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Reunião: GT de Plano de Contingência 

Responsável: Pedro Teixeira e Ricardo Machado 

Horário: 14 às 16:30 h 
Local: Sala de reuniões do container novo de 

Farmanguinhos 

Participantes 

 
Luis Henrique Pereira (ENSP), Heloisa Goes (CQUALI), Catia Costa 

(CQUALI), Ricardo Machado (IOC) e Simone Cavalher 

(FARMANGUINHOS) 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

1. Apresentação do plano de Contingência da Fiocruz 

2. Definição do modelo e das estratégias que iremos adotar. 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

 Documento redigido pelo Pedro (compilação de diferentes documentos, a respeito do 

tema, cedidos por algumas unidades da Fiocruz) 

 

 Priorização do tópico a ser desenvolvido, a partir do documento formulado 

 
 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

Trabalhar prioritariamente com o plano de 

contigenciamento para incêndios 

 

GT de Plano de 

contingência 
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Pedro, coordenador do GT, fez um breve histórico explicando como chegou a escrita do 

documento que seria apresentado. 

Heloisa leu o trecho da Norma OHSAS 18001 que trata da preparação e resposta a 

emergências (item 4.4.7) e lembrou a importância do Plano de Contingência da Fiocruz 

considerar (dialogar e/ou mencionar) o documento (Procedimento Operacional Padrão ou 

outro) que venha a ter nas Unidades relacionado a tal processo. 

Pedro apresentou o documento por ele compilado. Expôs assuntos como: acesso as 

portarias, fluxo de acidentes, plano de contingência para conflitos armados, abandono de 

animais nos campi da Fiocruz, planos de contenção para laboratórios (Bioproteção) 

emergências químicas e biológicas, bem como plano de contigenciamento para incêndios. 

Muitos destes assuntos foram já discutidos anteriormente, com membros coordenadores do 

NUST, da brigada de incêndio, com participantes do grupo voluntário Focinhos do Castelo 

Com o intuito de compartilhar as informações, o coordenador do GT criará um Subgrupo 

na Rede de Biossegurança e enviará as informações para uma lista de e-mail a ser criada 

pelo GT. 

Ricardo ficou de agendar uma reunião com o Sr Umelino, responsável pela brigada de 

incêndio da Fiocruz, com todo o GT, a fim de alinharmos ações de treinamento no caso de 

necessidade de evacuar áreas, com princípio de incêndio. O GT levantou a possibilidade de 

trabalhar com uma unidade da Fiocruz, locada no campus de Manguinhos, tornando-a 

unidade modelo de treinamento no caso de incêndio. Foi relatado que nenhuma sirene, já 

instalada nos prédios do IOC. 

O GT ficou de agendar uma próxima reunião. 

 

 


