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COMISSÃO PARA 

PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DE 

AÇÕES PREVENTIVAS 

EM RELAÇÃO AO 

COVID -19 

A CRISE COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO 

DE QUEM SOMOS! 

A professora de Sociologia do Instituto Federal da Bahia 

IFBA - Campus Brumado, Viviane Nascimento Silva, atualmente está 

com uma campanha de reflexão em suas redes sociais, utilizando essa 

ferramenta como forma de auxiliar os alunos nesse tempo de 

pandemia. Doutora em Desenvolvimento Social, a professora Viviane 

está aqui para falar um pouco de si e dos projetos e ações que estão 

sendo desenvolvidos em suas redes durante o período de quarentena. 

 “Na reta final do doutorado, percebi que 

precisava de um novo projeto que desse 

sentido ao caminho percorrido e que 

facilitasse o entendimento de assuntos 

complexos para as pessoas a nossa 

volta. Todo o estudo que fiz, todo o 

amadurecimento acadêmico com 

conceitos, teorias e dados não 

poderiam simplesmente ficar 

restritos àqueles que lerem a minha 

tese ou os meus artigos. Um dos 

desafios da ciência é transmitir ao 

público, de forma clara e simples, o 

conhecimento produzido, informando o 

necessário, mas sem simplificar demais os 

conceitos e temas.   

Por isso, investi, desde então, na comunicação, nas redes sociais como 

forma de transmitir conteúdos, provocar reflexões e debates de forma 

acessível às pessoas.  

Criei a conta @vivianesilvaprofessora no Instagram com o objetivo de 

auxiliar a comunidade acadêmica do IFBA e de outros lugares a 

descomplicar os estudos, otimizar o tempo, potencializar o 

aprendizado e refletir conteúdos e temáticas diversas. 

Toda semana, posto 

vídeos, cards e enquetes 

com o objetivo de 

abordar temáticas 

relacionadas às aulas 

que ministro, bem como 

temas atuais que 

envolvem nossa 

sociedade. Procuro usar 

uma linguagem simples e 

objetiva para traduzir 

conceitos importantes e 

complexos!”  

BOLETIM 

INFORMATIVO  
EDIÇÃO III 

ABRIL 2020 

 

 Desinfecção química 

A higienização de objetos e 

superfícies faz parte das 

recomendações para evitar a 

contaminação da Covid-19. Com um 

processo simples, que consiste, 

basicamente, na diluição de uma 

pequena quantidade de água 

sanitária em água potável, é 

possível eliminar o coronavírus da 

sua casa. (p.3) 

 Vacine-se! 

A vacinação evita que os vírus e 

bactérias de doenças graves 

circulem entre a população. Nesse 

contexto, a segunda fase da 

Campanha Nacional de Vacinação 

Contra a Gripe de 2020 começou no 

dia 16 de abril. Você sabe qual o 

público-alvo dessa segunda fase? 

Veja na página 4.
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A CAMPANHA QUE SE INICIA 

ESTA SEMANA...  

Estamos vivendo uma fase diferente em 

nossas vidas diante da pandemia do 

COVID-19, e, por isso, propus uma reflexão e lancei a 

campanha nas turmas do IFBA e para pessoas mais 

próximas... 

Você já parou para pensar que os momentos de crise 

são tempos de sofrimento, de adaptação e de 

transformação de quem somos? Com a necessidade 

de isolamento social, o vírus desacelerou o mundo, 

levou muitas pessoas de volta para casa, ao convívio 

com a família, a criar novas rotinas. 

O vírus também nos lembra que somos seres 

humanos capazes 

de reagir às 

adversidades, de 

reaprender a viver, 

buscar respostas 

e adaptar-nos a 

novas situações. 

E você? Que 

pessoa você quer 

ser quando tudo 

isso acabar?  

Faça um vídeo de até 1 minuto, com o celular na 

posição horizontal, ou faça um comentário e envie 

junto com uma foto sua. Vou postar no instagram 

@vivianesilvaprofessora durante a semana. 

