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Covid-19, O que mudou no escritório?
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Doenças Ocupacionais, Covid é uma doença ocupacional?
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Acidentes do Trabalho, Posso sofrer acidente em casa?

Covid-19 (Novos Protocolos)

Teletrabalho

Identiﬁcar grupos de risco

Sempre que possível.
Está sendo bom para todos?
Todos receberam os
equipamentos necessários?

Idosos, gestantes e pessoas
com comorbidades
Conforme PNO.

Casos suspeitos ou
conﬁrmados
Formulário de preenchimento
Fluxo de monitoramento

Novos protocolos para o retorno ao trabalho
Medidas gerais

Limpeza e desinfecção

❏ Distanciamento, totem de álcool, aferição de temperatura,
sistemas touchless e limite de pessoas e ambientes

❏ Rotina diária intensiﬁcada (áreas comuns e sup. com alto volume

❏ Sistema de reservas de mesa (sem posto ﬁxo)

❏ Criação do procedimento de limpeza padrão x casos
suspeitos/conﬁrmados

❏ Fornecimento de Kit de combate ao coronavirus (orientações,
máscaras, álcool em gel, etc)

❏ Recomendar máscaras N95 ou PFF2 em transporte público
ou aplicativos
❏ Deixar as janelas abertas, caso não seja possível, manter o ar
condicionado com:
❏

Troca de ar de 27 ou 17 m³/hora/pessoa (Resolução
Nº9 Anvisa e NBR 16401-1)

❏
❏

Utilização de ﬁltro HEPA com sistema de
limpeza e troca.
Atendimento do PMOC - manutenção

❏ Laudo de qualidade do AR e água (reduzir a periodicidade).

de toques)

❏

Isolamento da área, circulação de ar (3h),
desinfecção e aspiração (HEPA).

❏ Treinamento da equipe de limpeza
❏ Registro de limpezas realizadas
❏ Produtos químicos Lista N - CDC (Centros de Controle e
Prevenção de Doenças)
❏
+ 58 agentes ativos + 550 produtos químicos
(peróxido de hidrogênio, álcool etílico, hipoclorito de sódio,
entre outros)

❏ Kit de auto limpeza (para o colaborador).

Doenças Ocupacionais

Em 2020...

Principais Doenças Ocupacionais

+26%
Durante a pandemia
Covid-19:
❏
❏

Doença Proﬁssional (Decreto 3048/99 Anexo II)
Pode ser reconhecida como doença ocupacional (L 8213
Art 20 §2) desde que tenha o nexo causal com a atividade
realizada no período laboral, de modo que o exercício da
função aumenta o risco de contágio.

Temos ainda:
❏
❏
❏

Lesões por esforço repetitivo (LER/DORT)
Dores na coluna por postura inadequada
Saúde Mental (Estresse, Ansiedade e Depressão)

Devido à:
❏
❏
❏
❏

Falta de equipamentos ergonômicos
Excessiva carga de informações recebida diariamente
Diﬁculdade em conciliar demandas proﬁssionais com as
pessoais
Sensação de estar “ligado” no trabalho 24h por dia

Auxílio-doença
Aposentadoria por invalidez

+33,7%
Transtornos Mentais

+28,8%
Osteomusculares

Como enfrentar
A OIT ressalta áreas importantes que devem ser avaliadas e
abordadas pelas empresas:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Carga de trabalho, ritmo de trabalho e gerenciamento
do tempo
Violência e assédio
Equilíbrio vida pessoal e proﬁssional
Ergonomia no trabalho
Gestão e liderança
Comunicação, informação e treinamento
Promoção da saúde e prevenção de comportamentos
negativos
Suporte psicológico

Fonte de dados: https://cnf.org.br/afastamento-por-transtorno-mental-dispara-na-pandemia/

Teletrabalho
Legislação e boas práticas

Clt Art.75A-E
...
Art. 75-E. O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva,
quanto às precauções a tomar a ﬁm de evitar doenças e acidentes de trabalho.
Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade
comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador.

❏ Aditivo contratual de teletrabalho (Art 75-C - § 1º //MP 1046 04/21)
❏ Fornecimento de Equipamentos e kit ergonômico (MP 1046
04/21 Poderá ser por comodato ao funcionário)
❏

Suspenso os exames ocupacionais, exceto demissionais.
Deverão ser realizados em até 120 dias do encerramento da
MP 1046 de abril de 21 (28/08/21).

❏ Treinamentos e Orientações (Art 75-E) :
❏
❏
❏
❏
❏

Escolha do local de trabalho e a instalação dos
itens
Instalação de todos os equipamentos
Cartilha ergonômica
Riscos, Perigos e doenças ocupacionais
relacionados ao teletrabalho
Termo de Responsabilidade assinado pelo
trabalhador (Art 75-E - Parágrafo único)

❏ Canais de comunicação com o Sesmt, CIPA e RH
❏ Análise Ergonômica do Trabalho (amostragem)

Fonte da Imagem: Orientações de Ergonomia para Home Ofﬁce - SESI

Acidente de Trabalho
Legislação e boas práticas
❏ Na legislação nada mudou, deve-se fazer a análise caso a
caso

+390k
CAT (2020)

❏ Fluxo comunicação e Investigação
❏

Sesmt

❏

CIPA/Designado

❏

Formação do Comitê de Análise e Investigação

❏

Orientações aos empregados (mediante
registro)

❏

Deﬁnição de papéis e responsabilidades

+18k
CID Rel. Covid-19
(2020)

Durante o processo de investigação deve-se certiﬁcar se
a responsabilidade foi do empregador ou do funcionário
(desvio de atividade e ato inseguro).

Dados de abertura de CAT https://dados.gov.br/dataset/inss-comunicacao-de-acidente-de-trabalho-cat
Dados de casos de COVID-19 https://covid.saude.gov.br/

Materiais de Comunicação de Combate à Covid-19
OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde

Materiais de Comunicação de Combate à Covid-19
CDC - Centers for Disease Control and Prevention

