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Contribuições ao Setor 

• Março/2020

• Fórum permanente de consultas mútuas e orientação para enfrentar. 

conjuntamente a pandemia provocada pela Covid-19 .

• Aditivo da Convenção Coletiva de Trabalho.

• Comunicados, Cartazes e Informativos sobre cuidados e combate à Covid-19 para 

divulgação nas empresas e canteiros de obras. Comunicação de medidas protetivas 

nas redes sociais.

• Mais de 200 matérias na imprensa sobre medidas para enfrentamento da Covid-19, 

com entrevistas dos médicos e demais profissionais do Seconci-SP.



Contribuições ao Setor 

• Abril/2020

• Participações em webinars sobre o enfrentamento para combate à Covid-19

• Informativos sobre higienização de EPIs, cuidados com a saúde bucal, saúde 

emocional, entre outros

• Produção de vídeos sobre combate e prevenção da Covid-19

• Maio/2020

• Lançamento da pesquisa “Conhecendo as ações das construtoras paulistas no 

combate à Covid 19”. Atualmente na sua 7ª Edição

• Início da aplicação dos testes sorológicos (Teste Rápido)



Serviços ao Setor 

• Assistencial

• Medicina Ocupacional

• Engenharia de Segurança

• Treinamentos e Palestras

• Programa SOS - Seconci-SP Obra com Saúde

• Teste Rápido Covid-19



Programa Seconci-SP Obra Com Saúde – SOS 
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Diante do cenário atual e cumprindo seu papel como braço social da construção, o 
Seconci-SP desenvolveu o Programa SOS - Seconci-SP Obra com Saúde – Campanha 
Covid-19.

O Programa SOS foi idealizado para garantir a implantação e adesão às medidas de 
prevenção do coronavírus preconizadas pelo Ministério da Saúde e acordadas com 
a Secretaria do Trabalho para a Construção Civil. 

O Programa SOS oferece às construtoras do estado de São Paulo, serviços de 
profissionais de enfermagem em tempo integral nos canteiros de obras, visando a 
continuidade das atividades, e principalmente, a saúde dos trabalhadores.

https://sindusconsp.com.br/governo-divulga-orientacoes-de-saude-para-a-construcao-civil/


Programa Seconci-SP Obra Com Saúde – SOS 

Flávia Coelho  | Seconci-SP
Maio / 2020

Atividades desenvolvidas:

• Aferição da temperatura corporal dos trabalhadores

• Busca ativa de casos suspeitos e encaminhamento para atendimento 

médico

• Orientação para os casos suspeitos, podendo utilizar o recurso do Hotline

• Acompanhamento dos trabalhadores afastados

• Orientação sobre a técnica correta de higienização das mãos

• Verificação da distribuição do álcool gel nos canteiros

• Auxilio na distribuição dos colaboradores em áreas que não possa haver 

aglomeração (portaria, refeitório, vestiário)

• Participação do DDS, com orientações sobre higiene pessoal e do ambiente



Nossos números

90 11.00016

construtoras
canteiros

trabalhadores

Início do programa: 18 de março de 2020

(6 municípios)

Na cidade de São Paulo, há em média, 10 encaminhamentos /dia de casos suspeitos (busca
ativa - febre, tosse, coriza, etc.) para atendimento médico:

• Avaliação médica e exames complementares

• Teste rápido



• Público prioritário: Pacientes que estejam sintomáticos a mais de 7 dias, 

preferencialmente após o 10º dia (conforme ANVISA) – febre, tosse, dor de 

garganta, coriza ou espirro e dificuldade de respirar.

• A princípio 14.000 testes  que estão disponibilizados para o setor da Construção 

Civil.

Realização de Teste Rápido



Geral – Teste COVID-19

IgG IgM Conclusão Conduta Quantidade Percentual

+ + com COVID afastar / repetir 551 9,45%

- + com COVID afastar / repetir 252 4,53%

+ - imune retorno ao trabalho 531 9,53%

inconclusivo inválido repetir 66 1,19%

- - Sem COVID retorno ao trabalho 4167 74,85%

Total 5567



A Nova NR-18

• Entra em vigor no 1° Trimestre de 2021.

- Revisão Sistêmica em ambiente tripartite :
- Simplificação
- Desburocratização
- Harmonização
- Sem deixar de garantir a necessária segurança e saúde do 
trabalhador 

• A Norma :
“ O que deve ser Feita“
“ E Não como Fazê-la” 
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