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COVID19 

 

 

Dados do Evento: 
 

Nome: VI Oficina de Lucro Social 

 

Participantes: 

 

 

 

Durante o evento estão previstas participações de pessoas em três situações 

✓ Participação em um dia     (terça-feira ou quinta-feira) 

✓ Participação em dois dias  (terça-feira e quinta-feira) 

✓ Participação todos os dias  

  

Inscritos  
Palestrantes  
Apoio  



PROTOCOLO GERAL 
 

Este documento visa orientar os participantes da VI Oficina de Lucro Social 

quanto à prevenção e monitoramento das condições de saúde dos envolvidos no 

evento. Neste protocolo são apresentadas diretrizes e ações recomendadas para 

realizar a prevenção, triagem dos participantes e partes envolvidas (funcionários) na 

entrada do salão de eventos, testagem, bem como ações de contenção a serem 

tomadas no caso de identificação de casos positivos para COVID-19. 

 

O protocolo se divide em 4 blocos: 

1. Prevenção; 

2. Triagem dos casos suspeitos; 

3. Testagem; 

4. Contenção. 

 

1. PREVENÇÃO 
 

As medidas de prevenção da doença para o evento, extensivas a todos os presentes ao evento, 

serão: 

1. Distanciamento social – a disposição das mesas será em forma de “U” com distanciamento 

superior a 1,5m entre os participantes. Antes do início do evento, já no local, todos os 

participantes terão sua temperatura medida e serão feitos testes rápidos (xxx); 

2. Uso de máscaras – serão fornecidas a cada participante, adicionalmente a suas máscaras de 

uso pessoal, mais 10 máscaras descartáveis, estéreis, de uso clínico; 

3. Higiene das mãos – Será fornecido a cada participante recipiente de uso pessoal com álcool 

70º, além de frascos de álcool em gel em vários lugares do evento. O local do evento conta com 

banheiros com agua e sabonete para melhor assepsia; 

4. Limpeza do ambiente - o hotel executará a limpeza dos locais onde os participantes do evento 

irão transitar. A limpeza estará de acordo com orientações da Vigilância Sanitária; 

5. Afastamento de sintomáticos – em caso de constatação de dois ou mais sintomas de 

COVID19, os casos suspeitos serão segregados e as autoridades de saúde serão comunicadas, 

da forma mais discreta possível. 



  

2. TRIAGEM DOS CASOS SUSPEITOS 

 

 A triagem possui dois objetivos: 

I. Identificação de casos suspeitos, permitindo o encaminhamento precoce aos 

serviços de saúde; e, 

II. Isolamento dos casos suspeitos, evitando a transmissão no local do evento. 

 

a. Considerações gerais: 
 

• Sintomas como febre, dores no corpo, calafrios, falta de ar, tosse, dor de garganta e 

dificuldades respiratórias podem ser indicativos de infecção por SARS - CoV-2 que é o agente da 

COVID-19. Além destes, outros sintomas também podem indicar infecção, ainda que apareçam 

em menor frequência. 

• O contato com um caso confirmado de COVID-19 é sugestivo de risco e, se apresentar 

sintomas, também deve ser considerado um caso suspeito 

 

b. Realização da triagem 
 

• Será fornecido questionário auto declaratório, disponível na plataforma “google 

Classroom” que deverá ser enviada devidamente preenchida através da mesma 

plataforma;  

• Os questionários deverão ser respondidos e enviados diariamente, sempre antes de 

acessar o local do evento, com o intuito de identificar casos suspeitos de COVID-19;  

• Em caso de resposta positiva para as perguntas 1 e/ou 2, o participante será considerado 

como um caso suspeito. 

 

  

c. Medição de Temperatura 
 

• Todos os participantes, inclusive o pessoal de apoio, terão sua temperatura medida 

diariamente no momento da chegada ao local de salão do evento. 

• Caso a temperatura aferida de algum funcionário seja acima de 37,8°C, o funcionário 

será considerado como um caso suspeito. 

 



d. Casos suspeitos 

 
O participante identificado como caso suspeito será afastado (mantido em isolamento), de 

forma discreta, e será submetido imediatamente ao teste rápido para comprovação.  

Caso seja confirmada a suspeita, a organização irá buscar junto ao Sistema de Saúde 

orientações sobre conduta e avaliação por meio de canais oficiais estabelecidos pelo Ministério 

da Saúde e Secretaria de Saúde. 

