
Protocolo para gestão de crise na indústria da construção civil



As recomendações inclusas neste documento estão sujeitas a revisão contínua e 

podem ser modificadas se a situação epidemiológica assim exigir.

Este material não tem a intenção de esgotar o tema abordado, seguimos as práticas 

recomendadas pelas Autoridades de Saúde brasileiras na elaboração e compilação 

deste material.

Todas as informações aqui contidas também podem ser obtidas através do site do 

Ministério da Saúde

27 de março de 2020

coronavirus.saude.gov.br

coronavirus.saude.gov.br


O novo Coronavírus tem a capacidade de transmissão 

bastante alta e rápida. 

A situação não requer desespero, mas alguns 

cuidados precisam ser tomados para evitar a 

transmissão do vírus. 

Esses cuidados também se estendem às empresas no 

seu dia a dia e na conscientização dos seus 

colaboradores.



Os sinais e sintomas clínicos são principalmente respiratórios, como tosse e 

dificuldade de respirar, acompanhada de febre acima de 37 graus. 

QUAIS OS SINTOMAS DO COVID-19?

Ao apresentar esses sintomas, os pacientes podem não estar contaminados com o 

Coronavírus, mas sim com uma gripe ou resfriado. Mesmo assim, para evitar que 

alguma dessas doenças brandas sejam acentuadas, a recomendação é que não se 

sentindo bem, pacientes fiquem em casa.

Alguns pacientes também podem sentir:

Dores no corpo | Congestão nasal | Inflamação na garganta | Coriza. 

Todos sintomas são muito similares ao da gripe.



Pacientes com sintomas brandos não devem procurar o sistema de saúde 

para evitar que um quadro simples se complica ainda mais.

Fique atento! Apenas devem procurar o sistema de saúde, pessoas que 

apresentam alguns dos sintomas listados FEBRE E/OU DIFICULDADE DE 

RESPIRAÇÃO. 



COMO CRIAR UM PLANO DE 

CONTINGENCIAMENTO DA EMPRESA?

É importante que todos os empregadores criem planos de contingenciamento para lidar 

com pandemias, como a da COVID-19. Esses planos orientam empresas e trabalhadores a 

identificarem riscos e determinarem a conduta adequada em cada situação. 

As orientações sobre o assunto não pretendem ser protocolos ou regulações únicas. Cada 

empresa poderá adaptar essas orientações para sua realidade local e criar seu próprio 

protocolo.



PASSO A PASSO PARA ENFRENTAR A PANDEMIA DA 

COVID-19 NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Passo 1. Estabeleça medidas gerais de prevenção no canteiro de obras e escritório

Essas medidas são destinadas a todos os trabalhadores, tanto próprios como terceiros. Por 

exemplo:

Prepare o ambiente de trabalho para receber os seus trabalhadores: 

• Reduza o contingente de pessoal na obra, começando por pessoas acima de 60 anos, 

portadores de doenças crônicas e mulheres grávidas;

• Caso seja indispensável a presença na empresa de trabalhadores pertencentes a grupo de 

risco, deve ser priorizado trabalho interno, sem contato com clientes, em local reservado, 

arejado e higienizado ao fim de cada turno de trabalho;

• Mantenha ambientes bem ventilados;

• Prepare o ambiente para estimular a higiene frequente das mãos dos trabalhadores, clientes 

e visitantes, prioritariamente, mediante lavagem com água e sabão.



Comunique enfaticamente medidas de prevenção de infecção, como: 

• Informações sobre como lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos, ou sobre 

como usar álcool em gel com frequência;

• Higienização de mãos e braços com água e sabão antes do uso de Equipamentos de Proteção 

Individual;

• Reforço da etiqueta respiratória para que o trabalhador cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir;

• Orientação para que sejam evitadas aglomerações;

• Orientação para que, sempre que possível, os elevadores sejam utilizados por apenas uma pessoa; 

• Reforço para que os trabalhadores mantenham sempre uma distância de pelo menos 2 metros de 

seus colegas.

• Não compartilhamento de objetos pessoais, inclusive, objetos que são tocados por mão e boca: 

celular, computador, copo, bebedouro etc;

• Desinfetar regularmente os assentos e demais superfícies do interior do veículo que são mais 

frequentemente tocadas pelos trabalhadores.



Defina se é possível estabelecer políticas e práticas de flexibilização do local e 

do horário de trabalho, por exemplo: 

• Limitação da entrada de pessoas, conforme orientação dos órgãos oficiais;

• Flexibilização de turnos;

• Definição de meios de transporte alternativos para os trabalhadores a fim de evitar 

aglomerações em transporte público;

• Criação de novos turnos (com a finalidade de reduzir contato social na empresa);

• Homeoffice integral por período determinado para equipes administrativas do 

escritório ou do canteiro de obras.



