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Este documento e quaisquer recomendações, análise ou 

orientação fornecidas pela Marsh (em conjunto, a 

cartilha) não devem ser tomados como orientação com 

respeito a qualquer situação individual e não serão 

considerados como tal. As informações aqui contidas 

estão baseadas em fontes que acreditamos serem 

confiáveis, mas não fornecemos qualquer declaração ou 

garantia quanto à sua exatidão ou correção. A Marsh não 

assume qualquer obrigação de revisar a cartilha para 

refletir quaisquer alterações, eventos ou condições que 

possam ocorrer após a data da publicação, ou então 

atualizá-la. Quaisquer declarações na cartilha 

pertinentes a questões médicas ou jurídicas se baseiam 

exclusivamente na nossa experiência como corretores 

de seguro e consultores de risco; a Marsh não oferece, e 

não está oferecendo, qualquer orientação médica ou 

jurídica. Assim, quaisquer declarações feitas pela Marsh 

na cartilha não devem ser consideradas como 

orientação médica ou jurídica. Consulte seus próprios 

consultores profissionais sobre essas e outras questões 

que considere apropriado. Qualquer modelização, 

análise ou projeção na cartilha está sujeita à incerteza 

inerente e ela poderia ser afetada de modo significativo 

caso quaisquer suposições subjacentes, condições, 

informações ou fatores sejam inexatos ou incompletos, 

ou possam ser alterados na atual conjuntura instável

Você declara não ter pago à Marsh qualquer 

remuneração pelo recebimento da cartilha. Ao aceitar 

esta publicação, você concorda com o precedente e 

isenta de responsabilidade a Marsh e suas afiliadas de 

toda a responsabilidade perante você, seus 

colaboradores ou alguma outra parte surgida ou 

decorrente desta cartilha, ou algum assunto aqui contido, 

sua entrega a você, ou o seu uso disso.
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RETORNO SEGURO AO TRABALHO

Introdução 
Esta cartilha foi criada 
para identificar as 
questões  referentes à 
segurança no local de 
trabalho e os aspectos de 
um resultante retorno ao 
trabalho na empresa 
quando forem relaxados 
os controles instalados 
para a proteção imediata 
relativos à covid-19.
 

Embora esta cartilha possa conter orientação 

e recomendações, todas as decisões 

relacionadas à implantação de tal orientação e 

recomendações, em última instância, devem 

ser tomadas pela sua organização e, dessa 

maneira, serão de sua responsabilidade 

exclusiva.



UMA CARTILHA PRÁTICA PARA ADMINISTRAR A COVID-19

O conhecimento do mundo com respeito às 

estratégias de mitigação da covid-19 continua a 

evoluir e nossa orientação se baseia no pensamento e 

nas práticas mais recentes em 12 de maio de 2020. 

Contudo, como as empresas se voltam para a 

transição do lockdown para o retorno ao trabalho, 

reconhecemos que o período de transição pode ser 

prorrogado e pode incluir inícios e paradas para a 

abordagem das recorrências do vírus e dos pontos de 

tensão, de modo que a flexibilidade e o planejamento 

cuidadoso serão essenciais.

A Marsh concentrou esta cartilha na identificação das 

ações imediatas para consideração dos clientes 

enquanto preparam, implantam e administram um 

retorno ao trabalho na empresa. Nos valemos de 

nosso conhecimento em sistemas de gestão de 

segurança, higiene industrial, ergonomia e 

produtividade no local de trabalho para criar uma 

abordagem abrangente.

Embora nossa orientação seja ampla, ela não é 

excludente. Cada cliente deve avaliar fatores e 

considerações, muitos dos quais estão em constante 

mudança, que sejam específicos para a sua empresa, 

inclusive diretrizes e orientações das unidades do 

governo federal, estadual e municipal. Além disso, 

reconhecemos que algumas pessoas podem ter 

questões pessoais que as impeçam de retornar ao 

escritório sob quaisquer circunstâncias até que exista 

uma vacina para a covid-19.

Para usar esta cartilha de modo eficaz, a Marsh 

recomenda que as organizações:
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Ao fazê-lo, a Marsh orienta que as seguintes 

considerações se apliquem a cada seção e 

orientem a sua tomada de decisão:

1. A saúde e a segurança do colaborador são 

primordiais.

2. As organizações devem respeitar a privacidade de 

seus colaboradores no que se refere às 

informações protegidas sobre saúde e devem 

implantar quaisquer mudanças nas práticas de 

contratação somente de acordo com a legislação 

aplicável.

3. Para muitas organizações, a maioria do trabalho 

pode ser desempenhada de forma produtiva e 

eficaz por meio de arranjos de trabalho virtual.

4. As organizações devem observar as diretrizes e 

orientações aplicáveis que possam ser emitidas por 

todas as unidades do governo federal e estadual.

5. As condições locais, incluindo o sentimento do 

colaborador, as necessidades do mercado, os 

requisitos reguladores e as práticas culturais em 

uma área geográfica estão em constante evolução. 

A flexibilidade é fundamental para o equilíbrio das 

necessidades da empresa e de seus colaboradores.

6. Observe que cada seção pode ser lida 

individualmente e fora de ordem, com base nas 

suas necessidades identificadas na avaliação 

abaixo.

IDENTIFIQUEM
a sua prontidão para o retorno 

ao trabalho.

DESENVOLVAM
um plano usando esta 
cartilha.

IMPLANTEM
e atualizem continuamente o 

plano baseado na experiência 

e nas condições de mudança, 

inclusive as diretrizes e 

orientações do governo.
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RETORNO SEGURO AO TRABALHO

A sua 
organização está 
preparada?
A avaliação abaixo fornece uma lista de 
considerações para ajudar na preparação da sua 
empresa para trazer as pessoas de volta ao 

trabalho.

Observe que esta é uma ampla lista de considerações, embora não 

necessariamente excludente, que está sujeita a alteração, dependendo 

das condições em evolução.

Veja como usar a avaliação
1. Analisar cada item e responder sim ou não.

2. Depois de responder a cada questão, listar todos os itens 
que foram classificados como não.

3. Analisar os itens listados e classificar cada um deles como 

prioridade alta, média ou baixa.

4. Ler a seção correspondente nesta cartilha para ajudar na 

identificação e na consideração das prioridades mais altas.

5. Desenvolver e implantar um plano para abordar as 

prioridades que a sua organização identificou como as 

mais críticas.

6. À medida que sejam alcançados os resultados, analisar a 

lista de prioridades e selecionar os itens para o trabalho 

subsequente.

7. À medida que as lacunas continuem a se fechar ou as 

condições evoluam, considere os outros itens para a 

completude. Além disso, devem ser levados em conta outros 

riscos específicos da sua organização que não estejam 

incluídos na avaliação abaixo.

8. Se necessário, acrescente atividades adicionais para 

intensificar e melhorar a resposta à covid-19.
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UMA CARTILHA PRÁTICA PARA ADMINISTRAR A COVID-19

ÍTEM SIM/NÃO SEÇÃO

Existe um órgão coordenador para administrar sua resposta à covid-19? 1

Existe um procedimento de triagem de covid-19 instalado? 2

Você conduz aferições da temperatura antes do trabalho? 2

Quando um colaborador comunica que não se sente bem, existe um local 

dedicado para que ele fique isolado?
3

Existe um plano de recomendação e transporte para os colaboradores que 

apresentam sintomas do tipo da covid-19?
3

Existe um plano para minimizar o contato entre os trabalhadores? 4

Existe um plano de sanitização geral? 5

Existe um plano de sanitização para os locais em que esteve trabalhando um 

colaborador infectado/sob suspeita de ter sido infectado?
5

Existe um plano de retorno ao trabalho de um colaborador depois de adoecer de covid-19? 6

Foi conduzida uma análise de perigos ao fazer mudanças físicas no ambiente de 

trabalho em resposta à covid-19?
7

Em resposta à covid-19, há novos produtos químicos no local ou há grandes volumes 

de produtos químicos previamente armazenados?
8

Há novos equipamentos sendo implantados em resposta à covid-19? 9

Foram apresentados os perigos ergonômicos pela implantação de novos 

equipamentos e/ou procedimentos?
10

Os colaboradores entendem como implantar com segurança o trabalho de casa? 10

Estão instalados procedimentos de emergência / gestão de crise? 11

O plano de comunicação de emergência foi atualizado? 11

Os colaboradores estão familiarizados com as atividades de resposta à covid-19 da organização? 12

Você tem um programa de treinamento atualizado que informa aos colaboradores 

sobre as mudanças nos requisitos operacionais devido à covid-19?
13

Existe um processo continuado de aprimoramento instalado para 

incrementar as conclusões das análises de incidente?
14

Foi verificada a eficácia dos novos controles instalados para abordar as 

questões da covid-19?
15

Os colaboradores estão cometendo erros de segurança com a carga de trabalho adicional? 16

A organização desenvolveu serviços e programas de apoio para os colaboradores 

afetados pela pandemia, inclusive apoio financeiro, emocional e físico?
16

As atividades de resposta à covid-19 foram integradas ao seu sistema 

de gestão de segurança?
17
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RETORNO SEGURO AO TRABALHO

Equipe de apoio à 
pandemia
As organizações deverão montar uma equipe de apoio 
à pandemia da covid-19 composta por representantes 
das várias funções encarregadas da implantação, 

manutenção e aprimoramento da resposta à covid-19.

O principal objetivo da equipe será o alcance das metas de desempenho da 

organização, sem transmissão pessoa a pessoa da covid-19 no local de 

trabalho, atribuídas a uma ruptura nas atividades de resposta e recuperação 

comercial da organização.

Seu plano de ação
A estrutura da equipe de apoio à pandemia se molda por alto no  Sistema 

de Comando de Incidentes (ICS) e reúne os principais tomadores de 

decisão com autoridade para comprometer a organização com um curso 

de ação específico, enquanto também pode adquirir os recursos 

necessários como equipamentos de proteção individual (EPIs). Além 

disso, os membros da equipe deverão ter conhecimento quanto à 

implantação do programa de retorno ao trabalho da organização e suas 

atividades relacionadas, sendo responsáveis por isso. Quando estiverem 

envolvidos vários locais, a liderança destes deverá conferir e coordenar 

com a equipe de apoio à pandemia no nível corporativo.

01

A equipe de apoio à 
pandemia deve monitorar de 
forma consistente as ordens 
locais de quarentena/
paralisação e as diretrizes 
sobre distanciamento social.
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UMA CARTILHA PRÁTICA PARA ADMINISTRAR A COVID-19

Os principais papéis e responsabilidades da 

equipe de apoio à pandemia incluem:

C H E F E  D E  E Q U I P E

O chefe de equipe deve ser o executivo/gestor 

responsável pela organização/instalação/local.

SUPERVISOR DE OPERAÇÕES

Esta função é responsável por implantar e 

mobilizar a resposta à covid-19 e o retorno ao 

trabalho da sua organização. Esta função deve ser 

preenchida por um chefe de operações ou 

produção.

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

Esta função é responsável pela aquisição dos 

recursos especializados necessários para a 

implantação do programa de retorno ao 

trabalho. Esta função deve ser preenchida por 

um perito em aquisições.

