de Pós-graduação em Microbiologia da Universidade Federal da Bahia (PG 

Micro/UFBA) 

 

Prof. Paula Ristow, Doutora em Microbiologia, Prof. Adjunto IV, Instituto de Biologia 

(IBio/UFBA) 

Prof. Silvia Ines Sardi, Doutora em Virologia, Prof. Titular, Instituto de Ciências da 

Saúde (ICS/UFBA) 

Prof. Gubio Soares, Doutor em Virologia, Instituto de Ciências da Saúde (ICS/UFBA) 

 

Fontes consultadas:  

• https://www.saude.gov.br/ 

 

 

https://www.saude.gov.br/


 

 

 

 

 

 

• http://maismedicos.gov.br/images/PDF/2020_03_13_Boletim-Epidemiologico-

05.pdf 

• https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/03/17/sobe-para-13-no-de-casos-

confirmados-do-coronavirus-na-bahia-diz-secretario-de-saude.ghtml 

• https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/16/ibuprofeno-x-

coronavirus-veja-por-que-especialistas-nao-recomendam-substancia-para-

combater-covid-19.ghtml 

• https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/coronavirus-acm-neto-assina-

decreto-fechando-escolas-municipais-e-particulares-por-15-dias/ 

• R. Li et al. Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of 

novel coronavirus (SARS-CoV2). Science, 2020.  

• WANG, Dawei et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 

novel coronavirus–infected pneumonia in Wuhan, China. Jama, 2020. 
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