Defina se é possível estabelecer políticas e práticas no trabalho com menor 

aproximação e contato humano, por exemplo: 

• Redução de reuniões presenciais e viagens de trabalho;

• Estímulo de reuniões virtuais mesmo no ambiente da empresa;

• Restrição de acesso ao público externo;

• Diferentes turnos de refeição e distanciamento nas áreas de vivência;

• Distanciamento nos postos de trabalho;

• Aumento no rigor da higienização do local de trabalho, com desinfecção de superfícies de 

equipamentos e mobiliário;

• Definição se é possível para sua empresa fornecer serviços de vacinação contra gripe, para 

reduzir casos de adoecimentos com mesmos sintomas da COVID19;

• Definição de local adequado para armazenagem e periodicidade de higienização dos 

uniformes dos trabalhadores da obra;

• Promover nos refeitórios maior espaçamento entre as pessoas na fila, orientando para que 

sejam evitadas conversas;

• Espaçar as cadeiras para aumentar as distâncias interpessoais. Considerar aumentar o número 

de turnos em que as refeições são servidas, de modo a diminuir o número de pessoas no 

refeitório a cada momento;

• Limpar e desinfetar as superfícies das mesas após cada utilização.



Passo 2. Desenvolva uma política e procedimentos internos para identificação e 

isolamento de pessoas doentes:

• Identifique trabalhadores do grupo de risco ou com sintomas da COVID19 antes do início das 

atividades, podendo seguir a triagem anexo ao protocolo;

• Crie um fluxo para rápida identificação e isolamento dos casos suspeitos de COVID19 no canteiro de 

obras e no escritório;

• Estimule que trabalhadores façam um auto monitoramento de sua condição de saúde e que informem 

prontamente qualquer sintoma;

• Estabeleça canais de comunicação ágeis para que o trabalhador comunique sua condição de saúde;

• Crie procedimentos para isolamento imediato de casos suspeitos e treine seus trabalhadores para 

implementá-los; 

• Restrinja o número de pessoas com acesso a áreas de isolamento (como ambulatórios, por exemplo), 

quando houver;

• Proteja os trabalhadores que precisam ter contato prolongado com pessoas sintomáticas, criando 

medidas adicionais de engenharia, administrativas, de segurança e de equipamentos de proteção 

individual.

• Classifique trabalhadores por perfil de risco (baixo, médio, alto, muito alto) para endereçar medidas 

apropriadas de proteção em cada caso*.
*Verificar “passo 5” deste documento.



Passo 3. Desenvolva, implemente e comunique proteções e flexibilidades do 

ambiente de trabalho

• Verifique se a política de licença médica da empresa é flexível o suficiente para 

atender as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do 

estado em que sua empresa atua;

• Converse com seus fornecedores sobre as medidas para proteger trabalhadores 

terceirizados de acordo com a política da sua empresa;

• Disponibilize, se possível, meios alternativos digitais para entrega de documentações 

relativas a condições de saúde (atestado, laudos etc), postergando a apresentação e 

entrega do documento físico original;

• Para empresas que ofertam planos de saúde, assegure que as operadoras de saúde 

estão fornecendo informações necessárias para acesso a serviços de teste e 

tratamento dos trabalhadores e familiares.

Não se esqueça! Trabalhadores informados fazem melhores escolhas e são menos 

propensos a absenteísmo.



Passo 4. Implemente medidas de controles no ambiente

Profissionais de saúde e segurança do trabalho usam diretrizes denominadas Hierarquia de 

Medidas de Controle para selecionar formas de prevenir ou reduzir riscos no ambiente de 

trabalho. 

A melhor maneira de fazer isso é remover, sistematicamente, a exposição das pessoas ao 

risco de contaminação pelo Coronavírus. São os casos das quarentenas para casos 

suspeitos e confirmados, e também para pessoas que tiveram contato com casos 

confirmados.

Durante a pandemia, quando isso não for possível, as medidas de proteção mais efetivas 

seguem a seguinte hierarquia:

1º - Medidas de controle de engenharia de segurança

2º - Medidas de controle administrativas

3º - Práticas de segurança no trabalho.

4º - Equipamentos de proteção individual.

Na maioria dos casos será necessária uma combinação dessas medidas.



