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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 300 matérias na imprensa sobre medidas para enfrentamento à Covid-19,

com entrevistas dos médicos e demais profissionais do Seconci-SP
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CONTRIBUIÇÕES AO SETOR

Abril/2020

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

• Informativos sobre higienização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs),

cuidados com a saúde bucal e saúde emocional, entre outros

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

Maio/2020

• Lançamento da pesquisa semanal “Conhecendo as ações das construtoras

paulistas no combate à Covid 19
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CONTRIBUIÇÕES AO SETOR

A pesquisa indica que praticamente todas as construtoras participantes adotam nos
canteiros de obras medidas como: fornecimento de máscaras para uso nas obras e nos
trajetos; higienização das mãos, das ferramentas e dos EPIs; medidas para evitar
aglomerações; distribuição de cartazes, vídeos e folhetos orientativos.

A pesquisa encontra-se em sua 43ª edição, reunindo 42 empresas, responsáveis por 533
obras, envolvendo mais de 35.773 empregos diretos e terceirizados.

Os canteiros de obras continuam registrando um percentual de casos suspeitos e
confirmados de Covid-19 abaixo de 1% do contingente de trabalhadores.
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CONTRIBUIÇÕES AO SETOR

Junho/2020

• “Diretrizes para o Combate e Resposta à Covid-19”, realização SindusCon-SP,

Abrainc, Seconci-SP e Secovi, com apoio do Sintracon-SP

• Seconci-SP é avalista de Saúde no Protocolo Sanitário Imobiliário para reabertura

dos stands de vendas e demais atividades imobiliárias na capital paulista. Assinam

Abrainc, Secovi-SP, Creci-SP e Seconci-SP, entre outras entidades

Setembro/2020

• Em resposta à consulta do Sintracon-SP e do SindusCon-SP, a equipe médica do

Seconci-SP elaborou documento com orientações para o retorno ao trabalho dos

profissionais com mais de 60 anos
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SERVIÇOS AO SETOR

• Assistencial

• Medicina Ocupacional

• Engenharia de Segurança

• Treinamentos e Palestras

• Programa SOS - Seconci-SP Obra com Saúde

• Teste Rápido Covid-19
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O QUE É O PROGRAMA SOS

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 novo 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.
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NOSSOS NÚMEROS
Início do Programa – 18 de março/20

20
construtoras

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

• Avaliação médica e exames complementares

• Teste rápido

93 canteiros
(7 municípios)

11 mil
trabalhadores
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Aplicamos mais de 13 mil testes sorológicos, denominados testes rápidos, para os
trabalhadores da construção de empresas contribuintes ao Seconci-SP. Esses testes são
sempre acompanhados por nossos médicos, para o fechamento do diagnóstico e as
orientações de tratamento. Na amostragem, 76% dos testados deram negativo, 17%
positivo (Identificados com a fase aguda da doença) e 6% já tiveram a doença e podem
estar imunes. A potência e a duração da imunidade seguem ainda desconhecidas. Já
existem relatos de reinfecção.
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

O Seconci-SP OSS – Organização Social de Saúde – Nossa entidade foi qualificada como
OSS pelo Governo do Estado de São Paulo, em 1998, e pelo município de São Paulo, em
2006.

Na rede pública estadual, administramos os hospitais do Conjunto Hospitalar de
Sorocaba (CHS), e os hospitais de Itapecerica da Serra, Vila Alpina, Cotia, Sapopemba e o
Hospital Local de Sapopemba; e também os Ambulatórios Médicos de Especialidades
(AMEs): Barradas e Bourroul, em São Paulo, e Caraguatatuba, Lorena e São Vicente.

No município de São Paulo, o Seconci-SP administra as Unidades de Saúde dos Territórios
Penha e Ermelino Matarazzo e a Unidade de Assistência Médica Ambulatorial Dr. Ignácio
Proença de Gouvêa.
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

O Seconci-SP OSS construiu e administrou 2 hospitais estaduais de campanha para
tratamento de pacientes com Covid-19, o do Ibirapuera e o de Heliópolis, na capital
paulista.

Recebemos mais de 3.000 pacientes no Ibirapuera e quase 1.000 pacientes no
Heliópolis, salvando milhares de vidas. Com a estabilização e a queda dos casos da
Covid-19, estes hospitais encerraram suas atividades no final de setembro.

O Hospital de Campanha Heliópolis foi reativado em 13 de fevereiro de 2021.

Os hospitais públicos e os AMEs administrados pela OSS Seconci-SP estão todos
engajados na luta contra a Covid-19.
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Muito obrigada!

Norma Araujo
Superintendente IEPAC

www.seconci-sp.org.br
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