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Reunião: GT de Plano de Contingência 

Responsável: Pedro Teixeira e Ricardo Machado 

Horário: 14:30 às 16:30 h Local: COGIC 

Participantes 

Catia Costa (CQuali), Ricardo Machado (IOC), Simone Cavalher 
(FARMANGUINHOS), Pedro Teixeira (ENSP), Luis Pereira (ENSP), 
Rubens Barrozo (IFF), Pierre Chagnon (diretor da COGIC), Ednilson 
Humelino (responsável pela Brigada de Contingência/COGIC), Claudio  
(gestor de planejamento da área de segurança/COGIC), Ronaldo  
(chefe substituto do Departamento de segurança/COGIC), Jorge 
Pessanha (chefe de gabinete/COGIC), Marta Monteiro (Coordenadora 
de Qualidade/COGIC) e Cleber (COGIC). 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

1. Apresentação do plano de Contingência da Fiocruz - Humelino 

2. Definição do modelo de sinergia e das estratégias que iremos adotar entre a CTBIO e a 

COGIC. 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

 

Apresentação do plano de contingência da Fiocruz. 

 

Priorização da escolha da unidade para iniciar um “estudo de caso”. 

 

Cronograma de treinamentos da BVI por prédio/Unidade. 

 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

Trabalhar prioritariamente com o plano de 

contingência para incêndios e realizar uma 

agenda de prioridade de treinamentos 

conjuntamente com a COGIC, além de ser 

pensado um evento para divulgar tal plano 

na instituição.  
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Pierre iniciou a reunião dando boas-vindas a todos e dizendo ser um prazer receber a 

CTBio para mostrar como a instituição está preparada com os planos de contingência. Ele 

também ressaltou a importância da aproximação da COGIC com a CTBio. 

Em seguida, iniciou-se uma rodada de apresentações, começando com Ricardo explicando 

que atualmente a CTBio, coordenada pelo Dr Wim e localizada na Vice-presidência de 

Pesquisa, tem representantes de todas as Unidades (através das respectivas Comissões 

Internas de Biossegurança [CIBios]), além da COGIC, CQuali e CST. Informou também 

que existe um GT na CTBio (“GT Contingência”) fazendo um levantamento dos planos de 

contingência e emergência existentes na instituição. Neste sentido, tal GT propôs a reunião 

com a GOGIC para melhor conhecer o plano contra incêndio (e outros existentes) e poder 

ajudar da melhor maneira na divulgação dos mesmos nas Unidades. Ricardo agradeceu ao 

Pierre a oportunidade da reunião e, junto com Rubens, reforçou o ótimo trabalho 

desempenhado pela COGIC, citando, como exemplos, aquele desempenhado pela Brigada 

Fiocruz, pelo setor de Metrologia (qualificações das Cabines de Segurança Biológica e 

autoclaves) e pelo DGA (resíduos, etc). Em seguida, se apresentaram Simone, Catia, 

Humelino, Claudio, Ronaldo, Pedro, Rubens, Jorge Peçanha e Pierre. 

Após as apresentações, Pedro falou da sua satisfação em ver todos reunidos para buscarem 

o melhor caminho. Também relembrou o exemplo do funcionário Tadeu, o qual, após fazer 

(na década de 90, quando era chefe do setor de garagem da Fiocruz) o curso de 

biossegurança, aplicou tudo que havia aprendido (voltado para laboratório) na garagem 

(marcação do chão em relação às questões de incêndio, mapa de risco, etc); Pedro 

mencionou estar bem esperançoso no trabalho conjunto com a COGIC, reforçando as 

qualidades do Pierre como bom gestor e com disposição a ouvir as pessoas. 

Seguidamente, Rubens mencionou o ótimo trabalho da Brigada de Contingência Fiocruz no 

último incêndio ocorrido no IFF e o apoio da COGIC em colocar a Farmácia para funcionar 

rapidamente (dentro de uma semana). Porém ele enfatizou a necessidade de se fazer 

treinamento também para as pessoas que trabalham na Unidade. 

Após a fala do Rubens, Ricardo reforçou que na última reunião do GT Contingência 

(CTBio) foi discutido como a CTBio (e CIBios das Unidades) poderia contribuir com a 

Brigada Fiocruz e destacou ser muito gratificante estar numa instituição onde se pode 

contar com uma Brigada de Incêndio (Contingência) como a da COGIC. 
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Pierre mencionou que gostaria de ouvir os membros da CTBio e alinhar protocolos e 

procedimentos, passando em seguida a palavra ao Humelino para que este, em nome do 

Departamento de Vigilância e Segurança Patrimonial (DVSP; este envolve a Brigada 

Fiocruz, a Vigilância Patrimonial e os serviços de portarias, além do monitoramento por 

Circuito Fechado de Televisão-CFTV), fizesse uma apresentação.  