SUPERVISOR DE COMUNICAÇÃO

Esta função é responsável pela conscientização do 

programa de retorno ao trabalho, pelas comunicações e 

pelo treinamento. Um chefe de recursos humanos (RH) 

pode ser ideal para assumir essas responsabilidades. 

Responsabilidades adicionais podem incluir a integração 

dos programas de bem-estar, recursos do trabalhador e 

outras atividades de apoio aos colaboradores.

SUPERVISOR TÉCNICO

Esta função fornece orientação especializada para a 

equipe e pode ser preenchida por um profissional de 

segurança, um profissional de saúde ou outro membro 

da equipe que entenda de resposta a emergências.

Além disso, o supervisor técnico conduzirá auditorias 

da covid-19 para confirmar que o programa de retorno 

ao trabalho está implantado de forma eficaz e para 

identificar quaisquer áreas para aprimoramento.

Com base nos recursos disponíveis da organização, essas funções 
podem ser preenchidas por partes interessadas internas ou por aquelas 
externas de confiança.
A equipe de apoio à pandemia deverá inicialmente se 

reunir diariamente. Uma vez determinada a resposta 

e o retorno ao trabalho, a equipe pode, então, decidir 

reduzir a frequência das reuniões e se encontrar 

quando necessário. A equipe de apoio à pandemia 

deverá se consultar regularmente com a assessoria 

jurídica (e considerar a inclusão de um membro do 

departamento jurídico ou de conformidade da 

organização como um membro da equipe) e com 

profissionais médicos para que possa monitorar de 

forma rotineira as diretrizes e orientações em 

evolução das unidades do governo e das autoridades 
de saúde, como o  Ministério da Saúde. Entre outras 

coisas, a equipe de apoio à pandemia deve monitorar 

de forma consistente as ordens locais de quarentena/

paralisação e as diretrizes sobre distanciamento social 

e estar preparada para analisar os próprios 

procedimentos da sua organização nesse sentido.

Supervisor
 de operações

Supervisor de
 logística

Supervisor de

 comunicação

Supervisor
 técnico

CHEFE DA 

EQUIPE DE APOIO 

À PANDEMIA
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Triagem antes da 
entrada no local de 
trabalho
Na ausência de uma vacina para a covid-19 ou um 
teste de anticorpos confiável e amplamente 
difundido, as organizações podem considerar se a 
triagem antes da entrada no local de trabalho deverá 
ser um componente para manter um ambiente 

seguro para colaboradores, contratados e visitantes.

O objetivo dessa triagem seria detectar e evitar que uma pessoa com sintomas da 

covid-19 entre no local de trabalho e, com isso, reduzir a disseminação da doença. 

A triagem pode ajudar a amenizar a ansiedade do colaborador, contratado ou 

visitante quanto ao retorno ao trabalho.
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Seu plano de ação
Seu plano de ação deve observar quaisquer exigências das autoridades 

federais, estaduais e municipais com respeito a aferições da 

temperatura e testes. Atualmente, não há ampla disponibilidade de 

testes para a covid-19 (diagnóstico e anticorpos). Recomendamos que 

esta questão seja reexaminada regularmente, na medida em que se 

tornem disponíveis novas tecnologias e orientações médicas.
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UMA CARTILHA PRÁTICA PARA ADMINISTRAR A COVID-19

Muitas organizações nunca conduziram triagens 

antes da entrada e podem não ter capacidade 

interna para isso. Essas triagens podem gerar 

preocupações quanto à privacidade com respeito a 

informações de saúde protegidas e podem criar 

obrigações potenciais para a organização. Por esse 

motivo, as organizações deverão conferir e avaliar 

com cuidado junto à assessoria jurídica e aos 

profissionais médicos previamente ao início das 

triagens antes da entrada.

Caso a sua organização decida implantar a triagem 

antes da entrada, o processo a seguir pode ser 

aplicado potencialmente a todos os colaboradores, 

contratados e visitantes imediatamente antes da 

entrada em qualquer prédio ou do início do trabalho. 

Abaixo, quatro coisas a fazer caso você decida 

implantar a triagem no local na sua organização. 

Preparação do local de triagem

• Identificar e designar uma área para triagem propícia 

para a manutenção do distanciamento físico que seja 

acessível sem passar por uma área de trabalho 

povoada (por exemplo, vestiário ou refeitório).

• Montar a área de triagem: mesa, planilhas de 

registro, canetas, cadeiras, EPI, pulseiras (se usadas) 

e equipamentos de sanitização.

• Fornecer EPI para o examinador, incluindo: luvas 

descartáveis; avental ou capa descartável ou 

lavável; máscaras, como respirador cirúrgico N95, 

respirador N95 padrão ou máscara cirúrgica 

descartável; e um visor facial transparente.

• Verificar se o examinador está devidamente trajado com 

EPI, entende a frequência com que deve trocá-lo e sabe 

como ele deve ser descartado de modo apropriado.

• Calibrar o termômetro, se determinado pelo 

fabricante.

• Instruir os colaboradores, contratados e visitantes 

para que mantenham pelo menos 2 metros de 

separação enquanto aguardam a triagem. (Obs.: 

Quando possível, marcar o piso para indicar as 

separações a cada 2 m).

Perguntas na triagem

A. Perguntar à pessoa se ela apresentou algum dos 
sintomas da covid-19: tosse, falta de ar, dificuldade para 

respirar, febre (temperatura de 38° C ou superior), 
 

calafrios, tremores repetidos com calafrios, dor muscular, 

dor de cabeça, dor de garganta, ou nova perda de apetite 
ou paladar. Ver as  diretrizes do  Ministério da Saúde  com 

a mais recente lista de sintomas e outras melhores 

práticas.
– Se a resposta for NÃO, passar para a etapa B.

– Se a resposta for SIM e se os sintomas forem devido 

a uma causa conhecida que não seja a covid-19, 

como determinado por um profissional de 

assistência à saúde, passar para a etapa B.

– Ou então, explicar que não é possível entrar nas 

instalações hoje e que devem voltar para casa e 

procurar orientação médica. Marcar reprovado na 

planilha de registro. Obs.: Ver o apêndice com um 

modelo de planilha de registro.

B. Perguntar à pessoa se, nos últimos 14 dias, esteve em 
contato próximo com alguém que tenha sido 
diagnosticado com covid-19 ou que tenha sintomas que 
sugerem que possa estar contaminado com a doença.

Se a resposta for NÃO, passar para a etapa C.

Se a resposta for SIM:

– Perguntar se a pessoa é considerada um trabalhador 

essencial de infraestrutura (diretriz do Departamento de 

Segurança Interna dos EUA - DHS). Se a resposta for 

SIM, perguntar se a pessoa usa uma máscara facial (e 
lembrar que ela deve seguir as diretrizes do Ministério 

da Saúde para trabalhadores essenciais de 

infraestrutura que tenham tido contato próximo) e 

então passar para a etapa C.

– Caso a pessoa não seja um trabalhador essencial, 

explicar que ela não pode entrar nas instalações hoje e 

que deve voltar para casa. Marcar reprovado na planilha 

de registro.
 Perguntar à pessoa se ela foi diagnosticada com covid-19 

por um teste positivo ou um profissional de assistência à 

saúde.

Se a resposta for NÃO, passar para a aferição da 

temperatura.

Se a resposta for SIM, perguntar se a pessoa se 

recuperou da covid-19 conforme a orientação contida 

na seção 6.

– Se a resposta for SIM, passar para o teste de aferição 

da temperatura.

– Se a resposta for NÃO, explicar que ela não pode 

entrar nas instalações hoje e deve voltar para casa. 

Marcar reprovado na planilha de registro.
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Aferição da temperatura

A. Confirmar com a pessoa que ela está autorizando a 

aferição da sua temperatura (consentimento 

verbal).

Caso seja dado o consentimento, passar para a 

próxima etapa. Caso a pessoa se recuse, então 

mandar que ela volte para casa e marcar 

consentimento não concedido na planilha.

B. Instruir a pessoa a permanecer imóvel durante o 

processo..

C.  Obter a temperatura usando o termômetro 

conforme as instruções do fabricante.

• Se a temperatura estiver abaixo de 38° C, escrever 

aprovado na planilha de registro e liberar o 

colaborador, contratado ou visitante para entrada 

no local de trabalho. Algumas organizações podem 

pedir que cada pessoa use uma pulseira colorida 

depois de concluir com sucesso a triagem. Se isso 

fizer parte dos seus procedimentos, afixar a pulseira 

apropriada antes de permitir que a pessoa entre no 

local de trabalho. Este controle visual indica que a 

pessoa concluiu a triagem e pode entrar nas 

instalações naquele dia. Uma pulseira de cor 

diferente deve ser distribuída a cada dia.

D.  Se a temperatura estiver a 38° C ou acima disso, 

informar o colaborador, contratado ou visitante que 

ele foi reprovado no teste de temperatura e que um 

novo teste será realizado dentro de cinco minutos.

Se o novo teste indicar uma temperatura de 38° C ou 

acima disso, escrever reprovado na planilha de 

registro e explicar que ele não pode ser liberado para 

trabalhar, sugerindo que a pessoa busque 

atendimento médico.

Sanitização do local de triagem

A. Desenvolver protocolos para limpar e desinfetar 

todas as superfícies conforme apropriado, 

especificamente aquelas tocadas por uma pessoa 

reprovada na triagem.

B. Desinfetar o termômetro depois de cada uso com 

um lenço umedecido de limpeza desinfetante.

C.  Limpar e desinfetar todos os equipamentos 
quando terminada a triagem.

D.  Colocar a planilha de registro em uma cobertura 

plástica transparente antes levá-la para dentro do 

local para evitar compartilhar um item 

potencialmente contaminado.

E. Remover adequadamente o EPI, jogar fora o EPI 

descartável e lavar as mãos.

Nota: Adote as exigências do governo federal, estadual 

e municipal com respeito ao uso de máscaras faciais ou 

EPIs no local de trabalho. Ao implantar as políticas da 

sua organização, certifique-se de que há máscaras 

faciais e/ou outros EPIs já disponíveis. Algumas 

organizações, por exemplo, podem optar por não 

adquirir máscaras N95 para os colaboradores e, em vez 

disso, podem comprar um tipo diferente de cobertura 

facial, caso a escassez de máscaras N95 prive os 

trabalhadores de assistência à saúde do acesso a esse 

tipo de EPI.

Desenvolva protocolos 
para limpar e desinfetar 
todas as superfícies 
conforme apropriado, 
especificamente aquelas 
tocadas por uma pessoa 
reprovada na triagem.
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Considerações 

adicionais

As organizações devem cogitar em criar 

módulos de treinamento para seus 

examinadores sobre como realizar uma 

triagem segura. Por exemplo, a Mercer, 

uma empresa da Marsh and McLennan, 

desenvolveu módulos de treinamento 

que podem ser adaptados para qualquer 

organização. Para mais informações, 

entre em contato com o seu 

representante da Marsh.

