Relatório - Estudo de Viabilidade
Devido à pandemia do coronavírus, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da
Bahia está desde o dia 18 de março de 2020 com suas atividades acadêmicas e
administrativas suspensas, mantendo trabalho remoto.
Considerando as expectativas para um possível retorno às atividades presenciais,
embora sem precisão de uma data, o comitê local de prevenção e acompanhamento da
ameaça do coronavírus e da doença covid -19 do Campus Eunápolis iniciou um estudo
de viabilidade com o objetivo de observar as condições e a possível adequação dos
setores em caso de indicação de retorno das atividades presenciais, tendo como
parâmetro as determinações das agências de saúde, bem como a situação sanitária
circunstancial e variabilidades da situação pandêmica vigente.

Contextualização
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo
agente do coronavírus (SARS-CoV-2) foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após
casos registrados na China, e provoca a doença chamada de covid-19.
A maioria das pessoas é infectada com os coronavírus comuns ao longo da vida,
sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do
vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus
229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
Acredita-se que cerca de 80% das pessoas infectadas pelo novo coronavírus
apresentarão quadros assintomáticos, leves ou moderados e 20% vão desenvolver
formas graves da doença e necessidade de internação hospitalar, sendo 5% destes
pacientes em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).
Os sinais e sintomas são principalmente respiratórios, semelhantes a um
resfriado. Podem, também, causar infecção do trato respiratório inferior, como as
pneumonias e SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave). No entanto, o novo
coronavírus (SARS-CoV-2) ainda precisa de mais estudos e investigações para
caracterizar melhor os sinais e sintomas da doença. Os principais sintomas são: febre,
tosse, dificuldade de respirar.
A transmissão costuma ocorrer por contato pessoal com secreções contaminadas,
tais como:
 Gotículas de saliva;

 Espirro;
 Tosse;
 Catarro;
 Contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão;
 Contato c/ objetos ou superfícies contaminadas,seguido de contato c/ a boca, nariz

ou olhos.
O período médio de incubação é de 5 dias, com intervalos que chegam a 12 dias,
período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção.
A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV-2 é, em média, de
7 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares sugerem que a
transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. Até o
momento, não há informações suficientes de quantos dias anteriores ao início dos sinais
e sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus.

Pesquisa de viabilidade do retorno às atividades presenciais no IFBACampus Eunápolis
Este relatório apresenta os resultadosde avaliaçãoda possibilidade de retorno às
atividades presenciais no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia- Campus
Eunápolis.
Considerou-se como fatores externos: a evolução da COVID-19 no Brasil, Bahia
e Eunápolis; o suporte hospitalar (quantidade de leitos de enfermaria e leitos de UTI)
para atendimento dos casos moderados a graves de pacientes com diagnóstico da covid19 na cidade de Eunápolis; capacidade disponível de testes na rede pública para casos
suspeitos do novo coronavírus; decretos determinando medidas restritivas às atividades
e a circulação das pessoas impostas para o município de Eunápolis e cidades
circunvizinhas e como fatores internos: quantitativo de servidores no grupo de risco
para a Covid-19; disponibilidade de equipamentos de proteção individual para uso pelos
servidores; condições de acomodação dos discentes na sala de aula e planejamento
administrativo para o retorno.

1. Fatores Externos
O levantamento de informações desse eixo se deu pelos sites oficiais do
Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e Prefeitura Municipal de
Eunápolis, até a data de 28 de junho de 2020.

1.1 Perspectiva de evolução da covid-19 (curva de crescimento, pico da
epidemia) no estado da Bahia e na cidade de Eunápolis.
O primeiro caso confirmado da COVID-19 no Brasil ocorreu em 26/02 na
cidade de São Paulo. Após mais de 4 meses do início da pandemia (13/07), o Brasil
registra 1.884.967 casos confirmados, 72.833 óbitos, taxa de letalidade de 3,9% e
mortalidade de 35/100.000 habitantes.