Medidas de Engenharia

Esse tipo de medida não depende do comportamento dos trabalhadores e, de 

modo geral, são mais custo-efetivas. São exemplos de medidas de engenharia 

para prevenção de riscos relacionados à COVID-19:

• Instalação de filtros de ar condicionado que contribuem para desinfetar o 

ambiente de trabalho, quando possível;

• Aumento da ventilação no ambiente;

• Instalação de barreiras físicas, como cortinas de plástico e janelas de drive-

thru, que protegem contra respingos com secreções respiratórias de outras 

pessoas;

• Ventilação especializada por pressão negativa em ambientes de assistência 

médica, por exemplo.



Medidas de controle administrativo

• Evitar trabalhos em locais confinados sem ventilação, como em subsolo e fosso do elevador;

• Encorajar trabalhadores doentes a ficar em casa;

• Reduzir contato entre trabalhadores, e entre esses e clientes;

• Substituir situações de contato presencial por virtual, quando possível (teletrabalho, mesmo quando no 

ambiente de trabalho);

• Estabelecer dias de trabalho alternados ou novos turnos para reduzir o número de pessoas presentes 

no ambiente laboral ao mesmo tempo e aumentar a distância física entre eles;

• Reduzir deslocamentos e viagens não essenciais durante a pandemia;

• Desenvolver planos emergenciais de comunicação como fóruns informativos, treinamentos online e 

comunicação virtual sobre a COVID19 e formas de prevenção;

• Treinamento online para profissionais que precisam usar EPI no canteiro de obras;

• Ponderar o adiamento de procedimentos de saúde ocupacional não urgentes, para priorizar o 

atendimento às questões relacionadas à pandemia.

Esse tipo de medida requer envolvimento do trabalhador e da empresa. São mudanças nas 

políticas e procedimentos visando reduzir a exposição ao risco. Os exemplos listados são 

sugestões que devem ser avaliadas de acordo com as peculiaridades de cada empresa:



Práticas de trabalho seguro

Essas práticas incluem procedimentos para reduzir o tempo, frequência e 

intensidade de exposição ao risco, como as recomendações do passo 1 ao 3.

Equipamentos de proteção individual

O uso correto de EPI previne exposição ao risco. São exemplos: luvas, gorros, 

máscaras, proteção ocular. 

Nesses casos é preciso prezar pela manutenção, higienização a cada uso ou 

descarte, e uso correto desses.

Os trabalhadores que preparam e servem as refeições devem utilizar máscara 

cirúrgica e luvas, com rigorosa higiene das mãos;



Passo 5. Definir recomendações de acordo com o risco de exposição

Para definir medidas de proteção, cada empresa deve considerar condições de saúde 

individual, exposição a riscos e urgência na execução do trabalho. 

1. Condições individuais: 

a. Idade: acima de 60 anos;

b. Condições de saúde: diabetes, 

hipertensão, problemas respiratórios, 

doenças cardiovasculares e pacientes 

imunossuprimidos;

c. Gravidez e puérpera até 45 dias após o 

parto.

2. Exposição a riscos: 

a. Apresentação de sintomas;

b. Contato próximo e/ou prolongado com casos 

suspeitos e confirmados;

c. Frequência em locais de grande densidade 

populacional: escolas, universidades, transporte 

público, hospitais, shopping, aeroportos;

d. Trabalho com visitações a clientes e viagens 

frequentes;

e. Viagens internacionais.
3. Urgência do trabalho: 

a. Trabalhos essenciais de saúde e 

segurança pública que não podem ser 

interrompidos;

b. Trabalhos considerados prioritários pelas 

empresas e que não devem ser  

interrompidos ou adiados.



Consultar a tabela para verificar a sua classificação e recomendação.

Classificação Critérios Recomendações

Sem contato
Interações sem contato com uma pessoa com COVID-19 confirmado por 

laboratório, sintomático ou não.
Adotar medidas de prevenção.

Contato de risco baixo

1. Ambiente com contato distante (superior a 2 m) de caso suspeito* ou 

confirmado de COVID-19

2. Ambientes de trabalho com baixo contato humano;

Monitoramento ativo** dos sintomas

por 14 dias após a última exposição.

Contato de risco médio

1. Ambiente com contato próximo (inferior a 2 metros) de caso suspeito ou 

confirmado de COVID-19

2. Atendimento ao público externo e locais alta densidade populacional. Ex: 

shoppings, rodoviárias, escolas, restaurantes, academias, fábricas, tripulação de 

aeronaves e navios.

3. Viajantes à trabalho;

4. Ambientes com compartilhamento de ferramentas e/ou postos de trabalho.

1. Monitoramento ativo** dos 

sintomas por 14 dias após a última 

exposição.