Neste momento, a gente pode viver a crise, cada um 

com suas dificuldades, suas rotinas e as limitações... 

ou podemos encarar como um momento de 

sofrimento, adaptação e transformação de quem 

somos.  

Com esta pergunta, convido cada um e cada uma a 

pensar naquilo que tem feito como pessoa, filho (a), 

mãe, pai, professor, estudante... como sociedade...  

O que fazemos hoje contribuirá para definir o que 

seremos quando tudo isso acabar...  

Então, se você puder, aproveite o momento para 

reaprender... para inventar... faça novos cursos, leia 

um livro, assista um bom filme, coloque em dia os 

estudos, cozinhe, fique com sua família. Nem sempre 

vai ser fácil, mas tudo isso vai passar e logo teremos 

uma nova rotina!  

 

NOTA: Em nossa Primeira Edição, houve um erro referente às 

datas. 

Onde se lê: “Edição I, Março de 2019”, Leia-se “Edição I, Março 
de 2020”. 

Onde se lê: “Portaria nº 015 de 13 de Março de 2010”, Leia-se 

“Portaria nº 015 de 13 de Março de 2020”. 

 

 

QUEM É VOCÊ NA QUARENTENA? 

Saber quais hábitos podemos priorizar neste 

momento de pandemia e quarentena pode ajudar 

bastante a lidar com as consequências físicas e 

emocionais de tudo que vem acontecendo no Brasil 

e no mundo. REFLITA! 

Fale Conosco! 

O que você tem feito de bom 

em tempos de Pandemia? 

Colocou as séries em dia? 

Leu um livro? Tem uma boa 

dica para nós? Entre em  

 

 

 

 

  

 

Comissaocovid19.bru@ifba.edu.br 

facebook.com/campusbrumado  

instagram.com/campusbrumado 

portal.ifba.edu.br/brumado 

 

 

 

 

  

 

nossas redes sociais ou nos mande um e-

mail contanto sobre isso. Quem sabe as 

colocaremos nas próximas edições do 

Boletim? 
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A higienização de objetos e superfícies faz parte das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

para auxiliar no enfrentamento da pandemia de coronavírus. Em função de ser um dos artigos mais 

procurados para o processo de desinfecção, o álcool gel se transformou em um produto caro, raro em 

farmácias e supermercados e inacessível para muitos brasileiros.  

Com o objetivo de orientar a população sobre como higienizar a casa e as superfícies dos objetos das 

residências com custo menor e ao alcance da população, o Prof. Dr. Jorge Macedo, autor da obra 

“Desinfecção & Esterilização Química”, foi convidado pelo Conselho Federal de Química (CFQ) para propor 

uma forma de desinfecção eficiente e alternativa ao álcool. Macedo preparou um roteiro simples da diluição 

de água sanitária em água potável, que pode ser preparada em casa com segurança, para substituir o álcool 

na higienização de superfícies de objetos.  

A eficácia da solução foi comprovada cientificamente por estudos como o da Healthcare Infection Society 

(HIS) e o seu preparo segue as recentes informações internacionais da Organização Mundial de Saúde (OMS 

e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

Então, mãos à obra e vamos dar um “xô” nesse vírus: 

Compre a água sanitária de sua preferência, leia o rótulo e veja se a concentração de princípio de cloro 

ativo está entre 2 e 2,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIMINE O CORONAVÍRUS DA SUA CASA! 

Como preparar: 

1 - Pegue um copinho descartável para café com capacidade de 50 mL. 

2 - Coloque 25 mL de água sanitária pura no copinho! Ou seja, você deve colocar água sanitária até a 

metade do copinho! E se passar um pouco? Não tem problema! Nesse caso não pode faltar! 
3 - Pegue uma garrafa de plástico com capacidade de 1L, coloque um pouco de água e adicione os 25 mL 

de água sanitária. 

4 - Complete o volume da garrafa com água, tampe e agite para misturar a água sanitária com a água. 