Figura 1. Situação atual da Covid-19 no Brasil.

Fonte: Ministério da Saúde, 2020.

O estado da Bahia registrou o primeiro caso em 06/03 e até o dia 13/07
apresentava 106.891 casos confirmados, 2.535 óbitos, incidência de 723 casos/100.000
hab. e mortalidade de 17 óbitos/100.000 hab. Nas últimas 24 horas a Bahia registrou
1.128 novos casos da COVID-19.

Figura 2. Situação atual da Covid-19 na Bahia.

Fonte: Ministério da Saúde, 2020.

A cidade de Eunápolis, localizada no extremo-sul da Bahia, com uma população
de 113.380 habitantes, confirmou o 1º caso do novo coronavírus no dia 15/04,
apresentando os seguintes dados no boletim informativo do dia 13/07:
Casos confirmados = 974 pacientes (incidência de 859 casos/100.000 hab.)
Casos novos = 25 pacientes (aumento médio/dia de 2,5%)
Óbitos = 22 pacientes (taxa de letalidade de 2,2%)
Ativos = 378 pessoas
Internados = 17 pacientes
Figura 3. Situação atual da Covid-19 na cidade de Eunápolis, Bahia.

Fonte: Prefeitura Municipal de Eunápolis, 2020.

Figura 4. Curva de crescimento do n° de casos no município de
Eunápolis, Ba.
1500
1000

n° de casos novos

500

n° de casos

0

Fonte: Prefeitura Municipal de Eunápolis, 2020.

Tabela 1. Casos de Covid-19 no município de Eunápolis, Bahia.

Data

N° de casos

N° de casos novos

22-jun

550

12

23-jun

573

23

24-jun

598

25

25-jun

607

9

26-jun

626

19

27-jun

644

18

28-jun

660

16

06-jul

812

39

07-jul

835

23

08-jul

865

30

09-jul

887

22

10-jul

915

28

11-jul

937

22

12-jul

949

12

13-jul

974

25

Fonte: Prefeitura Municipal de Eunápolis, 2020.

Figura 5. Boletim Coronavírus

Fonte: Prefeitura Municipal de Eunápolis, 2020.

Diante dos dados apresentados, observamos que a cidade de Eunápolis, 13ª
cidade com maior número de casos no estado, vem apresentando aumento gradual na
curva de crescimento, assim como incidência maior que a média estadual (859 vs. 723),
não sendo possível determinar uma possível data do pico, platô e o início do decréscimo
da curva.

Conclusão do eixo:avaliação negativa.

1.2 Suporte hospitalar (quantidade de leitos de enfermaria e leitos de UTI) para
atendimento dos casos moderados a graves de pacientes com diagnóstico de
covid-19 na cidade de Eunápolis, Bahia.

A cidade de Eunápolis possui 3 hospitais gerais para atendimentos aos casos da
COVID-19, sendo 2 da rede privada (Hospital AMES e Hospital Ramos) e 1 da rede
pública (Hospital Regional de Eunápolis). No momento, apenas o Hospital AMES, que
pertence à rede privada, possui leitos de UTI destinados ao atendimento de pacientes
graves com o novo conoravírus (5 leitos). O Hospital Regional de Eunápolis (HRE), da
rede pública, não possui nenhum leito de UTI destinado a pacientes graves com a covid19.
A unidade de referência para pacientes graves do SUS com o novo coronavírus
na região é o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães em Porto Seguro, que conta
com 10 leitos de UTI destinados a pacientes com a Covid-19, porém vem mantendo
cerca de 80% destes leitos ocupados. Após 60 dias do 1º caso confirmado em Eunápolis,
observamos que não havia nenhum avanço no suporte hospitalar da rede pública da
cidade para o atendimento de pacientes graves e críticos com o novo coronavírus.
Diante da gravidade da situação, os poderes executivos e legislativos municipal
já solicitaram ao governo estadual a abertura de um centro hospitalar de referência no
município de Eunápolis. Assim, o Hospital das Clínicas de Eunápolis foi requisitado
administrativamente pela prefeitura e no dia 13/07 foi iniciado o funcionamento do
Hospital de Atendimento Covid-19 na cidade de Eunápolis.
Aguardamos agora os desdobramentos e impactos da medida para a saúde da
população.

