
 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
 

OFÍCIO Nº 126/2021/PROPPG

 

Porto Alegre, 10 de novembro de 2021.

 

Aos Senhores
Chefes de Departamento
 
Assunto: Orientações atualizadas sobre a retomada de pesquisas envolvendo pacientes/sujeitos de pesquisa (em subs�tuição ao
OFÍCIO 113/2021/PROPPG).

 

Senhor Chefe de Departamento,

 

Cumprimentando-o cordialmente, solicito em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) a
divulgação da atualização das solicitações para retomada de pesquisas envolvendo pacientes/sujeitos de pesquisa (em subs�tuição ao
OFÍCIO 113/2021/PROPPG).

Prezados pesquisadores, este documento altera o fluxo de solicitação das a�vidades de pesquisa que envolvam
pacientes/sujeitos de pesquisa, subs�tuindo o O�cio 113/2021/PROPPG. A solicitação deverá ser encaminhada para o email da
PROPPG (proppg@ufcspa.edu.br), contendo os seguintes documentos:

1) Projeto de pesquisa

2) Termo de compromisso (Anexo 1)

3) Jus�fica�va para necessidade de re�rada de máscara pelos par�cipantes do estudo

Serão critérios para solicitação de retomada de a�vidade de pesquisa de projetos que envolvam pacientes/sujeitos de
pesquisa:

a) Todos os par�cipantes externos e pesquisadores deverão estar com o esquema vacinal completo, para poder
par�cipar de projetos que envolvam pacientes/sujeitos de pesquisa (par�cipantes externos). A conferência da vacinação completa
dos sujeitos de pesquisa e dos pesquisadores envolvidos nas análises será de responsabilidade do pesquisador coordenador do
projeto, mediante assinatura do Termo de Compromisso (em anexo a este o�cio), que deverá ser preenchido e encaminhado ao CTBio
no momento da solicitação de retorno.

Observação 1: alérgicos a componentes das vacinas e crianças menores de 12 anos ficam isentas da obrigatoriedade da
vacinação.

Observação 2: os par�cipantes externos deverão aguardar 15 dias após a imunização completa para poder iniciar sua
par�cipação nos estudos conduzidos por pesquisadores da UFCSPA.

b) O acesso aos par�cipantes externos à UFCSPA deverá ser restrito a 1 (um) paciente/sujeito (par�cipante externo) por
vez em cada laboratório. Caso seja indispensável, poderá ser permi�da a presença de um acompanhante, igualmente com o protocolo
de imunização completo, porém essas situações devem ser limitadas às pessoas com dificuldades de mobilidade ou de compreensão.

c) O agendamento de horários para a entrada de pacientes/sujeitos de pesquisa (par�cipantes externos) nos
laboratórios de pesquisa, nos quais estes projetos serão conduzidos, deverá considerar um intervalo de 30 minutos entre as
marcações, para assim, garan�r a higienização e ven�lação adequada do ambiente.

d) A lista com os agendamentos dos par�cipantes externos de cada estudo, contendo dia e horário de acesso, nome do
par�cipante e CPF, será de responsabilidade do Coordenador de Pesquisa, que deverá acessar o sistema de pedidos internos da
UFCSPA, preencher formulário adequado e encaminhar a Prefeitura do Campus com no mínimo cinco dias de antecedência à data do
experimento.

e) A higienização dos laboratórios de pesquisa, que ocorrerá entre os pacientes/sujeitos de pesquisa (par�cipante
externo), é responsabilidade do pesquisador coordenador do projeto e de sua equipe de pesquisadores e deverá seguir as
recomendações descritas na Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA 04/2020, atualizada em 25/02/2021.

f) Os pesquisadores deverão registrar data e horário de entrada e de saída dos par�cipantes externos, bem como seus
dados de contato. É de responsabilidade dos pesquisadores guardar esses registros durante todo o período da pandemia de COVID-
19, em seus laboratórios de pesquisa. 



