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PROTOCOLOS SANITÁRIOS
Protocolos definidos para o XXXVIII Congresso Brasileiro de
Urologia
I. Categorias
Todas as categorias deverão cumprir as regras delimitadas neste documento, sendo estritamente proibidas
quaisquer excessões. O não cumprimento das regras obrigatórias será considerado como um descaso das
normativas homologadas sendo cabível a proibição da participação nas atividades do evento, uma vez que
as normativas foram delimitadas conforme decretos e leis, municipais e nacionais, regentes no período de
realização do evento. Estão contemplados neste termo, os inscritos nas seguintes categorias:

1. Congressistas e Convidados;
2. Expositores;
3. Fornecedores.
Protocolos:
1. CONGRESSISTAS E CONVIDADOS
DIRETRIZES

CARÁTER DE
CUMPRIMENTO

1.1 Apresentação do comprovante de duas doses da vacinação contra o Covid19. Serão aceitos comprovantes em papel, foto da carteirinha de vacinação ou
print de tela extraído do Conect SUS, aplicativo oficial do Ministério da Saúde.
- Link para baixar o Conect Sus para Android: https://bit.ly/3cYOVev

Obrigatório

- Link para baixar o Conect Sus para IOS: https://apple.co/3peCzo6
- Link para acessar a versão web: https://conectesus.saude.gov.br/
1.2 Uso de máscara dentro das salas de atividade, dos banheiros, da área de
exposição e nos demais espaços do evento. Somente será permitida a retirada da
máscara para hidratação ou para alimentação.

Obrigatório

1.3 Não comparecer as atividades do evento caso tenha apresentado algum dos
sintomas de Covid-19 nos últimos 15 dias, tais como tosse, febre, perda de paladar,
falta de ar e dores no peito.

Obrigatório

1.4 Informar imediatamente a organização do CBU 2021 caso sinta qualquer
sintoma de Covid-19 ao longo do evento ou após a sua realização.

Obrigatório

1.5 Manter o distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas em filas e espaços de
atividades com maior aglomeração.
1.6 Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70% com
frequência.
1.7 Não utilizar objetos compartilhados que não sejam higienizados antes do uso.

Recomendável

1.8 Evitar cumprimentos sociais que envolvam contato físico, tais como abraços e
apertos de mão.

Recomendável

Recomendável
Recomendável
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Aos convidados que irão palestrar, ministrar cursos ou compor mesas de debates, acentuamos o
comprometimento do evento com a higienização de cadeiras, microfones e utensílios que possam ser
utilizados ao longo das atividades. E aos congressistas que optaram pela vivência do evento presencial,
garantimos a disponibilização de alcóol em gel, a higienização do local com equipe especializada e a
transparência sobre medidas de precaução do Coronavírus.

2. EXPOSITORES
DIRETRIZES

CARÁTER DE
CUMPRIMENTO

2.1 Apresentação do comprovante de duas doses da vacinação contra o Covid-19.
Serão aceitos comprovantes em papel, foto da carteirinha de vacinação ou print de
tela extraído do Conect SUS, aplicativo oficial do Ministério da Saúde.
- Link para baixar o Conect Sus para Android: https://bit.ly/3cYOVev

Obrigatório

- Link para baixar o Conect Sus para IOS: https://apple.co/3peCzo6
- Link para acessar a versão web: https://conectesus.saude.gov.br/
2.2 Uso de máscara dentro da área de exposição, dos banheiros e dentro dos demais
espaços do evento. Somente será permitida a retirada da máscara para hidratação ou
para alimentação.

Obrigatório

2.3 Disponibilização de alcóol em gel dentro dos estandes para que os visitantes
possam utilizar.

Obrigatório

2.4 Manter as áreas do estande ventiladas e sem obstruções de passagens de ar.

Obrigatório

2.5 Não comparecer as atividades de exposição do evento caso tenha apresentado
algum dos sintomas de Covid-19 nos últimos 15 dias, tais como tosse, febre, perda de
paladar, falta de ar e dores no peito.

Obrigatório

2.6 Informar imediatamente a organização do CBU 2021 caso sinta qualquer sintoma
de Covid-19 ao longo do evento ou após a sua realização.

Obrigatório

2.7 Incentivar o distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas em filas e espaços de
atividades com maior aglomeração.
2.8 Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70% com
frequência.
2.9 Não permitir o uso de objetos compartilhados na área de exposição que não
tenham sido higienizados antes do uso.
2.10 Evitar cumprimentos sociais com os visitantes que envolvam contato físico, tais
como abraços e apertos de mão.

Recomendável
Recomendável
Recomendável
Recomendável

A área de exposição ocupa uma parte importante do XXXVIII Congresso Brasileiro de Urologia e é um
dos espaço que mais receberá um fluxo constante de pessoas. Por isso, faz-se necessário que os
expositores acolham as orientações e as implementem como forma de cumprir com o compromisso
comunitário de prevenção de saúde.

3. FORNECEDORES
DIRETRIZES

CARÁTER DE
CUMPRIMENTO

3.1 Apresentação do comprovante de duas doses da vacinação contra o Covid-19.
Serão aceitos comprovantes em papel, foto da carteirinha de vacinação ou print de
tela extraído do Conect SUS, aplicativo oficial do Ministério da Saúde.
- Link para baixar o Conect Sus para Android: https://bit.ly/3cYOVev

Obrigatório

- Link para baixar o Conect Sus para IOS: https://apple.co/3peCzo6
- Link para acessar a versão web: https://conectesus.saude.gov.br/
3.2 Uso de máscara dentro das salas, da área de exposição, dos banheiros e dentro
dos demais espaços do evento. Somente será permitida a retirada da máscara para
hidratação ou para alimentação.

Obrigatório

3.3 Devida higienização dos equipamentos ao serem disponibilizados no local do
evento para uso das atividades.

Obrigatório

3.4 Não comparecer as atividades de montagem e desmontagem do evento caso tenha
apresentado algum dos sintomas de Covid-19 nos últimos 15 dias, tais como tosse,
febre, perda de paladar, falta de ar e dores no peito.

Obrigatório

3.5 Informar imediatamente a organização do CBU 2021 caso sinta qualquer sintoma
de Covid-19 ao longo do evento ou após a sua realização.

Obrigatório

3.6 Privilegiar o distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas em espaços de
montagem e desmontagem com maior aglomeração.
3.7 Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70% com
frequência.
3.8 Evitar o uso de objetos compartilhados que não tenham sido higienizados antes
do uso na montagem e desmontagem do evento.

Recomendável

3.9 Evitar cumprimentos sociais que envolvam contato físico, tais como abraços e
apertos de mão.

Recomendável

Recomendável
Recomendável

Devido ao porte do evento, ressaltamos que é fundamental que as recomendações do protocolo de
saúde sejam aderidas por todos os fornecedores nos períodos de montagem e desmontagem do CBU
2021, sem contemplar nenhuma desincumbência.
No mais, a Comissão Organizadora do evento se coloca à disposição para colaborar com a implentação
de ações que previnam a disseminação do Coronavírus. Espera-se que, mesmo nesta fase de
enfrentamento do período pandêmico, o evento seja um espaço seguro e marcado por ser propício ao
acesso de conhecimentos teóricos e práticos acerca da Urologia a todos os presentes.

São Paulo, 30 de novembro de 2021.
RV Mais – Gerenciamento e Produção.