Conclusão do eixo: avaliação negativa

1.3 Capacidade disponível de testes na rede pública para casos suspeitos do
novo coronavírus

Figura 6. Média diária de testes positivos para Covid-19.

Fonte: G1, 2020.

Figura7- Boletim coronavírus, Eunápolis-Ba

Fonte: Prefeitura Municipal de Eunápolis, 2020.

Figura 8. Testes realizados em Eunápolis até 13 de julho de 2020, Bahia.
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Fonte: Prefeitura Municipal de Eunápolis, 2020.

Apesar de um aumento na testagem da população, principalmente através de testes
rápidos sorológicos, observamos ainda um número muito baixo de pacientes suspeitos a
serem testados na cidade de Eunápolis, devido à pequena quantidade de kits disponíveis
tanto de Teste Rápido como o RT-PCR (Padrão-Ouro). Já na rede privada, o custo do
exame é elevado (em média R$ 300,00), dificultando assim o seu acesso.
Um dos indicativos da baixa testagem é a taxa de resultados positivos para SarsCoV-2 nos exames que detectam vírus respiratórios. De acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que, de todos os testes feitos, 5% ou menos dêem
positivo.
No Brasil, a média diária está muito acima disso: é de 36 % e na cidade de
Eunápolis é de 30%, o que corrobora a afirmativa de Paulo Nadanovsky, epidemiologista da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em entrevista ao portal G1: “ Os dados (de positivos) são mais altos
porque estamos testando apenas os casos mais graves, principalmente nos hospitais”10.

Conclusão deste eixo:avaliação negativa.

1.4 Decretos determinando medidas restritivas às atividades e a circulação das
pessoas impostas para o município de Eunápolis e cidades circunvizinhas.

Há decretos ainda vigentes publicados tanto no âmbito estadual quanto municipal
que estabelecem o fechamento dos terminais rodoviários na cidade de Eunápolis e
cidades circunvizinhas, medidas de toque de recolher, funcionamento com restrição das
atividades comerciais, etc.

O último decreto publicado pela Prefeitura de Eunápolis de nº 9.099 de 06 de julho
de 2020 possui vigência até o dia 31 de julho de 2020.
Avaliamos que diante das restrições impostas pelos decretos em vigor, fica
impossibilitado o efetivo deslocamento de servidores e discentes que moram em cidades
circunvizinhas, assim como a permanência dentro do campus no horário noturno,
inviabilizando atividades presencias nos cursos integrado, subsequente e superior.

Conclusão do eixo: avaliação negativa.

2. Fatores Internos
Para avaliaçãodas condições internas no IFBA Campus Eunápolis realizou-se uma
consulta à comunidade acadêmica no período de 10 a 21 de junho de 2020com o
objetivo de identificar os servidores no grupo de risco para a covid-19.

2.1 Rastreamento de servidores no grupo de risco para a Covid-19
2.1.1Do perfil
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Fonte: Consulta aos servidores sobre sua situação de saúde, 2020.

O IFBA- Campus Eunápolis apresenta atualmente 110 docentes e 49 técnicos
administrativos em educação (TAEs). Cerca de 70 % (77) do total de docentes do
instituto, assim como 71,43% (35) do total de TAEs responderam a consulta,
correspondendo a 70,4% do total de servidores (112).

Tabela 2. Perfil- Área de atuação do docente
Área

Número de

Número de

docentes na área

docentes que

%

responderam a
pesquisa
11

10

91

24

15

63

Ciências Humanas

16

9

56

Construção Civil

16

12

75

Informática

9

05

56

Linguagens, códigos e suas tecnologias

17

12

70

Saúde

17

14

82

Total

110

77

70

Ciências da Natureza
Ciências Exatas e da Terra

Fonte: Consulta aos servidores sobre sua situação de saúde, 2020.