g) Os pesquisadores são responsáveis pelo fornecimento aos par�cipantes externos e aos seus eventuais
acompanhantes de máscara cirúrgica tripla, que deverá ser u�lizada bem ajustada ao rosto, ou máscaras PFF2. 

h) Todos os pesquisadores e par�cipantes da pesquisa deverão permanecer com máscaras (cirúrgica tripla ou PFF2) no
período em que es�verem na UFCSPA. Para aprovação de pesquisas que necessitem que o par�cipante re�re sua máscara para
algum procedimento o coordenador do projeto deverá encaminhar jus�fica�va per�nente a necessidade.

i) Cada laboratório deve respeitar rigorosamente o limite de ocupação do espaço �sico, para assim, garan�r o
distanciamento entre as pessoas.

j) As janelas deverão ser man�das abertas quando houver circulação de pessoas no local. Se for possível, portas
também devem ser man�das abertas.

h) O pesquisador responsável se compromete a acompanhar e orientar os pacientes/sujeitos de pesquisa (par�cipante
externo) para que em caso posi�vo de COVID-19 comuniquem a equipe de pesquisa imediatamente. Caberá ao coordenador do
projeto, nestas situações, acompanhar os pesquisadores da sua equipe que �veram contato com o par�cipante externo que testou
posi�vo, seguindo as recomendações constantes nas “Orientações gerais para a retomada das a�vidades na UFCSPA”, que pode ser
acessada no link: h�ps://www.ufcspa.edu.br/vida-academica/saude-e-bem-estar/coronavirus-covid-19/retorno-das-a�vidades-
presenciais#recomendacoes-gerais-para-prevencao-e-controle-da-transmissao-do-sars-cov-2-dentro-da-universidade.

i) Casos omissos serão analisados pela ProPPG e pelo CTBio.

Reiteramos ainda que a equipe definida pelo Coordenador do projeto de Pesquisa estará sob sua responsabilidade e
todos deverão seguir as recomendações de segurança do CTBio (disponível em h�ps://www.ufcspa.edu.br/pesquisa-e-
inovacao/biosseguranca).

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO

Eu,_________________________________, abaixo assinado(a), inscrito(a) no CPF sob nº
____________________________, ME COMPROMETO em atender todos os critérios para a retomada de a�vidades de projetos que
envolvam pacientes/sujeitos de pesquisa de acordo com o OFÍCIO 126/2021/PROPPG. Máscaras cirúrgica tripla ou PFF2 serão
fornecidas aos pacientes/sujeitos de pesquisa (par�cipantes externos do estudo) e o status de vacinação dos pacientes/sujeitos de
pesquisa será verificado, permi�ndo que apenas aqueles com imunização completa par�cipem do estudo. Caso exista a necessidade
de remoção da máscara dos par�cipantes durante os procedimentos da pesquisa, serão tomados todos os cuidados para minimizar o
risco de transmissão de COVID-19, incluindo ven�lação do ambiente de experimentação e distanciamento �sico entre sujeito(s) de
pesquisa e pesquisador(es). E por ser a expressão da verdade, assino o presente, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

 

____________________________________

      Assinatura do Coordenador do Projeto

 

______________, _____ de ________________de 202_.

 

 

Atenciosamente,

 

ELIZANDRA BRAGANHOL
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação Subs�tuta

Documento assinado eletronicamente por Elizandra Braganhol, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação Subs�tuta, em
10/11/2021, às 13:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1273018 e o código CRC 489299C6.

https://www.ufcspa.edu.br/vida-academica/saude-e-bem-estar/coronavirus-covid-19/retorno-das-atividades-presenciais#recomendacoes-gerais-para-prevencao-e-controle-da-transmissao-do-sars-cov-2-dentro-da-universidade
https://www.ufcspa.edu.br/pesquisa-e-inovacao/biosseguranca
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