 

3. TESTAGEM 

 
A testagem possui três objetivos: 

I. Confirmação dos casos suspeitos para isolamento. 

II. Monitoramento de indivíduos assintomáticos infectados. 

III. Oferta de informações relevantes sobre o comportamento da epidemia para os especialistas 

da saúde. 

O Sars-Cov2 é um vírus que pode ser detectado nas secreções respiratórias. O teste 

padrão ouro é o PCR, que é um teste genético de alta complexidade e que leva alguns dias para 

ser analisado. Com o mesmo material que se faz o teste de PCR (secreção de vias respiratórias 

altas), pode-se realizar a pesquisa do antígeno do vírus, que é uma proteína viral que está 

presente nestas secreções e que podemos detectar em menos tempo que o PCR. 

Em validação, segundo o laboratório, foi encontrada uma concordância de 93,3% de 

sensibilidade em relação ao Teste de Coronavírus (PCR). Entre os casos positivos ao PCR, esta 

concordância foi de 93,3% e, entre os casos PCR negativos, esta concordância foi da ordem de 

99,4%. 

 

Considerações gerais: 
 

• A testagem será feita em 100% dos presentes, independentemente do resultado do 

questionário de triagem; 

• AO ASMETRO-SN disponibilizará o TESTE Antígeno do vírus, homologado pela ANVISA 

(testes de pesquisa de antígeno viral, dos tipos RT-PCR e TR-Ag); 

• A coleta de amostras para a realização de testes de COVID-19 será realizada pelo 

laboratório Labi Exames (https://labiexames.com.br/), por profissionais de saúde 

capacitados e paramentados com os EPI (equipamento de proteção individual), na 

entrada do evento, em local sinalizado e com condições sanitárias preconizadas para 

esse procedimento; 



• O resultado do teste será informado via WhatsApp aos participantes e no ambiente 

“google classroom”, de forma individual, antes de liberada sua entrada ao salão do 

evento; 

• A gestão para execução dos testes será de responsabilidade do laboratório Labi Exames. 

Estão compreendidas: 

o Gestão das etapas referentes à realização do teste e de um programa de 

formação para os responsáveis pela coleta; 

o Realização do teste; 

o Interpretação e laudo dos resultados dos testes rápidos. 

• O envio dos resultados aos participantes será de responsabilidade do ASMETRO-SN e 

será realizado via WhatsApp e estará disponível no ambiente “Classroom”; 

• A liberação ao salão do evento só se dará após o resultado do Teste, o envio do auto 

questionário e medição da temperatura, para todos dias. 

• Não será permitido o uso de máscara com válvula expiratória, pois ela permite a 

saída do ar expirado pelo seu usuário que, caso esteja infectado, poderá contaminar 

outras pessoas e o ambiente; 

 

 

Testagem: 
 

a. A testagem será feita: 

• Pela manhã, no primeiro dia antes do início das palestras; 

• Pela manhã, em participantes que se autodeclararem, via questionário enviado todos 

os dias. 

• A qualquer momento, em participantes ocasionais, que participarão de apenas parte 

do evento; 

 

b. Sobre os testes: 

• Tipo de coleta: Swab mucosa nasal e garganta; 

• Tempo de Resultado: em até 1 hora  

 

c. Os testes serão realizados em sala privativa, no terceiro andar (andar do evento) com 

ambiente ventilado/sistema de climatização com exaustão a fim de assegurar a 

renovação do ar, de forma a estabelecer ambientes mais seguros, considerando as 

formas de transmissão da COVID- 19; 



d. Os testes serão feitos de forma individual (apenas um participante por vez por 

profissional que aplicará o exame); 

e. Durante os testes, os participantes deverão posicionar-se a pelo menos 2 metros de 

distância entre si; 

f. Antes da realização do Teste, o ASMETRO-SN disponibilizará respiratórios, máscara 

cirúrgica, além reforçar a obrigatoriedade do uso de máscara cirúrgica ou de tecido para 

todos os clientes que adentrarem no serviço, independentemente de ser suspeito ou 

não. O uso correto das máscaras deverá ser respeitado durante toda a permanência no 

serviço de saúde; 

g. Cartazes orientativos sobre medidas de prevenção da transmissão do novo corona vírus 

estarão afixados em locais visíveis durante todo o evento; 

h. Será fornecido laudo ao paciente, em meio digital e assinado pelo profissional de saúde, 

com o resultado do teste, conforme previsto pela RDC n⁰ 302/2005, através do 

Whatsapp e da plataforma google Classroom; 