UMA CARTILHA PRÁTICA PARA ADMINISTRAR A COVID-19

IR PARA CASA 

IR PARA CASA 

IR PARA CASA 

IR PARA CASA  

COVID -19

CAUSA
 CONHECIDA

S I M

S I M

CONTATO NOS
ÚLTIMOS 14 DIAS

SINTOMAS

DIAGNOSTICADO

A F E R I R  T E M P E R A T U R A

VOCÊ ESTÁ 
RECUPERADO

(seção 6)

=<38° C =>38° C

NOVA AFERIÇÃO

< 38° C => 38° C

N Ã O

S I M
COLABORADOR 
ESSENCIAL

N Ã O

S I M

N Ã O

S I MN Ã O

N Ã O

S I M

ENTRAR

C

B

A
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Seu plano de ação
As organizações devem cogitar em 
desenvolver políticas e procedimentos para a 
identificação e o isolamento imediatos de um 
colaborador que comunique estar se sentindo 
doente no local de trabalho com sintomas da 
covid-19, embora preservando os direitos de 
privacidade do colaborador. Como dito acima, 
a identificação e o isolamento imediatos das 
pessoas potencialmente infectadas são uma 
etapa crítica na proteção de trabalhadores, 
clientes, visitantes e terceiros em um local de 
trabalho.

Para isso, as organizações deverão informar e 
encorajar os colaboradores a fazer um 
automonitoramento em busca de sinais e 
sintomas da covid-19 caso suspeitem de uma 
possível exposição. Além disso, as 
organizações deverão considerar políticas e 
procedimentos para que os colaboradores 
comuniquem quando estiverem doentes ou 
sentindo sintomas da covid-19 (ou 
testemunhem um colega exibindo sintomas), 
conforme o que segue na próxima página:

Protocolos para 
colaboradores 
doentes no trabalho
Os colaboradores podem desenvolver sintomas da 
covid-19 enquanto estiverem no trabalho. As 
organizações deverão cogitar em desenvolver políticas e 
procedimentos para lidar com essas situações de doença 

no trabalho de modo adequado.

Caso um colaborador se queixe de sinais e/ou sintomas da covid-19, recomendamos 

que seja melhor estar errado por precaução. A organização deverá tratar o colaborador, 

que pode estar doente, de uma maneira humana e solícita, enquanto também protege a 

saúde e o bem-estar dos outros colaboradores.

03
Caso um colaborador se queixe 
de sinais e/ou sintomas da 
covid-19, recomendamos que 
seja melhor estar errado por 
precaução. A organização 
deverá tratar o colaborador, 
que pode estar doente, de uma 
maneira humana e solícita, 
enquanto também protege a 
saúde e o bem-estar dos outros 
colaboradores.
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Todos os colaboradores deverão ser instruídos para comunicar de imediato aos seus 

supervisores ou gestores sobre quaisquer sintomas da covid-19 apresentados (ou 

caso percebam um colega exibindo esses sintomas) durante o turno de trabalho. Os 

supervisores e gestores deverão ser treinados sobre como lidar com colaboradores 

sintomáticos.

Qualquer membro da equipe que exiba esses sintomas durante o turno de trabalho 

pode ser solicitado a usar uma máscara (caso já não o faça) e ser enviado para uma 

área de controle dedicada (não a enfermaria/sala de primeiros socorros) com acesso 

separado para a parte externa do prédio/área de trabalho. Deve ser solicitado que o 

colaborador evite tocar nas superfícies de trabalho comuns.

Informar o colaborador sobre a disponibilidade de serviços de bem-estar e/ou do 

Plano de Assistência ao Colaborador (conforme apropriado).

A área de trabalho, as ferramentas e os equipamentos manipulados pelo colaborador 

sintomático e quaisquer áreas comuns (como banheiros ou refeitórios) acessados pelo 

colaborador sintomático deverão ser imediatamente limpos, sanitizados e 
desinfetados de uma maneira compatível com as diretrizes do Ministério da Saúde. 

Essas atividades deverão ser documentadas e incluídas em um controle visual (ver a 

seção 17: Cultura de segurança eficaz: Considerações adicionais).

Os colaboradores que mantiveram contato próximo (a menos de 2 metros) com o 

colega sintomático deverão ser informados para que tomem precauções como usar uma 

máscara (caso ainda não o façam), realizar o automonitoramento dos sintomas da 

covid-19, praticar o distanciamento físico e evitar o compartilhamento de ferramentas 

ou equipamentos durante 14 dias. Além disso, pontos e superfícies de contato comuns 

com os colaboradores possivelmente sintomáticos deverão receber uma frequência 

maior de limpeza e sanitização. 

O colaborador deverá ser mandado para casa. Obs.: A organização deverá cogitar 

desenvolver um plano para o transporte desde a instalação, em especial se o 

colaborador não tiver chegado em veículo próprio. O plano deverá também 

especificar como o colaborador pode buscar atendimento médico.

2

1

3

4

5

6

O supervisor/gestor do colaborador deverá informar o departamento de 

recursos humanos que o colaborador comunicou estar se sentindo indisposto 

e deixou o local de trabalho.
7
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Medidas de 
distanciamento 
físico e redução de 
contato
Na ausência de uma vacina, o distanciamento físico é 
amplamente visto como o controle mais eficaz para a 

redução da disseminação da covid-19.

As organizações deverão avaliar como contrabalançar a implantação do 

distanciamento físico a pelo menos 2 metros entre os trabalhadores com a 

manutenção das operações do dia a dia. Para alcançar esta meta, as seguintes 

diretrizes fornecem dicas práticas que devem ser consideradas na implantação e 

manutenção do distanciamento físico.

04
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UMA CARTILHA PRÁTICA PARA ADMINISTRAR A COVID-19

Physical Distancing
and Contact 
Reduction Measures
In the absence of a vaccine, physical distancing is 
widely viewed as the most effective control to reduce
the spread of COVID-19.

Organizations should weigh how to balance the implementation of physical 

distancing of at least six feet between workers with the maintenance of day-to-day 

operations. To meet this goal, the following guidelines provide practical tips to 

consider when implementing and maintaining physical distancing.

PREVENÇÃO NA LINHA DE ESPERA
Quando os colaboradores estão em filas (por 

exemplo, nos relógios de ponto), buscar 

alternativas que não permitam que os 

colaboradores se reúnam. Por exemplo, em um 

futuro previsível, considere fazer com que os 

supervisores registrem a presença dos 

colaboradores, em vez de usar os relógios de 

ponto. Caso não seja possível reestruturar o 

processo, considere a colocação de 

sinalizadores no chão ou na parede para indicar 

as distâncias mínimas de separação física.

REESTRUTURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE 

TRABALHO
Considere reestruturar as estações de trabalho 

para reduzir/evitar contato com o colaborador. Em 

um ambiente de produção, considerar remanejar 

os equipamentos e instalar obstáculos visíveis (ou 

seja, plexiglass) entre os trabalhadores, caso não 

possam ser colocados a 2 metros de distância. Se 

isso não for possível, considerar fornecer EPIs 

adicionais como respiradores N95 ou máscaras e 

luvas cirúrgicas, incluindo o treinamento associado 

para o uso seguro do EPI. Também pode ser 

necessária uma limpeza profunda adicional. Obs.: 

Ver a seção 5 com detalhes adicionais sobre 

sanitização e limpeza profunda.

04
REUNIÕES 
Usar videoconferência como o método preferencial de reunião. 

Salvo em caso de exceção por parte da administração, as 

reuniões podem ser limitadas a um número definido de 

colaboradores. Em todos os momentos, envidar os melhores 

esforços na prática do distanciamento físico. Por exemplo, 

manter discussões rápidas da equipe ou reuniões externas em 

locais abertos, onde as pessoas possam sentar uma em cada 

mesa e/ou espalhadas. Da mesma forma, considerar a remoção 

das cadeiras para reduzir o potencial de ruptura do 

distanciamento físico.

ENTREGAS
Estabelecer um ponto de entrega de 

envio/recebimento, ao qual o acesso seja 

restrito.

SINALIZAÇÃO
Desenvolva e instale sinalização em espaços para 

trabalho compartilhados, lembrando aos 

colaboradores sobre as expectativas de 

distanciamento físico e lavagem das mãos, ou 

seja, água morna e sabonete durante pelo menos 

20 segundos ou o uso de desinfetante para as 

mãos quando a lavagem de mãos não for 

possível.

Seu plano de ação
As recomendações a seguir são soluções potenciais para desencorajar/evitar o contato entre 

colaboradores e aumentar o espaço pessoal para pelo menos 2 metros, quando razoável. 

Cada plano de ação deverá ser elaborado de acordo com o ambiente de trabalho da sua 

organização. Por exemplo, um plano de ação para um edifício de escritórios em uma área 

urbana pode variar significativamente daquele para uma fábrica em uma comunidade rural.

VIVA-VOZ
Se possível, introduza automação/reconhecimento de 

voz para evitar a necessidade de tocar interruptores de 

luz e similares. Onde automação não for possível, use 

luvas descartáveis ou apenas os cotovelos para tocar os 

interruptores de luz ou botões do elevador. Cogite a 

colocação de dispenser com desinfetantes para as 

mãos nas proximidades e encoraje o pessoal a usar 

desinfetantes ou lavar as mãos após contato com o 

interruptor/botão. Desinfetar regularmente essas 

superfícies.

NÃO COLABORADORES
Estabeleça políticas para visitantes e contratados, 

e comunique suas exigências aos visitantes ou 

contratados antes de sua chegada. Limite as 

visitas somente aos serviços essenciais. Quando 

contratados ou outros visitantes precisem ser 

admitidos em um local de trabalho 

compartilhado, considere fazer uma triagem 

neles antes da sua entrada.

TRABALHO REMOTO 
O trabalho remoto é a forma mais eficaz de manter 

o distanciamento físico. Considere prorrogar o 

trabalho de casa/virtual sempre que possível e 

comunique aos colaboradores que não se sentem 

confortáveis com o retorno ao escritório que eles 

podem continuar a trabalhar remotamente. Obs.: 

Em caso de prorrogação do trabalho de casa, ver a 

seção 10 para recomendações de ergonomia.

SEPARAÇÃO DAS EQUIPES 
Caso razoável, uma organização pode limitar o 

retorno inicial ao escritório somente para aqueles 

colaboradores que são essenciais, ou para um 

percentual limitado e especificado do total do local 

de trabalho.

SUPERFÍCIES PÚBLICAS
Ao abrir portas ou tocar outras superfícies 

públicas, instruir os colaboradores a usar um 

cotovelo, um papel toalha ou uma luva 

descartável. Evitar tocar em equipamentos 

compartilhados (como impressoras, botões do 

elevador ou portas de banheiro). As mãos 

deverão ser desinfetadas após descartar um 

papel toalha ou lenço de papel e as superfícies 

públicas deverão ser desinfetadas 

regularmente.

PORTAS E ELEVADORES
Quando as portas podem ser mantidas abertas 

sem comprometer a segurança ou a privacidade, 

continuar esta prática para evitar que os 

colaboradores toquem as maçanetas. Estabeleça 

diretrizes com respeito à capacidade do elevador, 

por exemplo, não permitindo mais de 4 pessoas 

por viagem (dependendo do tamanho e da 

configuração dos elevadores).