Humelino iniciou esclarecendo que a Brigada Fiocruz é de “Contingência” (e não apenas 

“Incêndio”), o que envolve um raio de ação bem mais amplo no atendimento das 

necessidades emergenciais da instituição. Ele salientou que apesar da formação básica dos 

membros da brigada ser Bombeiro Civil, eles não atuam somente como bombeiros (deu 

como exemplo o papel da Brigada no plano de captura de animais no campus). 

Um ponto marcante destacado pelo Humelino, e que já havia sido questionado pelo Corpo 

de Bombeiros (Bombeiro Militar), foi em relação aos riscos biológicos existentes nos 

laboratórios durante o combate de incêndios. Neste sentido, ele ressaltou a importância de 

haver uma interação com a Comissão de Biossegurança para saber o que tem (quais agentes 

biológicos) nos laboratórios e até aonde, durante o combate a um incêndio, a equipe dele 

pode entrar, impedindo, por exemplo, que haja a dispersão de agentes biológicos em 

decorrência da ação da Brigada. Ele também explicou que, em relação a um incêndio, os 3 

pontos focados pela Brigada são: preservação das vidas humanas, a pesquisa (atividade fim 

na maioria dos laboratórios da Fundação) e o patrimônio.  

Durante a apresentação do Plano de Segurança, Humelino enfatizou que este tipo de plano 

visa à prevenção (porém, acontecendo o sinistro entra a etapa de contingência) e funciona 

de forma integrada (Sistema Integrado de Segurança, composto por Brigada Fiocruz e 

setores de vigilância e de portarias, além de funcionar 24h). Em relação a este sistema, foi 

informado que, em breve, todos os campi poderão ser monitorados através da Central de 

Operações da Fiocruz (COF), uma sala de situação localizada no andar térreo do container 

que se encontra na Rua Sizenando Nabuco, próximo à saída que dá acesso ao morro do 

Amorim (campus Manguinhos). A COF está em fase de finalização e será a inteligência da 

segurança corporativa; inclusive as centrais de incêndios dos prédios das Unidades serão, 

futuramente, monitoradas da COF. 

Humelino reforçou a importância da Brigada Voluntária de Incêndio (BVI), mencionando 

que recentemente houve pelo menos uns quatro princípios de incêndio que foram debelados 

por trabalhadores do próprio prédio que haviam recebido treinamento (BVI). Um desses 

exemplos aconteceu no Pavilhão da Hanseníase (IOC), onde a BVI do prédio, devidamente 

treinada pela Brigada Fiocruz (COGIC), conseguiu evacuá-lo antes da chegada dos 
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bombeiros. Porém ele reforçou que para a formação da BVI é preciso o apoio da Unidade. 

Ele disse que na composição da BVI é fundamental a presença do porteiro e da 

recepcionista do prédio. Além disso, enfatizou que será o porteiro (por estar 24h no prédio) 

que controlará e monitorará a Central de Alarme de Incêndio (normalmente esta é instalada 

na portaria). 

Simone perguntou se, atualmente, todas as Unidades possuíam BVI. Humelino explicou 

que ainda não e que aquelas existentes em alguns prédios foram formadas como uma 

demanda decorrente de auditorias externas (exemplo da existente no Pavilhão da 

Hanseníase - IOC).  

Humelino mencionou que, atualmente, as duas contingências mais comuns na Fiocruz são 

aquelas voltadas para conflito armado (tiroteio) e incêndio, as quais, num primeiro 

momento, demandam ações contrárias: no conflito a recomendação é ficar abrigado no 

prédio, enquanto no incêndio é evacuá-lo. 

Humelino explicou que o Plano de Emergência Contra Incêndio e Pânico, estabelecido pela 

NBR 15219 (2005), é o mais divulgado e possui como complemento o Plano de Evacuação 

de Área. Porém, além destes também existe o Plano de Ação Mútua (PAM), previsto dentro 

do código de segurança contra incêndio e pânico, e tem por objetivo envolver outras 

empresas/comunidades localizadas na vizinhança, além do próprio corpo de bombeiros, 

somando esforços para melhor combate em casos de sinistros. 

