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PROTOCOLO DE CONTINGÊNCIA  À COVID-19

A história da sociedade moderna global enfrenta um 
momento único diante da emergência de saúde pública 
decorrente do novo coronavírus, o que tem demandado 
decisões estratégicas e céleres para a preservação da 
vida, do emprego e da renda dos cidadãos.
É importante nos prepararmos da melhor maneira para 
o que estamos vivendo, pois uma coisa é certa: o mundo 
não será como a’ntes, conforme nos alertou o biólogo 
Átila Iamarino. As transformações são inúmeras e passam 
pela política, economia, modelos de negócios, relações 
sociais, cultura, psicologia social e pela relação com a 
cidade e o espaço público, entre outras coisas. 

O surto de doença respiratória provocado pelo novo 
coronavírus (covid-19) foi detectado, inicialmente, em 
novembro de 2019, em Wuhan, na China, e tem levado 
milhares de pessoas a óbito ao redor do mundo, dada a 
rapidez de sua disseminação, severidade e dificuldades 
para a contenção, resultando na declaração de pandemia 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de 
março de 20201. 

A partir desse cenário, a Occupational Safety and Health 
- OSHA elaborou a classificação de graus de risco à 
exposição, considerando as funções desempenhadas 
pelos trabalhadores, assim compreendidos: 

I. Risco muito alto de exposição: aqueles com alto 
potencial de contato com casos confirmados ou 
suspeitos da covid-19 durante procedimentos médicos, 
laboratoriais ou post mortem, tais como: médicos, 
enfermeiros, dentistas, paramédicos, técnicos de 
enfermagem, profissionais que realizam exames ou 
coletam amostras e aqueles que realizam autópsias.

II. Risco alto de exposição: profissionais que entram 
em contato com casos confirmados ou suspeitos 
da covid-19, tais como: fornecedores de insumos de 
saúde; profissionais de apoio que entrem nos quartos 
ou ambientes onde estejam ou estiveram presentes 
pacientes confirmados ou suspeitos; profissionais que 
realizam o transporte de pacientes, como ambulâncias; 
profissionais que trabalham no preparo dos corpos 
para cremação ou enterro.

1 https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/14/Protocolo-de-
Manejo--Cl--nico-para-o-Covid-19.pdf 
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Para as 
empresas

III. Risco mediano de exposição: profissionais que 
demandam o contato próximo (menos de dois 
metros) com pessoas que podem estar infectadas 
com o novo coronavírus (SARS-coV-2), mas que não 
são considerados casos suspeitos ou confirmados; 
profissionais que têm contato com viajantes que 
podem ter retornado de regiões de transmissão da 
doença (em áreas sem transmissão comunitária); 
profissionais que têm contato com o público em 
geral (escolas, ambientes de grande concentração de 
pessoas, grandes lojas de comércio varejista), em áreas 
com transmissão comunitária. 

IV.  Risco baixo de exposição: aqueles que não requerem 
contato com casos suspeitos, reconhecidos ou que 
poderiam vir a contrair o vírus; profissionais que não 
têm contato, a menos de dois metros, com o público; 
profissionais com contato mínimo com o público em 
geral e com outros trabalhadores. 

Atento a esse cenário, o Sistema CNT apresenta ao setor 
transportador, a seguir, o Protocolo de Contingência 
à Covid-19, contendo sugestões de recomendações 
aplicáveis às empresas e aos colaboradores, com vistas 
a apoiar as ações e os procedimentos em resposta à 
pandemia, no que diz respeito à prevenção, ao controle e 
à redução dos riscos de contágio.