ATENÇÃO: Não deixe o frasco exposto a luz. Guarde-o em lugar fresco, como dentro de um armário, e 

identifique-o com uma etiqueta “Água Sanitária Diluída”. 
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VACINAÇÃO É A MANEIRA MAIS EFICAZ PARA EVITAR DOENÇAS 

O coronavírus continua a se espalhar pelo Ocidente enquanto sua segunda onda atinge a 

Ásia. Com o número de mortos já acima de 100.000 e o número de infectados próximo de 2 

milhões, o desenvolvimento de uma vacina está entre as maiores esperanças nesta pandemia. Diante disso, 

está mais do que claro a importância das vacinas e como a desinformação e as Fake News podem ocasionar 

uma baixa cobertura vacinal e, consequentemente, o retorno de doenças já erradicadas como o sarampo. 

A vacinação evita que os vírus e as bactérias de doenças graves circulem entre a população. As vacinas, ao 

serem aplicadas, fazem com que o sistema imunológico reconheça os agentes patogênicos, produzindo 

anticorpos que evitam as doenças. Tendo isso em vista, neste ano está sendo realizada a 22ª Campanha 

Nacional de Vacinação contra a Influenza, no período de 23 de março a 22 de maio de 2020, sendo 09 de 

maio o dia “D” de mobilização nacional.  

O Ministério da Saúde tomou a decisão de realizar esta campanha com um mês de antecedência, que 

historicamente acontecia em abril, pela situação enfrentada no mundo no combate ao coronavírus. Pretende-

se proteger a população contra a influenza, além de minimizar o impacto sobre os serviços de saúde. 

Destaca-se que os sintomas desta doença são semelhantes aos do COVID-19, e essa antecipação visa reduzir 

a carga da circulação de influenza na população. 

A primeira fase da campanha, que terminou no dia 15 de abril, foi destinada à vacinação dos idosos acima 

de 60 anos e os profissionais de saúde. Segundo a enfermeira Valeria Vieira Costa, coordenadora da 

vigilância epidemiológica, a vacinação de influenza, em Brumado, está ocorrendo em todas as unidades de 

saúde da família. Valéria nos informou que foram realizadas estratégias para organizar o fluxo dos idosos nas 

unidades de saúde, como a vacinação em dias da semana referente ao mês do nascimento, porém não 

obteve sucesso devido a alguns infortúnios. Dessa maneira, o atendimento nas unidades de saúde está 

ocorrendo por demanda espontânea. Todas as unidades separaram o fluxo dos usuários que iam vacinar dos 

demais que procuravam o serviço para atendimento médico. Duas escolas, CMEAS e Roberto Santos, e a 

policlínica, que teve seu funcionamento suspenso, cederam suas estruturas para a vacinação contra a 

influenza. Por conseguinte, para aqueles idosos que não moram na sede e para que não necessitassem 

deslocar-se para Brumado, foram realizadas imunizações nos distritos do perímetro rural do município, 

organizando as demandas a partir da área de abrangência das agentes de saúde. Os idosos acamados foram 

vacinados pela equipe volante. 

No que tange as vacinas de rotina que estavam suspensas pelo 

ministério de saúde, na presente data, já foram restabelecidas 

em todas as unidades de saúde da família, as quais estão 

desenvolvendo estratégias de acordo a sua realidade e estrutura 

física, a fim de organizar da melhor forma o fluxo das vacinações 

de rotina e influenza e ainda evitar aglomerações. A respeito da 

vacinação dos profissionais de saúde, uma equipe volante 

percorreu farmácias e clínicas realizando a ação. Já os 

profissionais do Hospital Municipal Professor Magalhães Neto 

foram vacinados na instituição.  

No dia 16 de abril, começa a segunda fase da vacina influenza destinadas a caminhoneiros e profissionais 

de transporte coletivo e portuários, indígenas, doentes crônicos, profissionais das forças de segurança e 

salvamento, população privada de liberdade, inclusive adolescentes e funcionários do sistema prisional, 

porém os idosos e profissionais de saúde que ainda não vacinaram podem procurar uma unidade de saúde 

durante todo o período da campanha.  

                  VACINE-SE! 