Humelino também mencionou que na Brigada Fiocruz existem POPs estabelecidos para os 

casos de vazamentos de produtos químicos. 

Marta Monteiro informou sobre a necessidade de elaboração/revisão, em conjunto com a 

CTBio, de documentos discriminando os procedimentos de acompanhamento de entrada de 

ambulâncias trazendo (supostas) vítimas de Ebola (ou outros vírus letais) e de vazamentos 

de produtos químicos (Marta mencionou que enviou ao Ricardo tais documentos).  

Humelino salientou que há necessidade de um treinamento da Brigada Fiocruz para atuação 

dentro de áreas restritas, como os laboratórios. Ricardo reforçou que na última reunião 

CTBio foi discutido a possibilidade desta comissão dar treinamento em biossegurança para 

a Brigada Fiocruz. Simone complementou que o treinamento é uma consequência do 

importante trabalho para alinhar as ações entre a Brigada (COGIC) e a CTBio. Neste 

sentido, Pierre também ressaltou que, em casos de incêndio, quando os bombeiros militares 

são acionados eles querem saber quais são os agentes biológicos existentes no laboratório, e 

como atualmente não existe tal relação (inventário) na porta dos laboratórios, seria 
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fundamental ter o apoio da CTBio na conscientização dos pesquisadores para que tal 

inventário ficasse disponível para o correto acionamento dos bombeiros. Pierre também 

frisou outro problema comum, ocorrendo em alguns locais, que é a indisponibilidade na 

portaria das chaves dos laboratórios, dificultando a entrada dos bombeiros em casos de 

sinistro em que não existe ninguém no laboratório (um exemplo aconteceu recentemente no 

Pavilhão Leônidas Deane [IOC], onde a COGIC teve que fazer uma intervenção de 

manutenção da rede de emergência e a chave do laboratório encontrava-se com o 

pesquisador [não havia cópia na portaria], o qual estava viajando). Em relação à questão 

dos agentes biológicos existentes nos laboratórios, Simone reforçou que a CTBio está 

trabalhando na atualização do manual de biossegurança, para o qual será feito uma revisão 

desses agentes (e provavelmente produtos químicos) presentes nos laboratórios. Em 

seguida, Pedro salientou a importância de estarem todos reunidos discutindo os planos de 

contingência. 

Humelino explicou que quando eles recebem uma demanda de um “cliente” (Unidade) para 

um determinado prédio, independentemente do campus, eles primeiramente fazem um 

mapeamento do mesmo e, baseado na legislação (principalmente no decreto Estadual No 

897/1976 – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico), é elaborado um relatório 

apontando as vulnerabilidades da edificação (por exemplo, condições das saídas de 

emergências, obstrução de corredores, etc). É apresentado também um cronograma para 

dois tipos de trabalho: inicialmente uma palestra de sensibilização, para toda a população 

do prédio e onde são mostrados os riscos de um incêndio, e o curso de formação da BVI 

(com duração de 12h e baseado na Resolução SEDEC 031/2013). Paralelamente ao curso, é 

desenvolvido o Plano de Emergência Contra Incêndio e Pânico do prédio, o qual depois é 

colocado em prática através dos exercícios de simulação de incêndio, onde os integrantes 

da BVI são fundamentais. Humelino também explicou que geralmente a primeira simulação 

é realizada somente com a BVI, sendo as posteriores estendidas (englobando) à população 

do prédio (além disso, as primeiras simulações são feitas com dia/hora agendados 

[amplamente divulgado], podendo [a critério da direção da Unidade] posteriormente fazê-

las de modo inopinado). 

Posteriormente, Simone perguntou se, atualmente, todos os prédios tinham a estrutura com 

sirenes funcionando. Humelino respondeu que em alguns prédios, que não têm exigência de 

terem um sistema de alarme de incêndio, foi improvisada uma estrutura onde a sirene pode 

ser acionada pelo porteiro (por exemplo, o Pavilhão da Hanseníase [IOC]). Porém, ele 

salientou que nos prédios mais complexos a COGIC desenvolveu um programa que 

interligará as centrais de alarme à sala COF. Em seguida, Pierre acrescentou que esta 

interligação está sendo feita em 16 prédios. Quando Simone perguntou como havia sido 
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feito o levantamento dos prédios “mais complexos”, Pierre respondeu que a COGIC fez um 

mapeamento de necessidades e de riscos.  