1. Avaliar a possibilidade de elaborar escalas de trabalho 
em esquema de rodízio, a fim de evitar aglomerações em 
cada turno. Além disso, devem observar diariamente o 
distanciamento entre os colaboradores na execução de 
suas funções laborais. 
2. Flexibilizar o turno da jornada dos empregados, 
podendo esses exercerem as suas atividades no 
turno oposto para atendimento de alguma demanda 
específica. Sobretudo, avaliar uma política de flexibilidade 
de jornada quando os serviços de transporte, creches, 
escolas, entre outros não estejam em funcionamento 
regular ou quando comunicados por autoridades 
competentes.
3. Fornecer lavatórios com água e sabão e sanitizantes 
(álcool 70% ou outros adequados à atividade). Manter à 
disposição, em locais estratégicos (banheiros, elevadores 
e corredores), álcool em gel 70% para utilização dos que 
estiverem presentes na empresa.
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4. Disponibilizar máscaras para utilização dos 
colaboradores.
5. Observar os planos de contingência recomendados 
pelas autoridades locais decorrentes da situação de 
pandemia, adotando outras medidas recomendadas 
além das descritas neste documento, de modo a 
resguardar os grupos vulneráveis e mitigar a transmissão 
comunitária.
6. Realizar, diariamente, em cada período de trabalho, 
o monitoramento da prática do distanciamento mínimo 
dos colaboradores e a medição de temperatura com 
utilização de termômetro digital térmico.
7. Fixar orientações sobre medidas de prevenção à 
covid-19 nos locais e ambientes de circulação e/ou 
coletivos, tais como: relógios de ponto, elevadores, copas, 
galpões etc.
8. Avaliar o enquadramento, como falta justificada, da 
atividade laboral realizada em situações decorrentes dos 
casos previstos no § 3º, do artigo 3º, da lei n.º 13.979/2020.
9. Informar os serviços de saúde nos casos de identificação 
de colaboradores com casos suspeitos ou confirmados da 
covid-19.
10. Aprimorar as medidas e a frequência de limpeza nas 
salas, nos banheiros e nas demais estruturas da empresa, 
tais como botão das válvulas de descarga, botões dos 
elevadores, suportes para álcool em gel, maçanetas de 
portas, locais de uso comum etc. 
11. Demarcar espaços no solo, necessários para garantir 
o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros para 
atendimento em recepções ou realização de atividades 
internas, tais como o registro do ponto eletrônico. 
12. Utilizar ferramentas para reuniões virtuais, a fim de 
evitar aglomerações em salas de reunião.
13. Recomenda-se que a empresa afaste do trabalho 
as pessoas consideradas no grupo de risco ou com 
comorbidades que podem agravar o quadro da covid-19:

• Adultos com 60 anos ou mais;

• Doenças cardíacas crônicas (infarto, insuficiência 
cardíaca, hipertensão arterial);

• Pneumopatias (incluindo asma moderada/grave; 
doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC);

• Nefropatias (doença renal crônica em estágios 
avançados (graus 3, 4 e 5) / paciente em diálise);
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• Hepatopatias (cirrose, fibrose hepática / hepatites B e C 
em tratamento - carga viral elevada);

• Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme);

• Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus);

• Portadores de doenças cromossômicas e com estados 
de fragilidade imunológica (ex.: síndrome de Down);

• Imunodeprimidos (incluindo medicamentosa ou pelo 
vírus da imunodeficiência humana - HIV);

• Transplantes de órgãos sólidos e de medula óssea;

• Tratamento para o câncer: quimioterapia e radioterapia 
nos últimos 30 dias;

• Uso de corticoides por mais de 15 dias;

• Doenças autoimunes em tratamento (lupus em 
tratamento);

• Grávidas em qualquer idade gestacional;

• Obesidade (índice de massa corporal maior ou igual a 
40 em adultos). 

14. Práticas referentes ao transporte de trabalhadores:

• Se fornecer transporte para os trabalhadores, promover, 
diariamente, a desinfecção dos transportes fretados.

• Manter a ventilação natural dentro dos veículos por 
meio da abertura das janelas. Quando for necessária a 
utilização do sistema de ar condicionado, deve-se evitar 
a recirculação do ar.

• Desinfetar regularmente os assentos e as demais 
superfícies do interior do veículo que são mais 
frequentemente tocadas pelos trabalhadores.

• Os motoristas, adicionalmente, devem observar:

a. a higienização do seu posto de trabalho, inclusive volantes 
e maçanetas do veículo;

b. a utilização de álcool em gel ou água e sabão para 
higienizar as mãos.

Para cada 
gestor

1. Divulgar, amplamente, práticas de prevenção ao 
contágio do novo coronavírus:

• Adotar revezamento em ambientes comuns.

• Estimular os colaboradores a higienizar as mãos com 
frequência.

• Desinfetar habitualmente os materiais de trabalho. 

