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Início da Comissão de Gerenciamento de Riscos Físicos:

A Comissão de Gerenciamento de Riscos Físicos nasceu de em um plano de ação, criado 
após um evento adverso na UTI Pediátrica, que apesar de não ter vítimas, ou danos 
materiais, nos despertou a necessidade de melhorar a nossa consciência prevencionista. 

Atribuições da Comissão:

Estudar de maneira multidisciplinar, riscos físicos em todas as edificações administradas, 
e/ou ocupadas pelo Sepaco. Buscando identificar os riscos através de check list, inspeções 
periódicas, inspeções técnicas, auditorias internas. Objetivando em extinguir ou mitigar os 
riscos físicos. Considere-se risco físico, aspectos visíveis e não visíveis em instalações no 
âmbito de:

• Estruturas prediais 
• Rede elétrica
• Rede de dados
• Rede de gases
• Rede hidráulica
• Sistema de ar-condicionado

• Sistemas de proteção contra incêndio
• Equipamentos de proteção coletiva
• Equipamentos pressurizados 
• Equipamentos que demandem certificações, e/ou 

calibrações
• Estoques de materiais (inclusive inflamáveis)



Composição da Comissão

- Superintendência Operacional

- Gerencia de Recursos Humanos

- Gerencia de unidades de Apoio

- Gerencia de Engenharia e Manutenção

- Engenharia Clínica

- Manutenção

- Segurança Patrimonial

- Tecnologia da Informação

- Segurança do Trabalho

Convidados

- Enfermagem

- Comunicação

Funcionamento:

- Inicialmente reuniões semanais – a partir de 09/10/2017 reuniões mensais.
- Reuniões  2º - Segunda feira de cada mês – 10h00



Cronologia:

- 08/06/2017 – Ocorrência UTI Neo

- 10/06/2017 – Início da elaboração e Plano de ação

- 23/06/2017 – Início das inspeções

- 26/06/2017 – 1ª Reunião da comissão já constituída

- 11/07/2017 – Visita à Hospital de grande porte

- 17/07/2017 – Teste de combustão (simulação com bombeiro militar)

- 19/07/2017 – Reunião com todas as lideranças

- 31/07/2017 – Comissão de análise de eventos

- 15/08/2017 – Reunião com a enfermagem

- 04/10/2017 – Visita técnica à hospital de grande porte



Atuação:

- Todo e qualquer risco físico (elétrico, hidráulico,  rede de gases, estrutura 

predial, armazenamento de materiais, risco de incêndio).



Situação inicial:
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Principais Avanços:

- Apresentação dos resultados a todas as lideranças, onde cobramos o 

comprometimento de todos com os principais riscos. 



Principais Avanços:

- Inclusão no check list da segurança patrimonial, de itens voltados a proteção 

da edificação e usuários (porta corta-fogo, hidrantes, tomadas, luzes, etc.)

- Criado rotina diária com os eletricistas, check list dos setores e equipamentos 

críticos com termômetro a laser. 



Monitoramento (câmeras, detector de fumaça e sistema supervisório):

- Nobreak

- Comando do Chiller 

- Chiller

- Cabine secundária

- Cabine primária

- Geradores

- Boiler

- Compressores

- Vácuo

- Casa de máquinas dos elevadores



Principais Avanços

Padronização do filtro de linha e adaptadores



Principais Avanços

Criação de check list elétrico, aplicado em todas as áreas (administrativas, 

operacionais e assistenciais).

Aplicação do check list, levantamento de 981 itens,  transformados em  85 

relatórios fotográficos, e 85 ordens de serviço via sistema.

Antes Depois



Principais Avanços

Aquisição do KIT da brigada de incêndio:



Principais Avanços

Ampla divulgação do ramal de emergência

Via intranet - Pop-up Etiqueta com ramal de emergência, em 
todos os postos de trabalho



Principais Avanços

Maior segurança na limpeza terminal



Principais Avanços

Pedestal bombas de infusão 

Antes Depois



Brigada de incêndio:

• Em setembro contamos com 560 brigadistas/prevencionistas. 
• Novos brigadistas até dez/19:  + 60 brigadistas.
• Formação prevista para 2020: + 320 brigadistas.

Plano de abandono:

• Cerca de 600 pessoas participaram dos simulados.
• Até dezembro/19: 3º e 4º Andares, Térreo, 3º Sub Solo e Ambulatório.
• Ambulatório Embuaçu previsto como área de retaguarda e atendimento.
• Parceria com Hospital da região, como hospital de referência em emergências.



Demais ações da Comissão:

• Troca das caldeiras do SND – Serviço de Nutrição e Dietética.

• Atualização do SPDA – Sistema de Proteção de descargas atmosféricas.

• Instalação de linha de vida no telhado do prédio.

• Análise imediata de incidentes por equipe multiprofissional.

• Instalação de eletroimãs nas portas corta-fogo.

• Separação do cabeamento lógico e elétrico no shaft.

• Redimensionamento de pontos de detecção de fumaça.

• Benchmarking com outros hospitais.

• Proibição de uso de equipamento elétricos particulares (cafeteiras, sanduícheiras, ventiladores).

• Estudo de casos (discussão e análise de ocorrências de incêndio em hospitais e semelhantes).

• Modificação da montagem das réguas de gases, circuitos independentes e embutidos na 

alvenaria. 



Nome:  Jurandir Junior

Telefone: (11) 2182-0594

Email: segtrab@sepaco.org.br

“É melhor prevenir”


