
Protocolo de Segurança para a realização dos

Encontros Regionais Preparatórios

ao 9º Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica

2ª Fase do Projeto Integra - Integração das Políticas de Ciência e Tecnologia, Assistência

Farmacêutica e Vigilância em Saúde

Justificativa

O Projeto Integra, desde o início da pandemia da Covid-19, tem se posicionado sobre a

necessidade e a importância da efetivação das principais estratégias, já evidenciadas pela

ciência, para o enfrentamento da pandemia, tais como:

● Vacinação em massa;

● Obrigatoriedade de certificado de vacinação atualizado para entrada de viajantes

para a participação das pessoas em atividades coletivas no Brasil;

● Testagem massiva da população;

● Intensificação das medidas de proteção não farmacológicas, tais como, o

uso obrigatório de máscaras, incentivo à higienização das mãos, e medidas de

impedimento de aglomerações.

Considerando que, apesar do avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil já ter

permitido a redução da ocorrência de casos graves e óbitos pela doença, a pandemia

ainda não está erradicada no Brasil e no mundo;

Considerando a realização dos Encontros Regionais Preparatórios ao 9º Simpósio

Nacional de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica da 2ª fase do Projeto Integra,

em formato presencial, fica estabelecido este protocolo de segurança com os objetivos

de:



● Contribuir para a segurança sanitária de seus integrantes, assim como dos(as)

colaboradores(as) durante as atividades;

● Promover a prevenção, o controle e a mitigação da transmissão da Covid-19;

● Contribuir para a segurança sanitária da população em geral.

Abaixo estão descritas as medidas a serem adotadas, antes do início, para acesso,

durante e após a realização das atividades.

1. Antes do início dos encontros:

1.1. Conclusão do ciclo vacinal contra a Covid-19 (duas doses para quaisquer

vacinas e preferencialmente com a dose de reforço).

1.2. Recomendação de realização de teste para rastreio da infecção pelo

coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) do tipo teste de antígeno, ou laboratorial

RT-PCR, realizado em até 72h anteriores ao momento do embarque para os

viajantes, ou anteriores ao momento de início da reunião para os residentes na

cidade do encontro;

1.3. Não viajar ou não comparecer ao encontro caso estiver doente, com sintomas

compatíveis com a Covid-19, tais como febre, tosse, dor de garganta e/ou coriza,

com ou sem falta de ar, ou se estiver com exame positivo para a Covid-19, mesmo

que assintomático e ainda se teve contato com pessoa com diagnóstico para

Covid-19;

1.4. Uso de máscara cirúrgica ou N95 durante todo o percurso de deslocamento desde

o seu domicílio até o local do encontro, mantendo o distanciamento social e

evitando a formação de aglomerações e filas, no embarque e no desembarque de

passageiros, no caso dos viajantes;

2. Para serem emitidas passagens (quando for o caso) e/ou para acesso nos

encontros:

2.1. Apresentação do comprovante de vacinação, demonstrando a conclusão do

ciclo vacinal contra a Covid-19 (duas doses para quaisquer vacinas e

preferencialmente com a dose de reforço);



2.1.1. As pessoas que já encaminharam o referido certificado para efeito de

obtenção da passagem de deslocamento até a cidade do encontro, não precisam

apresentá-lo novamente no momento das reuniões;

2.1.2. As pessoas residentes na cidade do encontro, ou que realizarem o

deslocamento sem a utilização de passagens emitidas pelo Projeto Integra,

deverão apresentar o certificado no momento de participação na atividade.

2.2. Realização de teste rápido que será fornecido pela organização do Projeto

Integra no primeiro dia do Encontro.

A não realização do teste rápido fornecido pelo projeto no primeiro dia do encontro

será impeditivo para a participação no mesmo.

ATENÇÃO: Caso esteja com sintomas compatíveis com a Covid-19, tais como febre,

tosse, dor de garganta e/ou coriza, com ou sem falta de ar, será aplicado o fluxo definido

no item 3.6.1

3. Durante o encontro:

3.1. O uso de máscara será obrigatório para entrada e permanência nas

dependências dos locais do encontro durante todo o período de atividade

desenvolvida, sendo obrigatório o uso de máscara cirúrgica ou N95.

3.1.1. Cada pessoa é responsável pelo armazenamento e descarte adequado de

suas máscaras, bem como manutenção e higienização delas.