• Solicitar a utilização de máscaras no ambiente de 
trabalho.

• Evitar a circulação desnecessária pela empresa.
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2. Observar, diariamente, o estado de saúde geral 
dos seus colaboradores e a possível manifestação de 
sintomas, como tosse, cansaço, congestão nasal, coriza, 
dispneia (falta de ar), mialgia (dor no corpo), dor de 
cabeça frequente, dor de garganta ou dificuldade de 
respirar, bem como a ocorrência de casos suspeitos ou 
confirmados na família/residência (pessoas com quem 
coabitam) dos colaboradores e comunicar aos Serviços 
de Segurança e Medicina do Trabalho da empresa ou, 
na ausência destes, a área de Recursos Humanos da 
empresa, para que sejam tomadas as providências 
cabíveis.
3. Quando identificar um caso suspeito:

 Observação 1: Nesse período de transmissão, todos os 
indivíduos são considerados casos suspeitos quando 
apresentarem quadro de síndrome gripal, que inclui: 
febre (>37,8 °C), tosse, dispneia (falta de ar), mialgia (dor 
no corpo), sintomas respiratórios superiores, fadiga e, 
mais raramente, sintomas gastrointestinais. Assim, eles 
devem ser avaliados conforme a tabela a seguir:

Situação 1:  Febre e pelo menos 
um dos sinais da síndrome gripal 
ou histórico de viagem para área 
com transmissão local, de acordo 
com a OMS, nos últimos 14 dias 
anteriores ao aparecimento dos 
sinais. Nesses casos, o Gestor da área 

deverá comunicar aos Serviços 
de Segurança e Medicina do 
Trabalho da empresa ou, na 
ausência desses, à área de 
Recursos Humanos da empresa 
para que sejam tomadas as 
providências cabíveis.

Situação 2: Febre e pelo menos 
um dos sinais da síndrome gripal 
e histórico de contato próximo 
de caso suspeito para o novo 
coronavírus (covid-19), nos últimos 
14 dias anteriores ao aparecimento 
dos sinais ou sintomas. Contato 
próximo de caso é definido como 
estar a, aproximadamente, 2 
(dois) metros de um paciente 
com suspeita de caso do novo 
coronavírus (covid-19).

Situação 3: Caso confirmado da 
covid-19 em pessoas que coabitam 
com o colaborador.

O atestado emitido pelo 
profissional médico para casos 
confirmados da covid-19, 
que determina a medida de 
isolamento, será estendido 
às pessoas que residam no 
mesmo endereço, para todos 
os fins, conforme a portaria n.º 
454, de 20 de março de 2020, 
do Ministério da Saúde.
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 Observação 2: Febre pode não estar presente em 
alguns casos, como, por exemplo, em pacientes 
jovens, idosos, imunossuprimidos ou que, em algumas 
situações, possam ter utilizado medicamento 
antitérmico.

4. Informar aos prestadores de serviço sobre a 
obrigatoriedade de utilização de máscaras e dos demais 
EPIs pertinentes à atividade que irá realizar, além dos 
necessários para a função e os que tenham relação com a 
proteção à propagação do vírus.

Para cada 
colaborador

1. Limpar, diariamente, sua área de trabalho, no mínimo, 
2 (duas) vezes por turno, independentemente das 
medidas já realizadas pela equipe responsável por esse 
trabalho.
2. Ao tossir ou espirrar, adotar etiqueta respiratória, 
que consiste nos casos em que não estiver utilizando 
máscara. Deve-se cobrir a boca com o antebraço ou lenço 
descartável.
3. Não receber ou trazer, em companhia para a empresa, 
crianças e familiares durante o período de pandemia 
decretado pelas autoridades sanitárias.
4. Dentro do possível, manter os ambientes abertos, tais 
como janelas e portas de entrada das salas.
5. Respeitar um distanciamento mínimo de 2 (dois) 
metros nos momentos de registro do ponto e evitar 
aglomerações nos ambientes comuns.
6. Sustentar o distanciamento de 2 (dois) metros de 
um outro colaborador na execução de suas atividades 
laborais, tomando os devidos cuidados de higienização 
do local e dos equipamentos antes e depois de sua 
utilização.
7. Higienizar as mãos sempre que:

• sair de locais de uso coletivo;

• sair do banheiro;

• registrar o ponto eletrônico (quando for pertinente);

• utilizar garrafas de café e bebedouros. 