Rubens disse que seria um avanço as Unidades receberem a brigada para realizar a palestra 

de sensibilização.  

Pierre salientou que uma grande ajuda que as comissões de biossegurança poderiam dar 

(para potencializar o trabalho desenvolvido pela COGIC na questão de incêndio) é a 

conscientização nas Unidades do processo desenvolvido pela Brigada (ele citou o exemplo 

do Pavilhão Leônidas Deane [IOC] em que a palestra de sensibilização foi agendada três 

vezes e o quórum foi muito baixo). 

Ricardo explicou que uma proposta levantada na reunião da CTBio foi escolher um prédio 

piloto por Unidade para desenvolver o treinamento contra incêndio com a BVI e, em 

seguida, fazer o simulado prático. Humelino sugeriu iniciar o plano de evacuação em 

prédios que já têm a BVI (poderá haver uma reciclagem da mesma), independentemente da 

condição da sirene (ele ressalta que se tiver um incêndio em um prédio onde a sirene está 

inoperante, de qualquer modo o mesmo terá que ser evacuado). Ele sugere que seja 

chamado para o plano de evacuação administradores de outros prédios/Unidades. Pierre 

acrescentou que poderá ser distribuído à CTBio a relação dos prédios que já fizeram o 

exercício (simulado) de evacuação. 

Cleber mencionou que quando estava no INCQS fez a solicitação da palestra à COGIC e 

foi prontamente atendido, tendo tido a palestra uma aceitação muito boa na ocasião. Porém, 

Humelino lhe informou que no INCQS o curso de formação da BVI não foi realizado ainda.  

Em seguida, Ricardo perguntou se, no campus Manguinhos, a formação de BVI (pela 

Brigada Fiocruz) já havia sido efetivada em pelo menos um prédio por Unidade. Humelino 

respondeu que já havia formado a BVI em algumas Unidades (CST, IOC, etc), porém em 

outras (Farmanguinhos, Politécnico, INCQS, Castelo, etc) ainda não. Ricardo então 

reforçou que, para colaborar com o ótimo trabalho da Brigada, foi pensado (na última 

reunião da CTBio) das CIBios ficarem incumbidas de recrutarem os contingentes para 

comporem as BVIs (de pelo menos um prédio por Unidade). Pierre concordou com a 

proposta e disse que a COGIC poderia passar à CTBio a relação (inventário) de todos os 

prédios que já têm BVI formada, de modo que esta comissão faça uma proposta de agenda 

de capacitação de BVI (sendo possível, a COGIC tentaria se alinhar a tal cronograma). 

Salientou também que na ordem de prioridade para capacitação da BVI estão os prédios do 

INI e do Gonçalo Moniz (Salvador), mas que em seguida poderiam ser eleitos outros 

prédios/Unidades, porém havendo a necessidade da ciência da alta direção da Unidade.  



 

 

 

Sistema de Gestão da Qualidade–

SGQ VPPCB 

 
 Vice-Presidência de Pesquisa e 

Coleções Biológicas - VPPCB 

 
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

 

Data: 20/06/2018 Página 7 / 7 

 

  
  

Claudio reforçou que a obrigatoriedade de formar a brigada é imposta por força de lei.  

Pedro salientou da importância da alta direção apoiar as ações de biossegurança, 

chancelando a política desta área na Fiocruz. Ele também sugeriu que fosse realizado um 

evento para marcar o treinamento de procedimentos contra incêndio (nos prédios), sendo 

muito importante que as altas direções (responsáveis pela COGIC, Unidades, CTBio, 

Presidência, etc) estivessem presentes, além do devido trabalho de comunicação em 

divulgar essa ação integrada da COGIC, CTBio e CQuali na prevenção contra incêndio e 

no cumprimento da legislação pertinente. Pedro enfatizou que estava muito satisfeito com a 

reunião (“esta reunião é histórica”, mencionou), pois mostrava que os setores envolvidos 

(COGIC, CTBio, CQuali) estão trabalhando de forma sinérgica e em rede. Pierre 

complementou que como os próximos prédios que receberão o treinamento contra incêndio 

(Plano de Contingência) são o do INI e da Expansão (este abrigando 11 

diretorias/Unidades), haveria essas duas oportunidades para realizar o evento sugerido pelo 

Pedro. 

Finalizando, Pierre agradeceu a presença de todos e enfatizou a importância do trabalho 

conjunto da CTBio e COGIC. 

 

 


