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Ir para home-office foi difícil, mas voltar a se encontrar é mais difícil ainda! Como reinaugurar com 

segurança o local de trabalho? Quando voltar ao trabalho presencial? Quem pode sair do home-office? 

A matriz de risco da COVID-19 é uma ferramenta que permite avaliar as condições seguras para se 

retornar às atividades presenciais neste cenário de pandemia “latente”. Para se construir a matriz de 

risco é necessário levar em conta fatores relacionados com a chance do indivíduo desenvolver 

COVID-19, além de fatores que geram maior gravidade da doença em si. 

 

Uma matriz de risco pode ser obtida pelo produto de escores de risco para COVID-19 multiplicado 

pelos escores de gravidade da doença. Por exemplo, considere uma matriz de risco com três fatores: 

um escore para gravidade da doença, baseado em idade e comorbidades do indivíduo (E1), um escore 

de risco de COVID-19, baseado nas condições favoráveis (ou desfavoráveis) do ambiente de trabalho 

(E2) e um terceiro escore que reflita a taxa de transmissão comunitária de COVID-19 no local/cidade 

de trabalho (E3). Se os três escore variarem de 1 a 5 pontos (1=muito baixo risco; 2 = baixo risco; 3 

= risco moderado; 4 = alto risco; 5 = muito alto risco) então a matriz de risco (M= E1 x E2 x E3) terá 

valores entre 1 (M=1x1x1) até 125 (M=5x5x5) para cada indivíduo avaliado.  

 

𝑀 = 𝐸1 × 𝐸2 × 𝐸3 

 

Em relação ao terceiro escore da matriz risco, fundamentado na taxa de transmissão de COVID-19 

na comunidade, pode-se usar os critérios do CDC – Centro de Controle de Doenças de Atlanta, que 

avalia a taxa de incidência em duas semanas (Figura 1) na cidade ou região sob análise (CDC, 2020a; 

CDC, 2020b). Para o cálculo da taxa em 14 dias não se utiliza a média móvel: somar os casos novos 

em 14 dias seguidos e dividir pela população da cidade (multiplicando por 100.000). Escore de risco 

de COVID-19 baseado na taxa de transmissão comunitária (E3):  

• Taxa de transmissão muito baixa: < 5  →  E3 = 1 

• Taxa de transmissão baixa: 5 a < 20   →  E3 = 2 

• Taxa de transmissão moderada: 20 a < 50  →  E3 = 3 

• Taxa de transmissão alta: 50 a ≤ 200  →  E3 = 4 

• Taxa de transmissão muito alta: > 200 →  E3 = 5  



Figura 1 – Padrão do CDC para retorno às aulas presenciais. 

 

 
Fonte: Centro de Prevenção e Controle de Doenças – CDC/Atlanta-USA. 

https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p0915-dynamic-school-decision-making-infographic.html 
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