Tabela 3. Perfil- Departamento de lotação do TAE
Departamento

N° de TAEs lotados no

N° de TAEs que

departamento

responderam a

%

consulta
09

06

67

06

03

50

DEPAD

06

05

83

Diretoria Acadêmica

15

12

80

DEPAE

13

09

69

Total

49

35

71

Direção Geral
DAP- Diretoria de Administração e
Planejamento

Fonte: Consulta aos servidores sobre sua situação de saúde, 2020.

Todas as áreas de atuação docente, assim como todos os departamentos de
lotação dos TAEs foram contemplados na consulta.

2.1.2 Das condições clínicas de risco para a covid-19

Figura 11. Idade dos servidores
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Fonte: Consulta aos servidores sobre sua situação de saúde, 2020.

2,68 % (3) do total de servidores que responderam a consulta, todos docentes,
declararam ter mais de 60 anos.

Tabela 4. Tipos de doença de risco para a COVID-19 apresentada pelos servidores por categoria
TAE

Docente

05

08

Diabetes tipo 1

-

02

Diabetes tipo 2

01

01

-

01

Asma moderada ou grave

01

03

Obesidade

03

04

Doença Renal Crônica

01

-

Lúpus

01

-

Hepatite B

01

-

Histórico de Infarto

-

01

Trombofilia

-

01

Hipertensão

DPOC

Fonte: Consulta aos servidores sobre sua situação de saúde, 2020.

23,21% (26) dos servidores que responderam a consulta declararam ter algum
tipo de doença crônica que o situe no grupo de risco para a COVID-19, sendo 14,28%
(16) docentes e 8,93% (10) TAEs.Cerca de 7,14% (8) dos servidores relataram ter duas
ou mais doenças de risco associadas. Em relação às doenças crônicas relatadas, a
hipertensão foi a mais citada.
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Fonte: Consulta aos servidores sobre sua situação de saúde, 2020.

1,78% (2) servidores, ambos docentes, afirmaram fazer uso de tabaco.
Não houve relatos de servidoras grávidas ou em período de puerpério em
nenhuma das categorias de servidores.

2.1.3Do rastreamento do grupo de risco para a COVID-19.
Considerou-se grupo de risco para a COVID-19 o servidor com 60 anos ou mais e/ou
com doença crônica de risco para a Covid-19 e/ou fumante e/ou gestante e/ou
puérpera.

Tabela 4. Docentes no grupo de risco para COVID-19 por área de atuação
Número de docentes

Número de

que responderam a

docentes no grupo

pesquisa

de risco

10

01

10

15

04

27

Ciências Humanas

9

02

22

Construção Civil

12

04

33

Informática

05

01

20

Linguagens, códigos e suas tecnologias

12

04

20

Saúde

14

02

14

Total

77

18

23

Área

Ciências da Natureza
Ciências Exatas e da Terra

Fonte: Consulta aos servidores sobre sua situação de saúde, 2020.

%

Tabela 5. TAEs no grupo de risco para COVID-19 por departamento
N° de TAEs que

N° de TAES

responderam a

no grupo de

consulta

risco

06

01

17

03

01

33

DEPAD

05

02

40

Diretoria Acadêmica

12

03

25

DEPAE

09

03

33

Total

35

10

28

Departamento

Direção Geral
DAP- Diretoria de Administração e

%

Planejamento

Fonte: Consulta aos servidores sobre sua situação de saúde, 2020.

Conclui-se que há um total de 23,37% (18) docentes e 28,57% (10) TAEs que
responderam a consulta no grupo de risco para a COVID-19.
Considerando os resultados obtidos expostos na tabela 4 e tabela 5, percebe-se que
todas as áreas de atuação e todos os departamentos têm comprometimento do seu
quadro de servidores.
Limitações da consulta: A consulta se deu por autodeclaração e não foi solicitado
relatório médico para comprovação do quadro clínico.