3.1.2. Manter quantidade suficiente de máscaras para as trocas durante o período

do encontro, considerando o período máximo de uso de 3 horas e troca sempre

que estiver úmida ou suja (no caso das máscaras cirúrgicas).

3.1.3. Não retirar a máscara ao tossir ou espirrar. Se por algum motivo não estiver

usando no momento, cobrir o nariz e boca com lenço de papel e descartá-los

adequadamente em lixeiras com tampas de acionamento não manual. Na

indisponibilidade dos lenços, cobrir com a parte interna do cotovelo, nunca com as

mãos.

3.2. Lavagem frequente das mãos com água e sabonete ou, alternativamente,

higienizando as mãos com álcool 70%, principalmente: a) antes de iniciar as

atividades, de manusear alimentos, de manusear objetos compartilhados; b) antes



e após a colocação da máscara; e c) após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar

em dinheiro e manusear resíduos.

3.2.1. Evitar tocar olhos, nariz e boca, principalmente com as mãos não

higienizadas.

3.2.2. O Projeto Integra irá disponibilizar álcool 70% para os participantes durante

as atividades.

3.3. Não compartilhamento de objetos de uso pessoal, como aparelhos telefones

celulares, máscaras, copos e talheres, entre outros.

3.3.1. Se for necessário o compartilhamento de telefone fixo e computador, o

equipamento deve ser higienizado antes do uso.

3.4. Limpeza frequente das superfícies com álcool 70%.

3.5. Manutenção do distanciamento social

3.5.1. Não cumprimentar com abraços, beijos, aperto de mãos ou contato físico.

3.5.2. Evitar situações de aglomeração, como almoços coletivos, reuniões

informais, conversas nos corredores e no café, banheiros aglomerados, reuniões

em ambientes não ventilados.

3.5.3. Observar o limite de capacidade segura dos elevadores e priorizar, sempre

que possível, o uso de escadas.

3.5.4. As(os) participantes do encontro deverão sentar-se sempre em posições

fixas para diminuir riscos, e possibilitar a identificação de quem teve contato

próximo em caso de futura testagem positiva para Covid-19.

3.5.5. Serão disponibilizados documentos físicos durante a realização do encontro.

Assim, orientamos que os objetos (papéis, canetas, marcadores de texto etc) não

sejam compartilhados. Caso haja necessidade de empréstimo ou troca de objetos

(como canetas, por exemplo), deve-se higienizá-los antes e após o uso com álcool

70%. Caso sejam folhas de papel, deve-se higienizar as mãos com álcool 70%

antes e após a troca com outro participante.

3.5.6. Registrar as pessoas com quem você manteve contatos mais próximos

durante as atividades, tais como: a) ao lado de quem se sentou; b) com quem fez

as refeições; c) com quem compartilhou hospedagem.



3.6. Comunicação imediata caso apresente sintomas compatíveis com a Covid-19,

tais como febre, tosse, dor de garganta e/ou coriza, com ou sem falta de ar.

3.6.1. Nestes casos será aplicado o seguinte fluxo:

● A pessoa que apresente os sintomas deverá dirigir-se à Comissão

Organizadora para deliberação dos trâmites necessários referentes a

isolamento, quarentena e acolhimento.

● O participante que apresentar sintomas deverá ser encaminhado a uma

unidade de saúde para que seja prestado um primeiro atendimento.

● Em caso positivo do teste, o participante deverá seguir o protocolo de

saúde vigente. Recomenda-se que a pessoa fique em isolamento durante

10 dias, em hotel, para os viajantes, ou em sua residência, no caso de

moradores na cidade de realização do encontro. E se for assintomático,

deve-se testar novamente em 5 dias. Em caso negativo, o participante

poderá ser liberado do isolamento

● Será realizada a pesquisa de rastreamento e de testagem de contactantes

pela equipe do Projeto Integra e os(as) contactantes com resultado positivo

serão incluídos no fluxo de isolamento.

● No caso de o isolamento ser feito em hotel, o Projeto Integra tomará as

providências para remarcação de passagem, de sua responsabilidade, para

data compatível com o período de isolamento.

4. Pós encontro:

Comunicar ao Projeto Integra caso venha a testar positivo para a Covid-19 no

intervalo de até 15 dias após o término das atividades presenciais, informando os

possíveis contactantes durante este período.


