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01 Observações iniciais

Esta norma estabelece os requisitos míni-
mos para noti�cação, reporte e investiga-
ção de acidentes e quase acidentes com 
envolvimento de pessoas da Omega Ener-
gia, das empresas contratadas e suas sub-
contratadas e de terceiros a serviço da 
Omega Energia. Esta norma não abrange 
orientações para tratamento médico ou 
plano de atendimento a emergências e 
não substitui os requisitos legais aplicá-
veis. Em caso de con�ito, deve-se adotar a 
medida mais restritiva e garantir o total 
cumprimento legal. 



02 Responsabilidades

DIRETORES

• Garantir a implementação desta
norma;
• Prover recursos para o completo
atendimento desta norma;
• Prover recursos para implementar
ações corretivas e preventivas consi-
derando os prazos previamente acor-
dados;
• Participar da veri�cação de e�cácia
de acidentes e quase acidentes
graves, gravíssimos e de alto poten-
cial.

GERENTES E COORDENADORES

•Implementar esta norma em nível
local;
• Garantir o reporte dos acidentes e
quase acidentes com envolvimento
pessoas;
• Participar da investigação de eventos
graves, gravíssimos e de alto poten-
cial, quando requerido;
• Acompanhar as investigações de
acidentes e quase acidentes com
empresas contratadas, subcontrata-
das e terceiros;
• Garantir o fechamento de ações
corretivas e preventivas considerando
os prazos previamente acordados;
• Comunicar lições aprendidas e boas
práticas conforme seja relevante;
• Participar da veri�cação de e�cácia
de eventos graves, gravíssimos e de
alto potencial.

TIME DE SAÚDE E SEGURANÇA 
DO TRABALHO

• Suportar a implementação desta
norma em toda a companhia;
• Prover suporte técnico em saúde e
segurança para as operações;
•Participar de investigações de aciden-
tes e quase acidentes com funcioná-
rios próprios;
•Acompanhar e aprovar as investiga-
ções de acidentes e quase acidentes
com empresas contratadas, subcon-
tratadas e terceiros;
•Veri�car a e�cácia das investigações
de acidentes e quase acidentes.

        TIME DE INVESTIGAÇÃO

•Participar de treinamento de análise
de causa e similares, quando requeri-
do;
•Liderar/participar ativamente e docu-
mentar o processo de investigação de
acidentes e quase acidentes;
•Divulgar lições aprendidas e boas
práticas.

TIME JURÍDICO

•Proporcionar suporte jurídico no
processo de reporte e investigação de
acordo com a gravidade da acidentes
e quase acidentes e com o risco traba-
lhista para a companhia.



TIME DE COMUNICAÇAO

• Liderar a comunicação externa e
interna de acordo com a gravidade
dos acidentes e quase acidentes e
com o risco reputacional para a com-
panhia.

EMPRESAS CONTRATADAS, 
SUBCONTRATADAS E 

TERCEIROS

• Noti�car, reportar, investigar e veri�-
car e�cácia dos acidentes e quase
acidentes com envolvimento de pes-
soas;
• Prover recursos para implementar
ações corretivas e preventivas consi-
derando prazos previamente acorda-
dos;
• Garantir o fechamento de ações
corretivas e preventivas considerando
prazos previamente acordados;
• Comunicar lições aprendidas e boas
práticas conforme seja relevante.

TODOS

• Reportar acidentes e quase aciden-
tes imediatamente ao líder local,
brigadista e/ou time de segurança do
trabalho;
• Em caso de lesão, apresentar relató-
rio de atendimento ou atestado emiti-
do por pro�ssional da saúde com o
CID (Código Internacional de Doença)
para o líder direto e equipe de saúde e
segurança em até 12 horas;
• Comunicar, após retorno ao trabalho,
caso haja o reaparecimento de sinto-
mas relacionados às regiões afetadas
pelo acidente;
• Participar nas investigações de
acidentes e quase acidentes, quando
requerido.
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ACIDENTE DE TRABALHO: Ocorre pelo exercício do trabalho 
a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, provo-
cando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a 
morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho. 

ACIDENTE DE TRAJETO:  Acidente sofrido pelo empregado 
no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 
para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusi-
ve veículo de propriedade do empregado, desde que não 
haja interrupção ou alteração de percurso por motivo alheio. 

QUASE ACIDENTE: Ocorre pelo exercício do trabalho a 
serviço da empresa não ocorrendo lesão corporal ou pertur-
bação funcional. 

ALTO POTENCIAL: Acidente ou quase acidente que poderia 
ter causado o óbito ou ter gerado incapacidade permanente 
na pessoa ou em terceiros. 

AÇÃO DE CORREÇÃO: Ação imediata. Tem como objetivo 
resolver o problema.  

AÇÃO CORRETIVA: Ação tomada após a identificação das 
causas raízes. Tem como objetivo resolver a causa do 
problema, evitando sua repetição.

AÇÃO PREVENTIVA: Ação implementada para eliminar 
causas de problemas potenciais ou outra situação indesejá-
vel, a fim de prevenir sua ocorrência.

AÇÃO DE ABRANGËNCIA: Ação para a prevenção de possí-
veis desvios que ainda não ocorreram em processos seme-
lhantes onde foi identificado problema.

PLANO DE AÇÃO:  Ferramenta de planejamento que define 
ações necessárias para atingir objetivos com cronograma, 
prazos e responsáveis por cada tarefa, recursos financeiros e 
humanos necessários e acompanhamento de resultados.