Conclusão do Eixo: avaliação negativa.

2.2 Dos equipamentos de proteção individual disponíveis para uso.

Com o objetivo de identificar o quantitativo de equipamentos de proteção individual
para uso consultamos o serviço de almoxarifado e de manutenção do Campus Eunápolis
sobre o número de itens disponíveis, conforme apresenta a tabela 6:

Tabela 6. Quantidade de itens de proteção individual
disponíveis para uso no IFBA- Campus Eunápolis.
Item
Quantidade
Máscara cirúrgica (caixa)
0
Máscara N95/PFF2 (unidade)
42
Outros tipos de Máscara
1
Álcool Gel 70% (gramas)
0
Luvas de Procedimento médico
0
hospitalar(caixa)
Luvas para uso geral (caixa)
33
Luva cirúrgica estéril (par)
65
Luvas para uso na área de segurança (par)
5

Touca hospitalar (unidade)

252

Fonte: Consulta aoserviço de almoxarifado e manutenção, 2020.

Não há, até esta data, equipamentos de proteção individual suficientes para atender as
demandas do institutoconsiderando o quantitativo de 159 servidores. Por exemplo, não
consta nenhum item deálcool em gel, produto essencial para ser disponibilizado nas
entradas das salas de aula, laboratórios e setores.

Conclusão do eixo: avaliação negativa.

2.3 Da acomodação dos discentes na sala de aula.
Com o objetivo de verificar o quantitativo de discentes possíveis de serem
acomodados na sala de aula mantendo a distância mínima de 1,5m foram realizadas
medições e testes com as cadeiras escolares. Observou-se que só é possível manter 12
cadeiras nas salas menores e 16 cadeiras nas salas maiores. Considerando que
atualmente o quantitativo de alunos por turma é aproximadamente 40 discentes, não é
possível garantir a segurança mínima necessária.

Figura 13. Fotos da sala de aula

Figura 14. Fotos da sala de aula

Conclusão do eixo: avaliação negativa.

3. Do planejamento administrativo para o retorno.
A partir da suspensão das atividades presenciais decorrente da pandemia da Covid19e tendo por base a Resolução nº 07/2020 do CONSUP, a Diretoria Administrativa
tem pautado seu planejamento de atividades a fim de dar continuidade à Gestão
Administrativado Campus, bem como a boa execução orçamentária , financeira e
contábil, além de subsidiar a Direção Geral na tomada de decisão e suporte ao Comitê
local. Desse modo, segue abaixo algumas ações realizadas:
O Departamento Administrativo tem dirimido esforços para que os trabalhos que
envolvam: acompanhamento dos contratos,prosseguimento dos processos de compras
nas diversas modalidades disponíveis de licitação, continuem em andamento de forma
remota, de forma eficiente e efetiva; bem como tem acompanhado o planejamento,
também de forma efetiva do Plano Anual de Contratações. O setor de compras e
licitação tem dado andamento no cronograma de licitações previsto para o exercício de
2020, de forma eficiente e eficaz, além de realizar processos específicos para suprir as
demandas decorrentes da necessidade de aquisição de EPI e material específico para
higienização no trato da covid-19.
Considerando a participação da Diretoria Administrativa no comitê local da
COVID-19 e tendo por base as discussões do comitê, bem como diálogos evidenciando
o que seria necessário para o retorno das atividades presenciais administrativas e
educacionais, foi incluído no PAC 2021 itens específicos para aquisição de
equipamentos e materiais de consumo de enfermagem e higienização das mãos e
ambientes, destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 (com auxilio do
serviço médico e de enfermagem e de almoxarifado do Campus), a fim de que estes
itens já venham constar nos processo de Sistema de Registro de Preço (SRP) do
Campus, com previsão de conclusão até Dezembro/2020, no qual poderá ser adquirido
em um prazo médio para atender a demanda do Campus no retorno das atividades
presenciais a um preço mais acessível.
Concomitantemente, o Campus realizou uma dispensa eletrônica, conforme
processo 23291.000961/2020-43, em que constam vários itens indispensáveis (álcool
gel, álcool etílico, máscara descartável, luvas, termômetro digital, oxímetro, dispenser
de álcool, medicamentos e outros), já pensando em um prazo curto, caso ocorra o