2. Quarentena doméstica por 14

dias após a última exposição***

Contatos de risco alto

1. Contato prolongado ou frequente com uma pessoa com COVID-19 

confirmado por laboratório e sintomático. Ex: sala de aula, equipe de saúde 

ocupacional e/ou assistencial de empresas, trabalhadores de transporte de 

saúde (ambulância);

1. Quarentena doméstica por 14 dias 

após a última exposição***;

2. Monitoramento ativo** dos 

sintomas por 14 dias após a última 

exposição.

3. Garantir suporte psicológico

Contato de risco muito 

alto

2. Viver na mesma casa, ser um parceiro íntimo e/ou prestar assistência domiciliar 

a caso de COVID-19 confirmado por laboratório;

3. Profissionais de saúde de empresas que realizam procedimentos com geração 

de aerossóis (Ex: intubação orotraqueal, procedimentos de indução de tosse, 

broncoscopias, alguns procedimentos/exames dentários ou coleta invasiva de 

amostras.

4. Profissionais de laboratório que manipulam amostras de pacientes 

confirmados ou suspeitos de COVID-19;

Contatos de risco alto

Contato prolongado ou frequente com uma pessoa com COVID-19 confirmado 

por laboratório e sintomático. Ex: sala de aula, equipe de saúde ocupacional 

e/ou assistencial de empresas, trabalhadores de transporte de saúde 

(ambulância);



Considerações:

* Os casos suspeitos foram descritos conforme o Anexo Triagem.

** Entende-se como monitoramento ativo a observação individual 

(autoavaliação orientada) ou procedimentos de avaliação (por profissionais 

de saúde) da população exposta.

***Para os profissionais de saúde, a recomendação acima somente será 

aplicável no caso de doença confirmada ou sintomatologia compatível com 

quadro suspeito. Para esse público recomenda-se adiar procedimentos não 

urgentes ou não essenciais.
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COMO FAZER A TRIAGEM DOS FUNCIONÁRIOS 

PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES?

Como primeira regra: pessoas consideradas Grupos de Risco não devem retornar as 

atividades. 

Na impossibilidade do teletrabalho deve ser priorizado trabalho interno, sem contato com 

clientes, em local reservado, arejado e higienizado ao fim de cada turno de trabalho.

Os critérios de RISCO, doenças ou condições são:

• Idade > 6O anos;

• Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), bronquite/asma, 
enfisema pulmonar, pneumopatias estruturais;

• Doença cerebrovascular (sequelas de derrame 
principalmente);

• Cardiopatias, incluindo hipertensão arterial;

• Diabetes;

• Insuficiência renal;

• Gestante; 

• Pacientes imunossuprimidos.



Critérios de imunossupressão:

1.Neutropenia;

2.Neoplasias hematológicas com ou sem quimioterapia (exemplo Leucemias);

3.HIV positivo com CD4 <350;

4.Asplenia funcional ou anatômica (Retirada de Baço);

5.Transplantados;

6.Quimioterapia nos últimos 30 dias;

7.Uso de corticosteroides por mais do que 15 dias (prednisona >40 mg/dia ou hidrocortisona >160 
mg/dia, metilprednisolona >32 mg/dia ou dexametasona >6 mg/dia);

8.Outros imunossupressores (Doenças Reumatológicas muito comum fazer uso destes medicamentos);

9.Doenças autoimunes;

10. Imunodeficiência congênita.

Atenção! Pessoas com Sinusite e Rinite Alérgica ou Crônica não são consideradas grupos de risco.



Sinais e Sintomas para realizar Triagem antes de iniciar as atividades na empresa:

• Somente Coriza: fazer uso de máscara e observar se vai aparecer mais algum sintoma. 
Checar se funcionário já apresenta com frequência este quadro, comum nas pessoas que 

possuem rinite.

• Coriza + dor de garganta: fazer uso de máscara e observar se vai aparecer mais algum 
sintoma.

• Coriza + Febre: encaminhar para Unidade de Saúde ou Centros de Triagem nas cidades que 
possuem este serviço.

• Coriza + Febre + Tosse: encaminhar para Unidade de Saúde ou Centros de Triagem nas 
cidades que possuem este serviço.

• Coriza + Febre + Tosse + falta de ar: encaminhar para o Hospital ou para os Centros de 
Triagem nas cidades que possuem este serviço.

• Febre persistente sem melhora (mesmo com uso de antitérmico) + falta de ar + dificuldade 

respiratória: todos os funcionários que apresentem estes sintomas devem ser encaminhados 
ao hospital.

Atenção! Para todos os casos encaminhados às Unidade de Saúde ou Hospital, se possível, 

fornecer máscara para o percurso até o local, reduzindo a possibilidade de transmissão.