03 Definições
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LÍDER LOCAL

LÍDER LOCAL
DIRETOR

RESPONSÁVEL DE
SAÚDE E SEGURANÇA

Sempre que houver vítima(s), antes de iniciar o fluxo de ação, garanta o resgate, 
atendimento inicial e encaminhamento para centro hospitalar quando 
necessário. Para atendimento a emergências consulte o Plano de Atendimento a 
Emergências – PAE da localidade. É recomendado que um médico do trabalho 
acompanhe a evolução da(s) vítima(s) até seu retorno ao trabalho.

1. NOTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
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2. REPORTE

1
Reportar através do 

formulário 
de Reporte de Saúde e Segurança
 No caso de acidentes ou quase acidentes 

com empresas contratadas, subcontratadas 
e terceiros, reportar para o líder local e time 
de saúde e segurança da Omega Energia.

EQUIPE LOCAL OU
RESPONSÁVEL DE

SAÚDE E SEGURANÇA

2 Atualizar o reporte 
quando houver novos fatos

RESPONSÁVEL DE
SAÚDE E SEGURANÇA

ATÉ 15 DIAS

ATÉ 20 DIAS

ATÉ 24 HORAS
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3. INVESTIGAÇÃO

1
Estabelecer um 

Time de 
Investigação

ATÉ 30 DIAS ATÉ 24 HORAS

RESPONSÁVEL DE
SAÚDE E SEGURANÇA

2
Coletar 

informações 
e evidências

TIME DE INVESTIGAÇÃO

3
Conduzir 

investigação 
do acidente 

ou quase 
acidentes

TIME DE INVESTIGAÇÃO4
Identificar 

causas 
diretas e 
fatores 

contribuintes 

TIME DE INVESTIGAÇÃO

5
Definir plano de 
ação com ações 

de correção, 
corretivas, 

preventivas e de 
abrangência

TIME DE INVESTIGAÇÃO

6
Completar 
Sumário de 

Investigação 
ou similar

TIME DE INVESTIGAÇÃO

7
Criar o Alerta 
de Seguran-

ça: Lições 
Aprendidas 
ou similar
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Observações:
1. Quando o acidente ou quase acidente for com um funcionário de uma empresa contratada ou 

terceiro, a investigação deverá ser realizada pela empresa contratada. 
2. As empresas contratadas, subcontratadas e terceiros podem utilizar o seu processo próprio de 

investigação, uma vez que compreenda todas as etapas desta norma.
3. Ao final da investigação deverá ser apresentado e aprovado pela Omega Energia.
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1Implementar plano 
de ação de�nido 
na investigação

EQUIPE LOCAL

2 Veri�car e�cácia 
do plano de ação

RESPONSÁVEL DE
SAÚDE E SEGURANÇA

3. PLANO DE AÇÃO E EFICÁCIA

ATÉ 60 DIAS

ATÉ 120 DIAS
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Quanto ao Tipo

•Quase acidente
•Danos Materiais
•Primeiros Socorros
•Acidente de trajeto
•Acidente de trabalho (típico)

Quanto à Classificação

•Acidente sem afastamento
•Acidente com afastamento
•Acidente fatal

Quanto a Severidade

•Alto potencial – acidente ou quase
acidente que a consequência mais
provável seria óbito ou incapacidade
permanente
•Gravíssima – quando há óbito ou
incapacidade permanente
•Grave – quando há incapacidade
temporária
•Média – quando há apenas primeiros
socorros ou danos materiais
•Menor – quando não há dano ou
lesão

ANEXO I - Nomenclatura de Acidentes e Quase Acidentes
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FERRAMENTA QUANDO QUEM

5 Porquês

Análise de 
Modos de 

Falha e seus 
Efeitos 
(FMEA)

Metodologia 
indicada para 

acidentes sem e 
com afastamento 
com complexida-

de média

Time de 
Investigação

Time de 
Investigação com 
suporte do Time 
de Engenharia

Time de 
Investigação com 
possibilidade de 
contratação de 

especialistas 
dependendo da 
complexidade

Time de 
Investigação

Metodologia 
indicada quando há 
falha em design e 

sistemas de 
engenharia

Metodologia 
indicada para quase 

acidentes e 
acidentes com 

complexidade baixa

Metodologia 
indicada para 

acidentes com 
afastamento de 

complexidade alta

Árvores de
Causas

Diagrama 
de Ishikawa
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ANEXO II - Orientações para Investigação de Acidentes e Quase Acidentes

A definição da metodologia da investigação é atribuição do Time de 
Investigação. Toda investigação deve ter a participação de um membro ou 
designado da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. Na 
tabela abaixo apresentamos sugestões de algumas ferramentas para 
auxiliar no processo de investigação: 
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 Anexo III – Orientações Complementares em Caso de Acidente com Óbito

Quando da ocorrência de óbito, é necessário comunicar à autoridade 
policial competente, de imediato, para lavratura do Boletim de Ocorrência 
(BO). Deve-se acionar o Time Jurídico para acompanhamento da lavratura 
do BO e para acompanhar a elaboração da certidão de óbito, solicitando 
cópia para a autoridade médica.

Anexo IV– Sumário de Investigação

Anexo V– Alerta de Segurança - Lições Aprendidas

https://omega-public-assets.s3.sa-east-1.amazonaws.com/documentos/Alerta+de+Seguranca+-+Licoes+aprendidas.pptx
https://omega-public-assets.s3.sa-east-1.amazonaws.com/documentos/Template+Sumario+de+Investigacao.pptx