8. Evitar tocar os pertences de outros colegas, sempre 
que for possível.
9. Ao ter contato com armários, frigobares, mesas, 
bebedouros, caixas de utensílios e/ou outros  objetos de 
uso coletivo,  higienize-os assim que terminar a utilização.
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10. Evitar conversar em ambientes fechados e, quando 
não for possível, manter o distanciamento mínimo de 2 
(dois) metros.
11. Evitar manter contato físico no ambiente de trabalho 
com outras pessoas.
12. Utilizar máscaras diariamente, conforme as instruções 
a seguir:

COMO COLOCAR A MÁSCARA

COMO REMOVER A MÁSCARA

COMO LAVAR A MÁSCARA

1. Lave bem as
mãos com água
e sabão.

2. Certifique-se
de cobrir bem
o nariz e a boca.

3. Prenda a
máscara atrás
das orelhas,
com o elástico 
ou amarrando
as tiras.

4. Evite tocar
a parte da frente
enquanto estiver
a colocando.

Lembre-se: 
A máscara deve ser usada por cerca de duas horas. Depois desse tempo, 
é preciso trocá-la. Então, o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos 
duas máscaras de tecido.

1. Lave bem as
mãos com água
e sabão.

2. Evite tocar
a parte da frente
da  máscara.

3. Apenas toque 
o elástico ou a tira 
que a prende atrás
das orelhas para
retirá-la e coloque-a
para lavar.

4. Lave novamente
as mãos com
água e sabão.

1. As máscaras
caseiras são 
individuais e
devem ser lavadas
pelo próprio
indivíduo. Cada
membro da família
deve ter as suas. 

2.  Lave-as com
sabão ou água 
sanitária, deixando
de molho por cerca
de 20 minutos.

Fonte:  Ministério da Saúde.
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Disposições 
Gerais 

1. Em razão do avanço do conhecimento e do controle 
da pandemia, as orientações deste Protocolo poderão ser 
revistas ou atualizadas, considerando as modificações 
no cenário epidemiológico que venham a melhorar a 
proteção à saúde dos colaboradores.
2. De forma adicional às medidas urgentes de cuidado e 
proteção contra a contaminação pelo novo coronavírus, 
o Ministério da Saúde produz  outros  materiais  que  nos   
auxiliam na proteção e nos cuidados para adotarmos 
neste período de pandemia. Alguns deles são os 
seguintes:

• O papel de uma alimentação adequada e saudável 
durante a pandemia: https://saudebrasil.saude.gov.
br/eu-quero-me-alimentar-melhor/qual-o-papel-de-
uma-alimentacao-adequada-e-saudavel-durante-a-
pandemia-de-covid

• Orientações a pais e crianças: https://saudebrasil.saude.
gov.br/eu-quero-me-exercitar-mais/diario-de-uma-
pandemia-5-dicas-para-orientar-pais-e-criancas

• Como manusear e utilizar alimentos de forma 
adequada: https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-
me-alimentar-melhor/das-prateleiras-a-mesa-guia-
pratico-de-como-manusear-e-utilizar-os-alimentos-de-
forma-adequada

• Sugestão de como fazer sua máscara do Ministério 
da Saúde: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-
saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-
prevencao-contra-o-coronavirus 

3. O uso de máscaras diminui a probabilidade de 
transmissão do vírus:

PROBABILIDADE DE CONTÁGIO

USE MÁSCARA!