TURNOS ESCALONADOS
Quando os colaboradores precisam trabalhar em 

uma instalação da empresa como uma fábrica/

instalação de produção ou escritório, considere 

modificar o cronograma de trabalho para 

minimizar o número de colaboradores entrando e 

trabalhando em um espaço compartilhado em um 

determinado horário. Isso pode exigir a 

implantação de vários turnos.

COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL
Considere desenvolver e explicar um sistema 

de gestos para a transmissão de 

informações.

Por exemplo, polegar para cima para um 

bom trabalho ou um aceno em vez de um 

aperto de mão.

INTERVALOS
Quando possível, sugira que os colaboradores 

tragam sua refeição ou implante serviços de 

refeitório com alimentos prontos para levar (Grab & 

Go). Pedir que os colaboradores comam em suas 

estações de trabalho ou fisicamente separados dos 

outros. Limite o acesso às áreas comuns em que 

estiverem os alimentos e considere a colocação de 

lenços desinfetantes perto de quaisquer máquinas 

automáticas de venda. Considere intervalos 

escalonados e aprimore planos para sanitização das 

áreas de intervalo comuns entre os assentos. 

Estabeleça diretrizes ao visitar empresas da 

vizinhança (por exemplo, restaurantes).

COMUNICAÇÃO DIGITAL
Em vez de falar cara a cara, os colaboradores 

deverão ser encorajados, quando possível, a 

usar telefones não compartilhados pessoais ou 

do trabalho, ferramentas de conferência on-line 

ou mensagens instantâneas quando se 

comunicam.

TRANSPORTE
Lembrar aos colegas que sejam cuidadosos e 

vigilantes quando usam o transporte de massa. 

Considerar a implantação de diretrizes de 

deslocamento específicas para um local.

ENTREGAS/COLETAS
Quando itens ou materiais devem ser coletados 

pessoalmente, prepare antecipadamente a coleta 

de modo que eles possam ser colocados em um 

local onde o distanciamento físico não será 

rompido na hora da coleta.



Sabão e água são 
excelentes 
desinfetantes e estão 
mais prontamente 
disponíveis do que a 
maioria das outras 
soluções 
desinfetantes.
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Plano de 
sanitização do 
local de trabalho
Dadas as múltiplas exigências de limpeza 
necessárias para a redução do risco de transmissão 
entre as pessoas, deverá ser considerado um plano 
de sanitização que descreva as práticas de cuidados 
com o espaço usadas tanto pelo pessoal da limpeza 

quanto pelos colaboradores.

Este plano incluirá processos para limpeza, desinfecção e sanitização de 

ferramentas e equipamentos frequentemente utilizados, bem como limpeza 

profunda quando existir a suspeita de probabilidade do vírus da covid-19.

05

Seu plano de ação
Embora toda situação de trabalho seja 

diferente, a lista a seguir fornece orientação a 

ser personalizada pelas organizações visando 

atender aos seus requisitos específicos. Sabão e 

água são excelentes desinfetantes e estão mais 

prontamente disponíveis do que a maioria das 

outras soluções desinfetantes.
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Como limpar e desinfetar

• Realizar limpeza e desinfecção 

ambiental de rotina:

– Limpar e desinfetar rotineiramente 

todas as superfícies frequentemente 

tocadas no local de trabalho, como 

estações de trabalho, teclados, 

corrimãos, maçanetas, mesas, 

interruptores de luz, bancadas, 

puxadores, telefones, vasos sanitários, 

torneiras, pias e similares.

– Limpar e desinfetar superfícies logo que 

possível nas áreas em que estiver presente 

uma pessoa com sintomas respiratórios 

(por exemplo, tosse, espirro).

– Providenciar estações com lenços antivirais 

próximas às áreas de trabalho comuns e 

encorajar o pessoal a limpar sua estação de 

trabalho e seus equipamentos.

• Realizar a limpeza profunda quando 

alguma pessoa for identificada como 

sendo positivo para covid-19 por teste, ou 

quando houver suspeita.

• Fechar as áreas usadas por pessoas com 

exame positivo confirmado ou suspeito de 

covid-19.

– Depois de um tempo apropriado, limpar 

profundamente o espaço.

Como limpar e desinfetar

• Ventilar as áreas antes de limpar, deixando 

janelas e portas abertas durante a limpeza.

• Caso as superfícies estejam sujas, elas 

deverão ser limpas usando detergente ou 

sabão e água, antes da desinfecção.

• Para desinfecção, os desinfetantes 

domésticos mais comuns registrados pelo 

EPA (Departamento de Proteção 

Ambiental) serão eficazes. Uma lista 

desses produtos está disponível aqui:

"https://www.epa.gov/pesticide-

registration/list-n-disinfectants-use-

against-sars-cov-2. Siga as instruções do 

fabricante para todos os produtos de 

limpeza e desinfecção (por exemplo, com 

respeito à concentração, método de 

aplicação e tempo de contato)

• A desinfecção pode ser realizada com 
qualquer dos itens a seguir:

– Um produto que atenda aos critérios do 
Departamento de Proteção Ambiental 
(EPA) para uso contra a SARS-CoV-2, o 
vírus que causa a covid-19 (ver a  Lista N 

do EPA).

– Água sanitária dentro da validade, 
rotulada para desinfecção, conforme 

instruções no recipiente.

– Soluções de álcool com pelo menos 60% de 
álcool.

• As técnicas de desinfecção podem incluir 
limpeza da superfície, pulverização, 
nebulização e lavagem.

• A limpeza profunda pode ser realizada por 
uma equipe de resposta interna 
especificamente treinada ou por pessoal 
contratado. Se feito assim:

– Os produtos registrados no EPA 
deverão ser utilizados conforme as 
instruções do rótulo.

– Os equipamentos especializados deverão 
ser levados em consideração, como 
nebulizadores fogger e dispositivos de 

pulverização eletrostática.

Prevenção de infecção
• Providenciar estações amplas com oferta de 

loções antivirais para as mãos e lenços 
desinfetantes perto das áreas de trabalho 
comuns.

• Desencorajar os trabalhadores quanto ao 
uso de telefones, escrivaninhas, 
escritórios, outras ferramentas e 
equipamentos de trabalho de outros 
trabalhadores, quando possível. Se 
necessário, limpar e desinfetar esses itens 

e áreas antes e depois do uso.

• Considerar disponibilizar lenços descartáveis 
para os colaboradores para que as superfícies 
comumente usadas (maçanetas das portas, 
teclados, controles remotos, escrivaninhas e 
outras ferramentas e equipamentos de 
trabalho) possam ser limpas por eles antes de 
cada uso.

• Encorajar a lavagem das mãos frequente 

e meticulosa.

• Encorajar os colaboradores a manter 
distâncias seguras em todos os 

momentos.

Diretrizes seguras para o 
pessoal da limpeza durante a 
limpeza e a desinfecção

• Usar luvas descartáveis (ver ficha de 

dados de segurança) quando limpar e 

desinfetar. As luvas deverão ser 

descartadas após cada uso. Lavar as 

mãos imediatamente depois de remover 

as luvas.

• Usar óculos de segurança quando houver 

possibilidade de respingar ou salpicar no 

rosto.

• Usar vestuário e calçados de trabalho que 

sejam fáceis de limpar.

• São recomendados uniformes ou aventais 

para proteção da roupa pessoal.

• Armazenar produtos químicos em 

recipientes etiquetados e fechados. Mantê-

los em uma área segura e de uma maneira 

que impeça que sejam derrubados ou 

derramados.

• Colocar todos os resíduos gerados 

durante a limpeza em uma lixeira 

separada e recolher o lixo 

frequentemente.

Comunicação e treinamento

• Ensinar os colaboradores a reconhecer os 

sinais e sintomas da covid-19 e comunicá-

los imediatamente.

• Informar os colaboradores sobre os 

protocolos de limpeza e respostas.

• Notificar os colaboradores na descoberta 

de possível exposição e a resposta da 

organização.

Recursos adicionais

• Link da Lista N do EPA:  "https://
www.epa.gov/pesticide-
registration/list-n-disinfectants-use-
against-sars-cov-2.

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.Sigaasinstru��esdofabricanteparatodososprodutosdelimpezaedesinfec��o
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.Sigaasinstru��esdofabricanteparatodososprodutosdelimpezaedesinfec��o
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.Sigaasinstru��esdofabricanteparatodososprodutosdelimpezaedesinfec��o
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.Sigaasinstru��esdofabricanteparatodososprodutosdelimpezaedesinfec��o
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.Sigaasinstru��esdofabricanteparatodososprodutosdelimpezaedesinfec��o
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.Sigaasinstru��esdofabricanteparatodososprodutosdelimpezaedesinfec��o
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.Sigaasinstru��esdofabricanteparatodososprodutosdelimpezaedesinfec��o
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Políticas de retorno ao 
trabalho pós-infecção 
do colaborador
No intuito de reduzir o potencial de exposição à covid-19 no local 
de trabalho, as organizações deverão desenvolver um processo 
para os colaboradores que retornam ao local de trabalho após 
recuperação de infecção.

06

Seu plano de ação
As organizações devem monitorar regularmente a orientação do Ministério da 

Saúde e de outras autoridades de saúde quanto à determinação sobre o possível 

retorno ao trabalho de um colega que se infectou com a covid-19. Além disso, as 

organizações devem estar cientes das leis de privacidade no que se refere a 

informações médicas protegidas dos colaboradores e devem adotar as diretrizes 

e orientações federais, estaduais e municipais pertinentes ao retorno ao trabalho. 

E mais, as organizações deverão considerar a consulta a profissionais médicos 

antes da implantação de uma política de retorno ao trabalho pós-infecção. Alguns 
empregadores podem optar por adotar a orientação do Ministério da Saúde como 

política, ou então tratar a  orientação do Ministério da Saúde como um padrão 

mínimo na determinação de quando convidar um colaborador a retornar ao 

trabalho. Temos a seguir um exemplo dessa última abordagem.
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O colaborador apresentou sintomas e considerou-
se que tinha a covid-19 ou foi diagnosticado assim 

por meio de teste.

Estratégia baseada no sintoma

•  Conforme o Ministério da Saúde, o isolamento pode terminar quando 

houver decorrido um período mínimo de três dias (72 horas) após a 

recuperação. Isso significa que 

o  colaborador:
– Está sem febre e sem o uso de medicamento de controle da febre, e

– Apresenta melhora nos sintomas respiratórios (por exemplo, tosse ou 

dificuldade de respirar), e

– Já tiver passado, pelo menos, dez dias desde a primeira apresentação dos 
sintomas.

Estratégia baseada no teste

• Conforme o Ministério da Saúde, o isolamento pode terminar quando:

– Não houver febre durante, pelo menos, 72 horas, sem o uso de medicamento de 
controle da febre, e

– Apresenta melhora nos sintomas respiratórios (por exemplo, tosse ou 
dificuldade de respirar), e

– Há resultados negativos de dois testes consecutivos aprovados pela FDA e 

administrados com mais de 24 horas entre eles.