retorno das atividades presenciais ainda neste ano e para atender a demanda dos
servidores e usuários que precisam se deslocar eventualmente até o Campus.
Salientamos que na aquisição de itens por meio de dispensa eletrônica foi levada
em consideração uma quantidade mínima tendo por base o valor do objeto, alguns com
cotação mais elevada devido a pandemia, principalmente as máscaras descartáveise
luvas e também que a ideia é que esses itens fossem a ser utilizados por profissionaisdo
serviço médico e de enfermagem, docentes e discentes do curso

técnico em

enfermagem,conforme tabela 7, que trata de material constante no processo
23291.000961/2020-43. Alguns itens já foram empenhados (termômetro e oxímetro), os
outros itens se encontram em período de conclusão do processo, com previsão para
emissão de empenho no dia 12/07/2020.

Tabela 7. Itens a serem adquiridos por dispensa de licitação.
Quantidade

Item
Máscara N95/PFF2 (unidade)

250

Máscara Cirúrgica (unidade)

2500

Lençol descartável (Unid. 50m)

7

Avental hospitalar (unidade)

8

Luva de Procedimento médico hospitalar (caixa

44

c/100unidades)
Touca descartável (caixa c/ 100 unidades)

5

Termômetro digital infravermelho

2

Suporte lençol descartável

1

Álcool etílico 70% (litro)

30

Álcool gel 70% (500gr)

40

Álcool gel 70% (litro)

100

Dispenser higienizador (unidade)

22

Oxímetro

2

Dipirona Sódica (500mg) (unidade)

150

Paracetamol (500mg) (unidade)

150

Passiflora

150

Hipoclorito de sódio (litro)

10

Lençodescartável (caixa)

10
Fonte: Direção Administrativa

Em ato contínuo será disponibilizado dispenser com álcool gel em todas as salas
de aulas e locais de grande circulação, bem como para utilização dos servidores, no caso
de retorno das atividades acadêmicas e administrativas, a fim de que seja proporcionada
a segurança, já que devido à quantidade de alunos (> 1000) o Campus não teria
condição orçamentária para fornecer máscaras descartáveis.
Por outro lado, considerando a orientação da OMS que o uso de máscaras
descartáveis sejam direcionadas prioritariamente aos agentes ligados diretamente a área
de saúde ou linha de frente, como medida alternativa iremos incluir no SRP que está em
andamento no Campus, referente ao material pedagógico e gráfico, com previsão de
conclusão em setembro a outubro de 2020, máscaras de tecidos para discentes e
servidores que não estejam diretamente relacionados à área de saúde.
Salientamos que todos os itens acima, adquiridos por meio de dispensa
eletrônica, constam também nos processos SRP do Campus que estão em andamento.
O setor de manutenção do Campus tem dirimido esforços para realizar as
adaptações necessárias, no qual tem tido todo o cuidado de realizar as demarcações de
distância, conforme orientação da OMS. Serão adaptados lavabos na entrada do Campus
e em outros lugares de grande circulação a fim de que possa facilitar a higienização das
mãos dos discentes, servidores e usuários em geral, sem que haja a necessidade destes
se deslocarem até os banheiros para lavarem as mãos. Foi instalado também o túnel de
desinfecção que foi elaborado no próprio Campus, por terceirizados e servidores, fruto
de observação advinda da Direção Geral do Campus e a equipe que elaborou em cidade
circunvizinha.
Desse modo, o planejamento das ações já está em andamento, sendo ainda
preciso aguardar a conclusão desses processos com a chegada dos materiais comprados.

Conclusão do eixo:avaliação negativa.
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