Muito
alta

Pessoas com
a COVID-19}Alta

Média

Baixa

https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/qual-o-papel-de-uma-alimentacao-adequada-e-saudavel-durante-a-pandemia-de-covid
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/qual-o-papel-de-uma-alimentacao-adequada-e-saudavel-durante-a-pandemia-de-covid
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/qual-o-papel-de-uma-alimentacao-adequada-e-saudavel-durante-a-pandemia-de-covid
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/qual-o-papel-de-uma-alimentacao-adequada-e-saudavel-durante-a-pandemia-de-covid
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-exercitar-mais/diario-de-uma-pandemia-5-dicas-para-orientar-pais-e-criancas
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-exercitar-mais/diario-de-uma-pandemia-5-dicas-para-orientar-pais-e-criancas
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-exercitar-mais/diario-de-uma-pandemia-5-dicas-para-orientar-pais-e-criancas
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/das-prateleiras-a-mesa-guia-pratico-de-como-manusear-e-utilizar-os-alimentos-de-forma-adequada
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/das-prateleiras-a-mesa-guia-pratico-de-como-manusear-e-utilizar-os-alimentos-de-forma-adequada
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/das-prateleiras-a-mesa-guia-pratico-de-como-manusear-e-utilizar-os-alimentos-de-forma-adequada
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/das-prateleiras-a-mesa-guia-pratico-de-como-manusear-e-utilizar-os-alimentos-de-forma-adequada
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-prevencao-contra-o-coronavirus
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-prevencao-contra-o-coronavirus
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-prevencao-contra-o-coronavirus
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4. Atestados de síndrome gripal:

• São atestados relacionados a sintomas de gripe 
(tosse, coriza, febre, dor de garganta). Eles geralmente 
estão com os CIDs relacionados com o grupo J, U07.1 
(caso confirmado da covid-19, Z29.0 (isolamento), 
Z03.9 (observação ou suspeita), B34.2 (infecção por 
coronavírus não especificada), B97.2 (coronavírus). Para 
esses casos a recomendação do Ministério da Saúde é 
de isolamento domiciliar de 14 dias.

• Empregados com diagnóstico da covid-19 podem 
retornar ao trabalho após o 14º dia de isolamento 
domiciliar, desde que estejam há 72 horas sem febre 
(sem uso de antitérmicos) e sem sintomas respiratórios.

• Se o empregado ainda estiver com sintoma respiratório 
ou febre, após os 14 dias de isolamento domiciliar, 
ele deve passar em consulta com o médico que o 
acompanha. Este, se julgar necessário, deverá emitir 
outro atestado médico, e o empregado deverá ser 
encaminhado à perícia do INSS a partir do 16º dia de 
afastamento. 

5. Prática quanto a refeições:

• Os trabalhadores que preparam e servem as refeições 
devem utilizar máscara cirúrgica e luvas, com rigorosa 
higiene das mãos.

• Copos, pratos e talheres não higienizados, bem como 
qualquer outro utensílio de cozinha, não devem ser 
compartilhados.

• As mesas devem ser desinfetadas após cada utilização.

• Em refeitórios, adotar turnos de ocupação, controlando 
os acessos com a finalidade de evitar aglomerações 
e promover um maior espaçamento (2 metros) entre 
as pessoas na fila, nas mesas e nas cadeiras. Orientar, 
por meio de informes fixados nos locais, que conversas 
sejam evitadas e que essas medidas citadas neste 
documento sejam observadas.

O espaço acima foi editado pela empresa. Não reflete a opinião do Sistema CNT.

O espaço abaixo é destinado para inserir informações complementares. 
Campo editável.
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Referências MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria n.º 356, de 11 de 
março de 2020: regulamentação e operacionalização 
das medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (covid-19). Disponível em: http://www.
in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marco-
de2020-247538346

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria n.º 454, de 20 de março 
de 2020: declara, em todo o território nacional, o estado 
de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19). 
Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/
portaria-n-454-de-20-de-marco-de2020-249091587 
 
PORTAL DA INDÚSTRIA. Guia SESI para Prevenção da 
Covid-19 (2020) - documento que consolida conteúdos 
oficiais, técnicos e científicos que englobam medidas, 
orientações, políticas, métodos e recomendações para 
gestão de riscos associados à covid-19 nas empresas. 
Disponível em: https://www.portaldaindustria.com.br/
publicacoes/2020/3/guia-sesi-para-prevencao-da-covid-19/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA. Máscaras 
diminuem a probabilidade de transmissão do vírus. 
Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/
mascaras-diminuem-probabilidade-de-transmissao-do-
virus/55696

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Medida provisória n.º 
927/2020: Dispõe sobre as medidas trabalhistas para 
enfrentamento do estado de calamidade pública 
reconhecido pelo decreto legislativo n.º 6, de 20 de 
março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus 
(covid-19). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2019- 2022/2020/Mpv/mpv927.htm

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO DISTRITO FEDERAL. 
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