O colaborador que não apresentou sintomas da covid-19 
mas tenha sido diagnosticado por um teste.

• O isolamento pode terminar quando:

– Já se passaram, pelo menos, dez dias desde a data do teste positivo para 
covid-19, e

– O claborador apresentou sintomas da covid-19 naquela ocasião, e

– O colaborador está atualmente assintomático.

Obs.: Durante três 
dias inteiros após o 
final do isolamento, 
a pessoa deverá 
manter o 
distanciamento 
físico (2 metros) dos 
outros e limitar a 
dispersão de 
secreções 
respiratórias na 
presença de outras 
pessoas. Nos 
ambientes 
comunitários, o uso 
de uma máscara 
protetora, como 
uma bandana, 
lenço de pescoço ou 
máscara de tecido, 
pode reduzir a 
dispersão.
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07
Perigos e controles 
atualizados
Em resposta à covid-19, a maioria das empresas 
instituiu novas formas de trabalhar por necessidade. 
Consequentemente, essas práticas de trabalho recém-
criadas podem ter gerado riscos não intencionais que 

as organizações agora devem abordar. 

É importante que as empresas reavaliem os perigos em seus novos ambientes de 

trabalho e atualizem seus controles nesse sentido para administrá-los de maneira 

eficaz.

Seu plano de ação
As organizações deverão estar confiantes 

quanto à eficácia de sua estrutura de controle 

do perigo.

Para abordar este desafio, as seguintes ações 

na próxima página deverão ser levadas em 

consideração.
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1. Analisar as operações e identificar 
as mudanças nas atividades 
existentes e/ou nas novas atividades 
para avaliar a disseminação e a 
possível exposição à covid-19

Os exemplos podem incluir: uso de EPI adicional como 

respirador N95, uso de um respirador purificador de ar 

acionado (PAPR), introdução de novos equipamentos 

de sanitização e produtos químicos, ou um aumento 

no armazenamento e na quantidade de produtos 

químicos no local.

2. Especificar os perigos apresentados 
por essas mudanças

Os exemplos podem incluir potencial para 

envenenamento químico e incêndio.

3. Usar uma matriz de risco

Determinar a importância do perigo especificado com 

base na probabilidade de sua ocorrência e na 

gravidade do seu impacto (ver a Figura 1 abaixo).

4. Determinar atividades de controle 
que reduzam o risco a um nível 
aceitável (os segmentos verde e 
amarelo do exemplo vistos na Figura 1 
abaixo)

Caso algum perigo permaneça na seção em vermelho 

devido à probabilidade de um resultado significativo/

grave, as organizações deverão considerar a 

interrupção do trabalho até que seja criado um 

controle mais eficaz. Obs.: Esta hierarquia de controles 

é projetada para eliminar o perigo. Se isso não for 

possível, a hierarquia deverá ser usada para reduzir a 

gravidade da consequência e/ou reduzir a 

probabilidade/frequência da ocorrência. Os exemplos 

das atividades de controle incluem:

A. A eliminação do perigo.

B. A substituição do perigo por uma alternativa 

(como um agente de limpeza com outro produto 

uímico menos nocivo).

C. Um controle de engenharia como uma proteção 

do equipamento ou máscara/proteção de 

plástico instalada na fila do caixa de um 

supermercado.

D.  Um controle administrativo como uma política, 

procedimento ou requisito de trabalho que, sendo 

seguido, reduza as chances da ocorrência de um 

incidente. Uma instrução sobre aferição da 

temperatura antes do trabalho é um exemplo 

desse tipo de controle.

E. Fornecer EPI. Obs.: O EPI é visto como sendo um 
nível de controle menos eficaz.

Figura 1: Amostra da matriz de riscos

Bastante improvável Improvável Possível Provável Muito provávelGRAVIDADE

Leve (Primeiros socorros)

Menor (Registrável) 

Significativa (Tempo perdido) 

Grave (Unica fatalidade) 

Catastrófica (múltiplas fatalidades)

FREQUÊNCIA
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Hierarquia dos controles

Mais eficaz

ELIMINAÇÃO 

Remover fisicamente o perigo

5. Implantar os controles e abordar
quaisquer falhas na implantação

É importante analisar a eficácia dos controles e realizar 

quaisquer alterações adicionais visando a administrar o 

perigo.

Outras 
considerações
Analisar as seções a seguir com 

detalhes adicionais referentes a 

produtos químicos perigosos, 

equipamentos e controles 

ergonômicos.

Menos eficaz

SUBSTITUIÇÃO 

 Substituir o perigo

CONTROLES DE ENGENHARIA

Isolar as pessoas do perigo

CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS

Mudar o modo de trabalhar das 

pessoas

EPI 

Proteger o trabalhador com 

equipamentos de proteção 

individual



É importante que as 
organizações 
reavaliem os perigos 
em seus novos 
ambientes de trabalho 
e atualizem seus 
controles nesse sentido 
para administrá-los de 
maneira eficaz.
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Protocolos de 
produtos químicos 
perigosos
Para as organizações que introduzem novos produtos 
químicos de limpeza no local de trabalho para limpar e 
desinfetar as áreas de trabalho e evitar a disseminação 
da covid-19, é essencial avaliar se esses produtos 
químicos representam perigos aos colaboradores que 
possam estar expostos a eles. Além disso, deve haver 
protocolos para atender aos requisitos reguladores.

08
Seu plano de ação
Considerar as atividades de controle para abordar os perigos com 

produtos químicos como, entre outros, o que segue:

• Analisar o conteúdo do Plano de Comunicação de Perigo e verificar que 

esteja atualizado e atenda aos requisitos reguladores. O plano deve incluir 

informações sobre classificação do perigo, requisitos para etiquetagem, 

inventário dos produtos químicos e fichas de dados sobre segurança (SDS) e 

processos de comunicação do colaborador.

• Criação de um inventário que relacione todos os produtos químicos 
encontrados no local.

• Coleta e arquivamento das SDS para que estejam disponíveis para análise.

• Identificação dos perigos dos produtos químicos e desenvolvimento de 

medidas de mitigação para evitar a exposição e a lesão do colaborador.

• Avaliação dos recipientes e dos locais de armazenamento de produtos 

químicos para confirmar que todos os recipientes estão etiquetados com as 

informações corretas.

• Desenvolvimento do treinamento do colaborador para que seja ensinado sobre 

as medidas específicas de precaução tomadas no trabalho com os novos 

produtos químicos introduzidos no local. O treinamento pode incluir os perigos 

associados a produtos químicos, orientando quanto aos elementos das SDS e os 

pictogramas de advertência, os equipamentos de proteção individual exigidos 

para evitar a exposição e as medidas de primeiros socorros necessárias em caso 

de exposição. Ver o exemplo na próxima página.

• Desenvolvimento de uma avaliação de EPI para quaisquer novas tarefas 

que exijam EPI novo ou adicional, ou uma proteção respiratória.

É essencial avaliar se 
esses produtos 
químicos de limpeza 
representam perigos 
aos colaboradores 
que possam estar 
expostos a eles.
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Exemplo de pictogramas
Cartão de referência rápida da OSHA: 
Pictogramas e riscos do HCS

CHAMA SOBRE 

CÍRCULO

 Oxidantes

CILINDRO DE GÁS

Gases sob pressão

CORROSÃO 

Corrosão/

queimaduras na pele 

Danos aos olhos 

Corrosivo para metais

CAVEIRA SOBRE OSSOS CRUZADOS

Toxicidade aguda
(fatal ou tóxica)

MEIO AMBIENTE 

(NÃO 

OBRIGATÓRIO) 

Toxicidade aquática

BOMBA 

EXPLODINDO 

Explosivos

Autoreativos

Peróxidos orgânicos

CHAMA

Inflamáveis 

Pirofóricos 

Autoaquecedor 

Emite gás inflamável 

Autoreativos 

Peróxidos orgânicos

PERIGO À SAUDE 

Cancerígenos 

Mutagenicidade 

Toxicidade na 

reprodução 

Sensibilizante 

respiratório 

Toxicidade de órgão 

alvo Toxicidade por 

aspiração

PONTO DE 

EXCLAMAÇÃO

Irritante (pele e olhos) 

Sensibilizante cutâneo 

Toxicidade aguda 

(nocivo) Efeitos 

narcóticos 

Irritação do trato 

respiratório Perigoso à 

camada de ozônio (não 

obrigatório)

Em 1° de junho de 2015, o Hazard 

Communication Standard (HCS – Padrão de 

Comunicação de Riscos) passa a exigir 

pictogramas nos rótulos para alertar os usuários 

sobre os perigos dos produtos químicos a que 

possam estar expostos. Cada pictograma 

consiste em um símbolo em um fundo branco 

emoldurado com uma borda vermelha e 

representa um perigo diferente. O pictograma no 

rótulo é determinado pela classificação de perigo 

do produto químico.



Planos e processo de 
segurança dos 
equipamentos
As organizações que implantam mudanças quanto ao uso dos 
equipamentos e aos processos ou que introduzem novos 
equipamentos como parte de sua resposta à covid-19 deverão 
analisar seus atuais protocolos. Análises de segurança podem 
identificar necessidades adicionais na proteção de trabalhadores, 
equipamentos e na integridade dos produtos.

09
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Seu plano de ação
Dependendo do tipo de atividade e dos 

equipamentos usados (isso pode variar desde 

o uso de um termômetro em um escritório até 

uma fábrica com vários prédios), as 

organizações deverão levar em conta as 

seguintes ações da página a seguir.

A primeira inicialização do 
equipamento, então 
inativo, pode apresentar 
perigos inerentes caso não 
seja feita a paralisação/
proteção ou nova 
inicialização de modo 
apropriado.
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Avaliação ergonômica 

Realizar uma avaliação ergonômica dos 

equipamentos atualmente instalados ou em uso para 

identificar oportunidades para melhoria. Fornecer 

recomendações de ergonomia para quaisquer 

mudanças futuras ou pretendidas aos equipamentos 

atualmente em uso. Ver também a seção 10: 

Controles ergonômicos.

Análise de segurança antes da 
inicialização

A primeira inicialização do equipamento, então 

inativo, pode apresentar perigos inerentes caso não 

seja feita a paralisação/proteção ou nova 

inicialização de modo apropriado. Analisar os 

processos atuais e identificar quaisquer melhorias 

recomendadas.

Protocolos de integridade mecânica / 
manutenção

Analisar o programa e os procedimentos escritos 

existentes, inclusive itens como inspeções e testes, 

frequências de testes e inspeções, e a 

documentação das recomendações do fabricante. 

Ajudar na elaboração de políticas ou na integração 

dos elementos ao processo existente.

Proteção

Analisar as condições de proteção dos 

equipamentos, as melhorias aos equipamentos e as 

políticas correspondentes da empresa, conforme 

aplicável. Identificar quaisquer inadequações físicas 

ou oportunidades de aprimoramento, e criar ou 

incorporar melhorias nos atuais documentos da 

empresa.