 

Os presentes estão separados em três grupos, de acordo com seu estado individual inicial em 

relação à Covid-19: 

Grupo Situação Ação  

Recuperados / 
Vacinados 

Diagnosticados previamente 
com Covid-19, sem sintomas 
há mais de 14 dias ou com 

IgG positivo e RT-PCR 
negativo 

Liberados para participar do 
evento 

Infectados / suspeitos 
Sintomáticos, com positivo 

para COVID19 

Isolamento e ações de 
contenção 

Sem diagnóstico 
Não pertencentes aos 

grupos anteriores 

Sujeitos à triagem e 
testagem. Serão testados 

antes de adentrarem o salão 
do evento e de acordo com o 
aparecimento de sintomas e 
da natureza de sua atividade 

 



Nota: para fins deste evento, TODOS OS PRESENTES SÃO CONSIDERADOS CASOS 

SUSPEITOS. 

 

 

FLUXO DE TRIAGEM E TESTAGEM 

 

Primeiro Contado com o Evento 

 

Este Fluxograma diz respeito ao PRIMEIRO CONTATO COM O EVENTO, INDEPENDENTEMENTE 

DO TEMPO DE PERMANÊNCIA NO LOCAL (incluindo apoio e banda) 

 

 

 

 

 

 



Procedimento Diário (envio do autoquestionário) 

 

 

Este Fluxograma diz respeito a dos participantes no evento e deve ser repetido todos os dias do 

evento, INDEPENDENTEMENTE DE TEREM FEITO O TESTE (incluindo apoio e banda). 

 

NOTA: CASO ALGUM PARTICIPANTE SE AUSENTE DO LOCAL DO EVENTO, O MESMO 

DEVE SER TRATADO COMO PRIMEIRA VEZ 

 

Interpretação dos resultados dos testes 
 

TESTE Antígeno do 
vírus 

+ 
Caso ativo de COVID19 
(contaminado naquele 

momento) 

Isolamento e ações 
de contenção 

TESTE Antígeno do 
vírus 

- 
Caso negativo de COVID9 

(não contaminado naquele 
momento) 

Liberado para 
Participar das 

atividades 

 



5. CONTENÇÃO 
 

Como comunicar os resultados aos participantes e governo 
 

a. Os funcionários receberão o resultado de seus testes assim que estes estiverem 

disponíveis, via WhatsApp ou e-mail particular do evento, sempre de maneira individual 

e respeitando sua privacidade. 

b. Em caso de resultado positivo para o teste de um participante o ASMETRO-SN irá 

notificar o resultado, bem como informações do participante, em plataforma indicada 

pelo Governo do Estado. 

c. O ASMETRO-SN comunicará aos outros participantes a existência de caso no evento, 

caso ocorra, de forma clara e transparente, sempre reforçando medidas de orientação 

e prevenção. 

d. Os participantes que tiveram contato direto com o caso suspeito ou confirmado de 

Covid-19 serão comunicados imediatamente, respeitando ao máximo o anonimato do 

participante. 

 

Caso um(a) participante seja identificado como caso suspeito ou ativo de Covid-

19: 
 

a. Se o participante estiver sintomático: 

✓ Deve permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias; 

✓ Será encaminhado pelo ASMETRO-SN para uma unidade de saúde ou atendimento 

médico para orientações e avaliação. 

 

b. Se o PARTICIPANTE for identificado como um caso ativo de COVID-19 (teste positivo 

para COVID-19): 

✓ Será encaminhado pelo ASMETRO-SN para uma unidade de saúde ou atendimento 

médico para orientações e avaliação 
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Secretário Geral  
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Diretor Financeiro  
Natascha Braga Constant 
 
 
Diretor Jurídico e de Articulação  
Marcelo Nascimento Silva  
 
 
Diretor Social  
José Rodrigues dos Santos (in memoriam) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A Vitória vem da Luta 

                A Luta vem da Força 

                            A Força vem da União”  

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO INMETRO (ASMETRO-SN) 
Av. Nossa Senhora das Graças 50 – Prédio 32 Bloco II – Duque de Caxias, RJ 


