
Salvador, 27 de março de 2020 

Queridos/as alunos/as do 12º semestre do curso de Medicina da Bahiana 

No dia 12 de março de 2020, a Folha de São Paulo estampava a seguinte manchete: "OMS 
declara pandemia; em 15 dias, país pode ter 4.000 casos". No dia anterior, o número de casos 
de COVID-19 no Brasil era de 69 e, segundo análise do Instituto Pensi (do Hospital Sabará), 
esse número poderia chegar a 4.000, em 15 dias, e 30.000, em 21 dias. Hoje, 27 de março, a 
previsão mostrou-se não muito distante da realidade: são 3.417 casos confirmados e 92 mortes, 
segundo a última atualização do Ministério da Saúde publicada em 27/03/2020, às 18h10 
(https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46614-brasil-registra-3-417-casos-
confirmados-de-coronavirus-e-92-mortes).  

Para começarmos a nos preparar imediatamente, no dia 12 de março, um dia depois de a OMS 
ter declarado o novo coronavírus como uma pandemia, foi convocada uma reunião emergencial 
na BAHIANA. Era uma quinta-feira. A reunião ocorreu na Coordenadoria, às 18h, com a 
presença da reitora e de vários gestores da instituição. O foco, no momento, estava colocado 
em reforçar a higienização, medidas de etiqueta respiratória, lavagem das mãos e mudança de 
hábitos, tais como evitar apertos de mãos, abraços e beijos. Constituímos grupos de trabalho e, 
no dia seguinte, havia álcool em gel em todas as salas de aula e demais ambientes acadêmicos e 
administrativos. Os colaboradores da área passaram a atuar intensamente na higienização dos 
ambientes, e as pessoas começaram a entender a importância de evitar o contato físico. Todos 
compreenderam a gravidade e seriedade do momento. 

Diante de um cenário vertiginosamente instável e em meio a um turbilhão de informações, 
muitas vezes contraditórias, vimos a necessidade de criar um comitê COVID19 institucional, 
para apoiar a Reitoria nas decisões que a pandemia exigia e continua a exigir. Todas elas 
seriam pautadas em duas diretrizes: 1) manter um ambiente seguro para alunos, professores, 
colaboradores e pacientes; 2) contribuir de forma solidária, por meio de nossas ações, para a 
redução do impacto da epidemia de coronavírus na nossa cidade e, consequentemente, no 
nosso estado.  

O Comitê de Prevenção e Combate ao Coronavírus foi constituído pela infectologista Ana 
Verônica Mascarenhas Batista (coordenadora do curso de Medicina da Bahiana), pelo 
cardiologista Luis Corrêa (diretor do Centro de Medicina Baseada em Evidência da Bahiana), 
pela infectologista Ana Verena Almeida Mendes (professora da Bahiana), pelo infectologista 
Tiago Lôbo Pessoa (professor da Bahiana) e pelo neurologista Humberto de Castro Lima Filho 
(diretor médico da Bahiana Saúde). No sábado, 14/03/2020, o Comitê passou o dia reunido, 
trabalhando e debatendo a melhor conduta a ser adotada, tendo concluído que, naquele 
momento, o mais prudente seria antecipar a “Semana do saco cheio”, tendo divulgado essa 
deliberação no site da instituição (https://bahiana.edu.br/noticias/detalhes/32930/comunicado-
sobre-o-coronavirus--14-de-marco-atualizacao-15320-as-16h30/). Essa decisão colocava nossa 
comunidade em menos risco e nos daria tempo para planejar os próximos passos.  

Desde então, toda a BAHIANA acadêmica e administrativa vem trabalhando incansavelmente 
para evitar os prejuízos decorrentes da paralização das atividades, que precisou ser estendido 
por mais um período, levando-nos a optar pela antecipação das férias dos cursos de graduação 
(https://bahiana.edu.br/noticias/detalhes/32951/nota-de-antecipacao-de-ferias-e-suspensao-de-
atividades-academicas/), medida que não se estende aos discentes do 12º semestre do curso de 
Medicina.  



Uma de nossas maiores preocupações, tem sido, com a programação acadêmica de vocês, 
formandos. A possibilidade de adiamento da data de formatura dos alunos do curso de 
Medicina, uma vez que as atividades práticas do internato foram suspensas pelo fato de os 
campos de prática parceiros estarem se preparando para o aumento exponencial de casos 
COVID19, inclusive necessitando racionar EPIs, tornou-se pauta central das  discussões do 
Núcleo Docente Estruturante (NDE), que está empenhado em encontrar a melhor solução 
possível. 

Felizmente, ao analisar a carga horária do curso de Medicina, percebemos que vocês, alunos do 
12º semestre de 2020.1, já ultrapassaram a carga horária mínima de internato exigida pelo 
MEC. Portanto, considerando o cenário atual e atendendo à demanda da turma, o Núcleo 
Docente Estruturante e a Reitoria decidiram considerar integralizada a carga horária do curso, 
podendo, assim, antecipar a colação de grau dos nossos formandos. Para tanto, ainda são 
necessários trâmites administrativos por pelo menos três semanas e a definição da data exata, a 
ser tomada de forma consensual, entre os formandos e a instituição.  

Cientes da nossa responsabilidade com vocês, também decidimos pela criação de um curso de 
extensão intitulado “Noções Finais de Racionalidade Médica: aproveitando o contexto da 
COVID-19”,  no qual o corpo docente tem trabalhado intensamente para oferecer uma visão 
crítica e uma abordagem prática do panorama atual. O curso começa no dia 30/03/2020 e terá 
uma carga horária de 40 horas,  sendo integralmente transmitido na modalidade de ensino a 
distância (EAD). O seu conteúdo programático está dividido em três módulos: 1- Medicina 
Baseada em Evidência (professor Luis Corrêa), 2- Emergências Respiratórias (professores 
Dilton Rodrigues Mendonça, Rinaldo Antunes Barros e Carolina de Godoy Almeida) e 3- 
Biossegurança (professores Tiago Lôbo Pessôa e Ana Verônica Mascarenhas Batista). Após a 
conclusão do curso, vocês receberão o certificado. Além disso, os participantes, mesmo depois 
da formatura, poderão continuar a utilizar o fórum de discussão com os professores de cada 
módulo, pelos próximos três meses, para que possamos apoiá-los nos primeiros passos da 
prática profissional. 

Para auxiliá-los neste momento tão difícil, também decidimos por estabelecer uma parceria 
com a editora SANAR, que produz excelentes conteúdos de educação médica. Vocês terão 
acesso à plataforma Sanarflix 
(https://www.loom.com/share/ae0bc3d5d2344895b70b4a0a4d3b94cf), pelos próximos três meses, 
a partir do dia 01/04/2020. Também terão acesso à plataforma Residência Médica, cujo 
conteúdo é voltado para a preparação para prova de residência, e ao Yellow Book, manual de 
condutas médicas, pelos próximos 30 dias. 

Portanto, estamos juntos, um apoiando o outro, tendo a solidariedade e a compaixão como 
faróis, pois só assim poderemos enfrentar os desafios, velhos e novos, que a vida nos oferece.   

A Bahiana somos todos nós! A Bahiana sempre estará conosco onde estivermos.   

A Bahiana não sairá nunca de dentro de nós. 

Forte abraço, 

NDE 