Bloqueio / Sinalização

Analisar o plano para confirmar se o conteúdo está 

atualizado e se atende aos requisitos reguladores. 

Avaliar a implantação e o uso do plano, identificar 

recomendações e ajudar na incorporação e no 

estabelecimento das mudanças.

Ruído

Realizar uma avaliação de amostra de ruído do 

equipamento, bem como identificar as exposições aos 

colaboradores. Analisar ou ajudar na criação de um 

programa de conservação auditiva (HCP). Se 

necessário, fornecer recomendações para reduzir os 

níveis de ruído abaixo dos requisitos reguladores.

Caminhões industriais motorizados

Analisar o programa existente e o tipo/uso dos 

equipamentos, fazer observações e dar 

recomendações para melhorias. Ajudar na 

incorporação e na elaboração de quaisquer 

mudanças recomendadas.

Sistema de HVAC/Indoor Ar 
Qualidade (IAQ)

Coordenar a análise dos ambientes existentes e a 

manutenção dos equipamentos e identificar 

mudanças recomendadas e melhorias adicionais aos 

equipamentos após a covid-19. Realizar a avaliação 

IAQ e qualquer amostragem potencial posterior às 

queixas do colaborador, ou identificar níveis básicos 

em um determinado momento/ambiente.

Treinamento

Avaliar os processos e documentos de treinamento 

atuais. Analisar desde a ambientação inicial até a 

recorrência, a eficácia percebida e a documentação 

relacionada. Oferecer recomendações do ponto de 

vista de uma conformidade regulatória à melhor 

prática. Ajudar na incorporação das recomendações 

de uma maneira sustentável.

Regulamentações / Normas

Identificar questões adicionais conhecidas ou 

potenciais pertinentes a aspectos da segurança dos 

equipamentos em uso ou que devem ser usados na 

instalação. Além disso, identificar e dar 

recomendações com base nas normas das melhores 

práticas conforme disponível, inclusive, por exemplo: 

ASTM (American Standard Test Method), ANSI 

(American National Standard Institute), ISO 

(International Organization for Standardization), ASME 

(American Society of Mechanical Engineers), NFPA 

(National Fire Protection Association) e ASHRAE 

(American Society of Heating, Refrigerating, and Air-

conditioning Engineers).
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Atualização dos
controles 
ergonômicos
A resposta à covid-19 da sua organização pode exigir 
mudanças significativas nas práticas de trabalho devido ao 
distanciamento físico, turnos escalonados, novos 
equipamentos, uma proporção maior de colaboradores 
trabalhando remotamente e outros impactos à força de 

trabalho e ao local de trabalho.

Quando as práticas de trabalho forem alteradas, considerar se uma avaliação ergonômica 

deverá ser conduzida para identificar quaisquer riscos de lesão no local de trabalho. Com 

base nas conclusões, pode ser razoável instalar controles para abordar esses riscos.

Considerações sobre o 
trabalho de casa
Devido à pandemia da covid-19, inúmeras 

organizações têm ordenado que seus 

colaboradores trabalhem de casa durante um 

período alongado. Muitos desses colaboradores, 

entretanto, nunca trabalharam de casa – e mesmo 

tendo feito isso, não o fizeram durante longos 

períodos. As organizações podem considerar a 

criação de melhores práticas de trabalho de casa 

seguro, fornecendo acesso a linhas de apoio para 

ajudar na configuração do home office e para 

abordar profissionalmente quaisquer questões de 

desconforto físico. As organizações podem 

trabalhar com provedores de solução como a 

Marsh na ajuda ao desenvolvimento desses 

materiais e na prestação desses serviços.

10
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Seu plano de ação
Uma análise inicial pode ser realizada para 

identificar perigos potenciais. Para isso, a equipe 

de apoio à pandemia – em especial o supervisor 

técnico ou um assistente – pode analisar as 

mudanças às práticas de trabalho para determinar 

se a prática de trabalho alterada apresenta 

demandas em potencial aos colaboradores que 

ultrapassam as suas capacidades físicas. Algumas 

dessas demandas estão ilustradas no verso.

Caso a resposta a qualquer dos itens seja SIM, 

existe o potencial para uma lesão 

musculoesquelética. As organizações podem 

abordar de forma proativa quaisquer riscos de 

lesão no local de trabalho. Isso se aplica às 

atividades ocorridas em um escritório, em uma 

fábrica ou no trabalho de casa. Para tanto, as 

organizações podem considerar uma avaliação 

mais rigorosa por um profissional de ergonomia e a 

implantação de controles ergonômicos eficazes.
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1. Estender a mão abaixo do nível do joelho.

2. Estender a mão acima do nível do ombro.

3. Estender a mão além do alcance do braço.

4. Flexão e torsão excessivas.

5. Forças de preensão de mais de 5 kg e atividades de trabalho 
repetitivo.

6. Manuseio de material (içar, abaixar, empurrar, carregar mais de 12 kg).

5

2 3

6

4

1
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11

Seu plano de ação
Considerar a atualização de seus procedimentos 

de emergência. Isso pode envolver o que consta 

na próxima página.

Procedimentos do 
plano de ação de 
emergência
A resposta à covid-19 está gerando 
mudanças na nossa forma de trabalhar e 
em como as instalações são usadas e 
acessadas. É essencial que qualquer 
mudança física ou de procedimento esteja 
de acordo com as normas, seja testada e 
sustentável.
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ANALISAR

Esta é a etapa inicial. Examinar o 

Plano de Ação de Emergência 

(EAP) e observar quaisquer 

mudanças atualmente 

implantadas ou planejadas 

necessárias como um 

componente da resposta à 

covid-19.

TESTAR

Considerar a realização de uma 

análise simulada do EAP, 

incluindo as atualizações da 

covid-19. Identificar lacunas e 

oportunidades para melhorias 

com respeito a emergências 

potenciais, notificação, 

procedimentos de evacuação, 

exercícios, responsabilidades do 

colaborador, listas de verificação, 

treinamento, documentação e 

outros aspectos do EAP.

APERFEIÇOAR

Considerar a realização de 

mudanças no EAP com base nas 

conclusões das três etapas 

anteriores, especificamente 

resolvendo quaisquer áreas de 

contradição em potencial ou que 

sejam pouco claras / sujeitas à 

interpretação incorreta.

MELHORAR 

Considerar a programação de 

exercícios simulados adicionais 

para testar a prontidão dos 

planos e corrigir quaisquer 

falhas.

“HOT WASH”

Depois de cada uso do EAP, 

conduzir uma análise após a 

ação (ou “Hot Wash”) com a 

equipe do EAP para ainda 

desenvolver os pontos fortes e 

os pontos fracos.

Outras considerações
Caso sua organização não tenha um EAP (Plano de Ação de Emergência), recomendamos que 

você o desenvolva e implante. Embora as organizações possam ter um EAP, nem todos os 

colaboradores podem estar familiarizados com ele. A conscientização quanto ao EAP pode ser 

incluída como parte do treinamento para a covid-19. 

AVALIAR 

Se possível, conduzir uma 

avaliação física da instalação. 

Durante essas atividades de 

análise e teste, identificar 

quaisquer áreas de não 

conformidade ou aquelas que 

necessitem de melhorias, como 

carga de entrada/saída, 

sinalização, equipamentos de 

emergência e engajamento do 

colaborador.
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Plano de comunicações 
e engajamento da 
covid-19
O engajamento é essencial para a implantação e a 

sustentação efetivas da resposta à covid-19.

Para isso, é importante haver um plano de comunicações e engajamento da covid-19 para 

encorajar o comprometimento efetivo de todos aqueles impactados pelas mudanças.

12

Seu plano de ação
No âmago de qualquer plano de comunicações e engajamento está o 

entendimento dos resultados desejados. Uma vez definidas essas metas 

resultantes, o plano inicial pode ser desenvolvido, implantado e 

avaliado.

A série de etapas a seguir, na próxima página, pode ajudar com o 

desenvolvimento e a implantação de um plano de comunicações e 

engajamento.
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Estabelecer a direção

A equipe de apoio à pandemia deverá acordar quanto aos objetivos do 

plano. Esses objetivos provavelmente incluirão aumentar a conscientização 

do colaborador sobre a resposta à covid-19 da organização, explicar as 

exigências para colaboradores e terceiros (como contratados e visitantes), 

orientar quanto aos planos de treinamento, bem como fornecer uma via 

para que os colaboradores forneçam feedback e façam perguntas.

Identificar e segmentar as partes interessadas

A equipe de apoio à pandemia (ou seus suplentes) deverá considerar a 

segmentação das partes interessadas em grupos. As partes interessadas 

podem incluir qualquer pessoa impactada pela totalidade ou parte da 

resposta à covid-19 da sua organização. Para cada grupo, a sua função no 

contexto da resposta à covid-19 deverá ser definida, um resultado 

esperado deverá ser determinado e as informações necessárias deverão 

ser documentadas.

Planejamento

A equipe de apoio à pandemia (ou seus suplentes), então, elaborará um 

plano baseado nos objetivos identificados durante a atividade anterior. As 

comunicações podem consistir em cartazes, vídeos, mensagens de texto, e-

mails, folhetos informativos, reuniões iniciais e/ou outras mídias. A equipe 

também deverá determinar a periodicidade das comunicações.

Implantação

As comunicações deverão ser projetadas, testadas e 

então expedidas.

Avaliação

A equipe de apoio à pandemia (ou seus suplentes) 

deverá determinar a eficácia das comunicações. 

Pontos de dados podem ser coletados, por 

exemplo, pela observação, pelas conclusões da 

avaliação da eficácia da resposta à covid-19 (ver a 

seção 15) ou pelo número de testes positivos para 

covid-19.

Por se tratar de um evento que se alastra 

rapidamente, a equipe de apoio à pandemia (ou 

seus suplentes) deverá se reunir regularmente, ser 

rápida e estar preparada para fazer mudanças 

imediatas no plano de comunicações e 

engajamento que reflitam as modificações na 

orientação dos reguladores e de outras agências 

de consultoria, bem como unidades do governo 

federal, estadual e municipal.
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Treinamento de 
retorno ao 
trabalho 
O retorno à empresa não será uma 
retomada normal, de modo que será, 
provavelmente, necessário haver 

planejamento e treinamento adicionais.

Quanto mais os colaboradores entenderem a covid-19 e as 

precauções que a organização está implantando para protegê-los, 

maior as chances de uma retomada apropriada com o mínimo de 

incidentes significativos.

13

Seu plano de ação
O treinamento especializado pode ser necessário, 

dependendo da função do colaborador. Esse 

treinamento melhorado seria em aditamento a uma 

introdução geral sobre a covid-19 e a resposta da 

organização.
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Informações gerais 
O treinamento de retorno ao trabalho pode abordar o 

seguinte, conforme aplicável à sua organização:

• Que a segurança do colaborador é primordial.

• Informações gerais sobre o vírus da covid-19.

• Explicação sobre como ocorre a disseminação da covid-19.

• Sintomas da covid-19.

• O que fazer caso se sinta doente, seja no trabalho ou em 

casa.

• Informações gerais sobre equipamentos de proteção 

individual (EPI).