Para além da vacinação de 

INFLUENZA, está ocorrendo a 

vacinação contra o sarampo. Pessoas 

de 20 a 49 anos, independente do 

histórico vacinal, devem procurar a 

unidade de saúde da família e 

atualizar seu cartão. 

 

 

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-04-11/eua-superam-italia-em-numero-de-mortos-com-nova-york-no-epicentro-da-pandemia.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-13/licoes-de-wuhan-comecar-uma-quarentena-e-dificil-termina-la-mais-ainda.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-13/licoes-de-wuhan-comecar-uma-quarentena-e-dificil-termina-la-mais-ainda.html
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Enquanto os especialistas em saúde no mundo todo correm 

para encontrar tratamentos - e eventualmente uma cura - para 

o novo coronavírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

informa que centenas de remédios que já são usados para 

tratar outras doenças virais estão sendo testados contra a 

COVID-19, dentre os quais, dois ganharam destaque nos 

últimos dias: a cloroquina e a hidroxicloroquina. 

A cloroquina e sua variação menos tóxica, a hidroxicloroquina, 

entraram no debate depois que pesquisas indicaram uma 

possível eficácia dessas drogas contra o vírus. Inicialmente, 

uma pesquisa chinesa, publicada em 18 de fevereiro, 

demonstrou que a cloroquina conseguiu barrar a infecção pelo 

coronavírus em uma simulação de laboratório. O que talvez as 

pessoas não saibam é que a cloroquina e hidroxicloroquina 

são medicamentos indicados para uso de curto prazo, apenas 

em pacientes graves hospitalizados devido ao coronavírus. 

Tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina não são 

indicadas para prevenir a doença, nem para tratar casos leves. 

Nesse contexto, a divulgação equivocada de que a cloroquina 

seria responsável pela cura do Coronavírus fez com que o 

estoque de medicamento acabasse em diversas cidades, 

prejudicando quem realmente precisa. Além disso, por não 

conhecer os perigosos efeitos colaterais da cloroquina, já 

existem óbitos confirmados de pessoas que fizeram o uso 

indiscriminado da substância. Muitas pessoas que já fazem 

uso de medicamento controlado ou têm outro problema de 

saúde podem sofrer com a automedicação errada. 

De fato, as citadas substâncias já foram 

aprovadas, passaram por inúmeras etapas 

de avaliação necessárias para lançar um 

remédio no mercado, como testes em 

animais, por exemplo, e são utilizadas 

para outras doenças. Entretanto, até o 

momento, não há evidências conclusivas 

sobre a eficácia destas drogas contra o 

coronavírus, nem sobre a segurança de 

seu uso em pacientes da nova doença. Por 

enquanto, é um dos objetos de estudo em 

várias pesquisas em andamento. Vale 

ressaltar que grande parte dos estudos 

clínicos é feita diretamente com pacientes 

infectados e outros são realizados in vitro.  

Portanto, não há recomendação da Anvisa para a utilização em pacientes infectados ou como forma de 

prevenção à contaminação pelo novo coronavírus. Cuide-se, Não use remedios sem prescrição médica! 

 

Atualize-se!  

FIQUE POR DENTRO! 

Você sabia que o tempo total de 

desenvolvimento de um novo 

medicamento pode ultrapassar 10 

anos? Podemos dizer que, de cada 

10.000 moléculas testadas, apenas 

uma se torna um medicamento que será 

comercializado. Desde o momento em 

que é descoberto, em laboratório, até a 

sua aprovação pelas autoridades, um 

novo medicamento tem de passar por 

um longo processo de desenvolvimento 

com várias etapas bem definidas. 

O desenvolvimento de um novo fármaco 

passa obrigatoriamente pelas seguintes 

etapas: 

- Pesquisa experimental ou fase pré-

clínica: antes de começar os testes em 

seres humanos, os pesquisadores 

realizam testes em células e em 

animais. 

- Pesquisa clínica: nesta fase, o objetivo 

principal é testar a segurança e a 

eficácia deste novo medicamento em 

seres humanos (veja na tabela). 

 

Fases Clínica de desenvolvimento de um novo medicamento 