• Informações gerais sobre a comunicação de casos 

suspeitos ou confirmados da covid-19 e como essas 

informações serão tratadas pela organização, inclusive o 

nível de detalhes divulgados potencialmente para os outros 

trabalhadores.

• Importância da lavagem das mãos frequente e meticulosa.

• Reforçar/encorajar que fiquem em casa em caso de doença.

• Orientação sobre viagem de negócio e interações com 

clientes, consumidores e fornecedores.

• Possíveis restrições quanto a turnos da força de trabalho 

devido a ordens de deslocamento ou outras 

regulamentações do governo.

• Informações sobre monitoramento de contato, se houver.

• Considerações sobre o transporte dos colaboradores de e 
para o trabalho.

• Quaisquer alterações no pacote de benefícios do 

colaborador, como um aumento no número de dias de 

licença médica remunerada.

• Como fazer o distanciamento físico e a redução de contato.

• Etiquetas respiratórias, incluindo aquelas referentes a 

tosses e espirros.

• Desencorajar os trabalhadores quanto ao uso de telefones, 

escrivaninhas, escritórios, outras ferramentas e 

equipamentos de trabalho de outros trabalhadores, quando 

possível.
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Informações específicas
• As organizações deverão trabalhar junto à sua 

assessoria jurídica e peritos reguladores para 

avaliar quais regulamentações se aplicam à

empresa e determinar se as informações 

específicas deverão ser comunicadas aos 

colaboradores. Por exemplo, a transmissão de um 

agente infeccioso como o vírus da covid-19 no 

local de trabalho pode cair no escopo das normas e

diretrizes da OSHA (Agência Europeia para a

Segurança e Saúde no Trabalho) aplicáveis na 

proteção dos trabalhadores. Elas incluem:

– Norma sobre patógenos transmitidos pelo 

sangue (29 CFR  1910.1030), que dispõe sobre 

a proteção dos trabalhadores às exposições de 

fluidos corporais e do sangue que podem 

conter agentes infecciosos.

– Norma dos equipamentos de proteção 

individual (29 CFR 1910.132), que requer que 

os empregadores verifiquem que os 

equipamentos de proteção individual sejam 

“fornecidos, usados e mantidos em uma 

condição sanitária e confiável sempre que seja 

necessário evitar lesão ou doença”.

– Norma de proteção respiratória (29 CFR

1910.134), que dispõe sobre a proteção dos 

trabalhadores quando expostos ao contato, 

gotículas e agentes infecciosos transmitidos 

pelo ar. A norma de proteção respiratória se 

aplica ao uso de respiradores padrão e 

cirúrgicos N95, N98, N99 e N100, mas não a 

máscaras comuns contra poeira ou cirúrgicas.

–

- Caso a organização esteja oferecendo uma 

máscara facial que não seja um respirador 

para o seu pessoal, então ela também deverá 

considerar como minimizar a chance de 

contaminação da máscara quando for 

colocada, removida e armazenada.

- Caso a organização não tenha outra opção 

além da reutilização de um respirador devido 

à disponibilidade limitada, as instruções 

deverão incluir como desinfetá-lo e o 

potencial da eficácia reduzida atribuído ao 

desgaste extra.

– Diretrizes para serviços sanitários como 

desinfecção de pontos de contato pela 

instalação, incluindo maçanetas e puxadores, 

alças de armários, acessórios do banheiro e 

botões do elevador.

- A organização pode querer aumentar as suas 

práticas de administração interna, incluindo 

limpeza e desinfecção mais frequente de 

superfícies, equipamentos e outros 

elementos do ambiente de trabalho. Ao 

escolher produtos químicos de limpeza, os 

empregadores deverão consultar as 

informações nos rótulos do desinfetante 

registrado no EPA com as reclamações contra 

patógenos virais emergentes (ver a seção 5 - 

Sanitização do local de trabalho).
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– As organizações deverão levar em conta os 

tópicos adicionais de treinamento da OSHA caso 

certos requisitos de custódia da covid-19 não 

façam parte das tarefas previamente designadas. 
Os tópicos do treinamento adicional 
potencial para serviços de custódia incluem:

- Norma de comunicação de riscos (29  CFR 

1910.1200), que dispõe sobre o treinamento 

do colaborador quanto aos perigos dos 

materiais de limpeza como os desinfetantes, 

como podem se proteger e onde encontrar 

cópias das fichas de dados sobre segurança 

dos produtos químicos aplicáveis.

- Norma de proteção das mãos (29 CFR 

1910.138), que dispõe sobre a proteção das 

mãos durante o uso de materiais de limpeza e 

sobre a  seleção de luvas da composição 

correta para os produtos químicos existentes 

nos desinfetantes.

- Norma de proteção ocular e facial (29 CFR
1910.133), que observa que podem ocorrer 
respingos na face e nos olhos durante as tarefas 
de desinfecção.

– As organizações deverão considerar a 

abordagem a avaliações de segurança do cargo 

e EPI para qualquer nova tarefa ou arranjo de 

trabalho criado pelo potencial da presença da 

covid-19 e como minimizar os riscos associados 

aos novos perigos no local de trabalho.

– A orientação após a covid-19 deverá reafirmar a 

preocupação da organização quanto à 

segurança e ao bem-estar do colaborador e 

analisar os principais perigos à segurança 

inerentes às operações como um meio de 

restabelecer a ênfase da organização na 

segurança no trabalho. O trabalho com o 

potencial adicional de risco com vírus no local 

de trabalho deve ser um transtorno que pode 

ser mitigado por meio de comunicações e 

informações frequentes. Obs.: Ver a seção 12: 

Comunicação e engajamento da resposta.

– As organizações são orientadas a trabalhar 

junto à sua assessoria jurídica para monitorar os 

desenvolvimentos na OSHA e em outras 

regulamentações que possam causar impacto 

nas operações comerciais, para que se 

posicionem no ajuste às comunicações internas 

nesse sentido.

As organizações deverão 
levar em conta os tópicos 
adicionais de 
treinamento da OSHA 
caso certos requisitos de 
custódia da covid-19 não 
façam parte das tarefas 
previamente designadas
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14
Análises de 
incidentes
É crucial ao aperfeiçoamento continuado que se 
entenda o motivo da ocorrência de um incidente 
de segurança para evitar que ele ocorra 

novamente.

Esta seção fornece algumas dicas simples para orientar uma análise de 

incidente, de modo que qualquer interrupção ou falha na resposta à 

covid-19 ou nos seus resultados possa ser entendida e possa ser tomada a 

ação corretiva apropriada. Além disso, o insight dessas análises pode ser 

usado como a base para uma instrução de aprendizagem com incidentes 

que pode ser amplamente compartilhada pela organização.

Seu plano de ação

Após um resultado não desejado – como 

quando ocorre uma transmissão entre pessoas 

percebida da covid-19 em um local de trabalho 

ou quando um controle possa parecer 

insuficiente para impedir a ocorrência de um 

perigo – uma análise do incidente deverá ser 

conduzida em consulta e coordenação com a 

assessoria jurídica da sua organização.

No mínimo, a análise pode incluir os seguintes 

componentes da próxima página.
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REGISTRAR O INCIDENTE 

O objetivo desta etapa é capturar os fatos. Isso pode ser feito ao se determinar: onde 
ocorreu o incidente, quando ele ocorreu, quem estava presente, o que estavam fazendo e o 
que estava acontecendo no ambiente. Estas informações podem ser obtidas ao se 
entrevistar as partes pertinentes, analisar imagens/vídeo ou examinar os registros 
documentais. A melhor prática é que esta atividade seja documentada. Um formulário 

simples, ou documento em Word, pode ser suficiente.

DETERMINAR A CAUSA OU AS CAUSAS RAIZ

Embora esteja além do escopo da cartilha descrever uma análise da causa raiz 
sofisticada, o uso dos 5 porquês daria um insight significativo à causa raiz do incidente e 
levaria à implantação de um controle novo ou aperfeiçoado. Para usar os 5 porquês, 
pergunte-se por que o incidente ocorreu? Com base na resposta, novamente pergunte-
se por que a resposta ocorreu? Prossiga até que não possa passar para uma resposta 
subsequente. Assim que chegar a esse estágio, você provavelmente terá encontrado a 

causa raiz.

RESOLVER A CAUSA RAIZ

Com base na análise dos 5 porquês, concordar quanto a um plano de aperfeiçoamento para 
criar ou prorrogar um controle existente. Isso pode significar um novo equipamento, como 
um termômetro de maior precisão, melhor treinamento no uso dos equipamentos ou 
documentação aprimorada. Talvez até uma combinação de todos os três. Em qualquer 
situação, uma vez acordado, considerar se a organização precisa implantar a mudança. O 
uso do processo de gestão da mudança do seu sistema de gestão de segurança é 
apropriado. Dessa forma, você estará confiante de que a solução será corretamente 

implantada com todas as partes interessadas cientes, treinadas e competentes.

COMPARTILHAR A APRENDIZAGEM

Após toda a análise de incidente, deve-se considerar o compartilhamento dos principais 
insights da análise (situação, motivo, solução) com os seus colegas. Este procedimento é 
conhecido como aprendizagem com incidentes e geralmente é uma competência 

importante de uma organização de segurança madura.

ASSEGURAR 

A etapa final é o reforço dado a qualquer mudança. Os líderes em todos os níveis deverão 
estar confiantes quanto aos controles. Uma forma de permanecer confiante é verificar o 
controle pela observação. Outra opção é conversar com os colaboradores que trabalham 
perto da área em que está o controle para verificar o seu entendimento sobre o controle e 
analisar o seu nível de confiança. Caso algo pareça descuidado, o líder agirá de imediato 
para evitar a ocorrência de outro incidente.

Obs.: A intenção de se realizar uma análise de incidente não é colocar a culpa depois de um incidente, mas ver o incidente 

como uma oportunidade de aprendizagem para a organização, bem como evitar que ele ocorra novamente.
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Avaliação da 
eficácia da 
resposta à 
covid-19
O impacto das mudanças nas operações 

deve ser avaliado em termos de eficácia.

Para tanto, uma análise das intervenções à covid-19 pode 

identificar lacunas e oportunidades de aperfeiçoamento que 

precisem de mudanças para a resposta.

15

Processos e resultados
A avaliação da eficácia da resposta à covid-19 é composta 

por duas atividades de apoio, uma auditoria e uma análise 

gerencial da covid-19. A auditoria avalia se as atividades 

de resposta como a triagem antes do turno estão sendo 

concluídas como definido. A análise gerencial se baseia 

em quaisquer conclusões da auditoria para determinar se 

as atividades precisam ser modificadas ou atualizadas.

As etapas para a conclusão da avaliação da eficácia da 

resposta à covid-19 incluem o que consta na próxima 

página.

A implantação 
desta orientação 
encorajará a 
adoção e 
manutenção dos 
comportamentos 
desejados.
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• TO supervisor técnico deverá elaborar uma lista de 

verificação da auditoria da covid-19. Essa lista 

pode incluir todas as atividades de controle 

divididas por atividades dos componentes. Com o 

desenvolvimento da análise de segurança da tarefa 

(JSA), as atividades dos componentes podem ser 

obtidas dessas análises e incorporadas à auditoria. 

Como alternativa, o supervisor técnico pode 

analisar os documentos instrucionais para elaborar 

esta lista de verificação

• Usando a lista de verificação da auditoria, o 

supervisor técnico (ou seu suplente) pode observar 

a implantação das atividades de controle da 

covid-19, como utilização de EPI, distanciamento 

físico e armazenamento e uso de produtos 

químicos, para então determinar se as tarefas estão 

sendo conduzidas como definido. Recomendamos 

que o auditor agradeça e elogie o quadro de pessoal 

pela conclusão de suas atividades de controle em 

conformidade com as instruções, pois o reforço 

positivo é um poderoso motivador. Quando a 

conformidade não for observada, o auditor pode 

usar isso como uma oportunidade de dar feedback e 

fazer disso um momento de o que poderia melhorar. 

A implantação desta orientação encorajará a adoção 

e manutenção dos comportamentos desejados.

• Após a conclusão da auditoria, o auditor deverá 

analisar e resumir os resultados e identificar 

oportunidades para aperfeiçoamento.

•  Na próxima reunião da equipe de apoio à 

pandemia, o supervisor técnico pode comunicar 

as conclusões da auditoria e discutir as 

oportunidades para aperfeiçoamento. Nessa 

ocasião, a equipe pode determinar as próximas 

etapas. Isso pode incluir uma análise gerencial, a 

busca por informações adicionais e/ou uma 

posterior mudança nas atividades de controle da 

covid-19.

• Como uma atividade relativa à avaliação final, o 

supervisor técnico, junto com a equipe de apoio à 

pandemia, pode dar feedback para o quadro de 

pessoal quanto às conclusões da avaliação e 

identificar as próximas etapas.

Outras considerações
Dada a natureza em rápido desenvolvimento desta 

emergência na saúde comunitária e devido às mudanças 

correspondentes na orientação e nas diretrizes do governo 

referentes às melhores práticas, é preciso agilidade. Com o 

reconhecimento das circunstâncias da mudança, é 

sugerido que a equipe de apoio à pandemia concorde em 

conduzir uma auditoria formal ou informal tão logo quanto 

possível para verificar a implantação, corrigir os problemas 

e continuar a aperfeiçoar a resposta.
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Uma cultura de 
segurança eficaz
Dado o amplo impacto da covid-19 virtualmente 
em todos os aspectos da vida, existe uma 
probabilidade significativa de que os incidentes de 
segurança no local de trabalho aumentem em 

frequência e gravidade devido ao transtorno.

As organizações deverão se concentrar no desenvolvimento e na manutenção 

de uma cultura de segurança eficaz.

16

Seu plano de ação
Desenvolver uma cultura organizacional em que a segurança permeia 

todas as atividades em um empreendimento plurianual. Contudo, até 

mesmo em um ambiente atual desafiador de covid-19, as organizações 

podem tomar medidas ativas visando a melhorar a cultura de 

segurança, enquanto constroem simultaneamente um ambiente de 

apoio para os colaboradores. Um benefício fundamental desta 

abordagem pode ser a redução do potencial de transtornos à 

segurança.

As organizações das atividades deverão considerar a inclusão do que 

consta na próxima página.

RETORNO SEGURO AO TRABALHO
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ALAVANCANDO ESTA 

CARTILHA 

Considerar as sugestões 

contidas nesta cartilha – em 

particular aquelas sobre 

comunicações e engajamento, 

treinamento e desenvolvimento 

e aprendizagem de incidentes – 

e decidir se a sua organização 

deseja explorá-las no futuro. 

Isso pode apresentar uma 

oportunidade de demonstrar 

aos colaboradores que a 

organização esta reduzindo de 

modo proativo o potencial para 

a transmissão da covid-19 no 

local de trabalho.

ÊNFASE NAS INICIATIVAS 

DE SEGURANÇA 

COMPORTAMENTAL

Encorajar os supervisores a 
aumentar a frequência das 
intervenções à segurança 
comportamental, como Safety 
Walks (inspeções de segurança) e 
Safety Conversations (conversas 
sobre segurança), além do 
compartilhamento da 
aprendizagem com incidentes e 
das reuniões iniciais. Além disso, 
os supervisores deverão elogiar os 
comportamentos de segurança 
desejados com frequência quatro 
vezes maior do que corrigindo os 
erros. Isso não desvaloriza a função 
importante do supervisor na 
interrupção do trabalho inseguro, 
que permanece uma 
responsabilidade essencial de 
liderança. Contudo, concentrar-se 
nos comportamentos desejados é 
mais eficaz e cria confiança. Outras 
ferramentas de segurança 
comportamental, como a 
abordagem ABC (antecedente, 
comportamento, consequência), 
podem ser incrementadas pelos 
supervisores para encorajar os 
comportamentos desejados como 
o uso correto de EPI.

MELHORANDO O ACESSO 

AOS PROGRAMAS DE 

AJUDA AO COLABORADOR

As organizações podem 

considerar o aprimoramento de 

suas políticas de licença de 

modo que os colaboradores não 

venham trabalhar enquanto 

estiverem doentes. Os 

supervisores deverão verificar 

se os colaboradores não se 

sentem pressionados a 

comparecer ao trabalho quando 

estão indispostos, pois essa é 

uma causa potencial para a 

transmissão. As mudanças na 

política, se houver, deverão ser 

integradas aos programas 

existentes de assistência e bem-

estar do colaborador, de modo 

que todos tenham uma ampla 

gama de programas de apoio 

para recorrer caso os problemas 

relacionados à covid-19 (seja no 

trabalho ou fora dele) causem 

impacto sobre a sua capacidade 

de se concentrar e comparecer 

ao trabalho em questão. Seja 

em um escritório ou em uma 

área de construção, a falta de 

atenção e a distração podem 

levar a incidentes de segurança 

no local de trabalho.
Outras considerações
Para atenuar a preocupação e a ansiedade do colaborador sobre o retorno ao trabalho e ali 

permanecer, as organizações podem incrementar controles visuais para lembrar aos 

colaboradores que há uma série de atividades instaladas para manter as pessoas seguras. Isso 

pode incluir painéis de limpeza que são atualizados tão logo as atividades de limpeza são 

concluídas e compartilhados com os colaboradores, ou o uso de uma pulseira colorida após a 

conclusão da triagem antes do trabalho de cada dia.
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17
Sistema de 
gestão de 
segurança
Dada a continuação prevista da transmissão da 
covid-19 e a necessidade de resposta até o 
desenvolvimento de uma vacina e/ou imunidade 
de grupo, as mudanças das práticas operacionais 
podem precisar ser incluídas no sistema de 

gestão de segurança preexistente.

Esta etapa adicional de gestão de risco pretende avaliar se os controles 

referentes à covid-19 violam os procedimentos de controle existentes e 

introduzem, intencionalmente ou não, risco adicional às operações de uma 

organização.

Seu plano de ação
Lideradas pelo diretor de segurança (ou outro executivo responsável), 

as modificações nas operações exigidas pela resposta à covid-19 

podem ser integradas ao sistema de gestão existente. Para explicar 

melhor como implantar esta recomendação, usamos a estrutura do 

Sistema de Gestão de Segurança da Marsh (M-SMS) alinhado à ISO 

45001 como um exemplo de como alinhar a resposta à covid-19 ao 

sistema de gestão de segurança.

APERFEIÇOAR 

No caso da ocorrência de um incidente 

relacionado à covid-19 no local de trabalho, o 

processo de investigação do incidente foi 

aplicado? E, caso positivo, há quaisquer lições 

aprendidas que possam ser compartilhadas com 

a organização?

Como as lições aprendidas são integradas ao 

processo de aperfeiçoamento continuado do 

sistema de gestão de segurança?

PLANEJAR

A matriz de risco está atualizada?

Os perigos da covid-19 recentemente 

identificados estão efetivamente controlados? 

Esses controles causam algum impacto não 

pretendido ou inesperado às outras medidas de 

controle de perigos?

O plano de segurança anual precisa ser 

modificado?

ESCOPO

O escopo do sistema de gestão foi 

ampliado?

Há mais partes interessadas e quais são as suas 

expectativas específicas?

Há considerações reguladoras adicionais e 

como elas serão tratadas?

LIDERAR

A política de segurança precisa ser modificada 

para acomodar o ambiente alterado?

Quem é responsável pela resposta à covid-19?

Todos os papéis e responsabilidades estão 

claramente definidos?

Existe uma função sob a qual os colaboradores 

participem do desenvolvimento/implantação 

do sistema de gestão, especificamente no 

lançamento da resposta à covid-19?

OPERAR

Os procedimentos operacionais são atualizados e 

incluem as mudanças necessárias como parte da 

resposta à covid-19?

Se houver uso de contratados, eles estão 

efetivamente integrados às operações? Existe um 

programa de gestão de segurança do contratado 

atualizado e instalado?

A gestão do processo de mudança foi seguida na 

implantação das mudanças organizacionais 

associadas à resposta à covid-19?

SUPORTE

Qual o impacto da resposta à covid-19 nos 

recursos destinados a outras atividades de 

aperfeiçoamento de segurança previamente 

planejadas?

A resposta à covid-19 interferirá na manutenção 

e no desenvolvimento do treinamento e da 

competência de segurança?

Qual a eficácia de políticas e procedimentos 

incorporados ao processo gerencial de 

documentos existente? As instruções, políticas e 

procedimentos da covid-19 são de fácil acesso 

para o quadro de pessoal?

MENSURAR

Como a avaliação da eficácia da resposta à 

covid-19 é integrada às atividades de 

monitoramento e mensuração do sistema de 

gestão de segurança?

As atividades de resposta à covid-19 estão 

incluídas nos indicadores de desempenho de 

segurança e estão comunicadas no painel de 

desempenho de segurança?

ESTRUTURA DO 
SISTEMA DE 

GESTÃO 
DE SEGURANÇA 

DA MARSH
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Registro da triagem da covid-19

Obs.: Tratar o Registro da Triagem como um exemplo. Antes de usar, confirmar com 

sua assessoria jurídica quais as informações que podem ser registradas com base 

nos requisitos da sua jurisdição, modificando o formulário conforme a orientação.

DATA IDENT. DO 
COLABORADOR

NOME HORA ANTES DA TRIAGEM

(APROVADO/REPROVADO)
COMENTÁRIOS

NOME DO

GERENTE

Local
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Informações 
adicionais 

Esta cartilha é apenas 
uma síntese de 
algumas 
considerações que as 
organizações 
enfrentam quando 
seus colaboradores 
retornam ao local de 
trabalho.

Embora esperemos que isso lhes seja útil para ajudar no 
desenvolvimento e na implantação de seu plano de retorno ao 
trabalho, procure seu executivo do cliente da Marsh, consultor 
atualmente designado ou um dos profissionais a seguir das 
estratégias da força de trabalho.



Para mais insights, visite o hub de recursos de covid-19 da Marsh em:  https://coronavirus.marsh.com/br/pt/brazil.html
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