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Alvarás contra incêndio estão em dia?
Após incidente 
em hospital do Rio 
de Janeiro, casas 
de saúde mantêm 
equipamentos de 
prevenção em ordem

Treinamentos são realizados para capacitar funcionários
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depois do incêndio no 
Hospital Badim, no 
Rio de Janeiro, ocorri-

do no dia 12 de setembro e que 
vitimou 12 pessoas, o alerta  
para os gestores de hospitais 
de todo o país. Em Santa Cruz 
do Sul, os hospitais estão com 
os equipamentos de prevenção 
contra incêndios instalados e 
com seus funcionários treina-
dos para situações de sinistro. 
É o que garante o major Joel 
Dittberner, chefe da seção de 
segurança do 6º Batalhão de 
Bombeiros Militar. Segundo 
ele, as casas de saúde do mu-

DIvulgAÇãO

nicípio estão em constantes 
atualizações.

Tanto o Hospital Ana Nery 
quanto o Hospital Santa Cruz 
realizaram em 2019 novos trei-
namentos e também contam 
com as medidas de prevenção 
contra o fogo. “No caso do 
Hospital Santa Cruz, faltam 
apenas alguns ajustes no Pla-
no de Prevenção e Proteção 
contra Incêndios (PPCI), mas 
os sistemas estão instalados e 
as equipes treinadas”, destaca.

HosPItAL sAntA cRuz
Conforme o engenheiro de 

segurança do trabalho do HSC, 
Marcelo Schaefer, simulações 
de treinamento são realizadas 
duas vezes por mês através do 
projeto “Brigada de Incêndio”.  
O grupo é composto por 60 
funcionários, que se capacita-
ram voluntariamente para rea-
lizar um primeiro atendimento 
até a chegada dos Bombeiros. 
“Além disso, possuímos vários 
equipamentos de prevenção e 

combate a incêndio como sis-
temas de detecção de fumaça 
em vários locais ligado a uma 
central, que permite a identifi-
cação do princípio de incêndio 
de forma autônoma, fazendo 
com que a atuação da Brigada 
de emergência seja mais rápida 
impedindo a propagação do 
fogo”, comenta. 

Mais do que o treinamen-
tos, o HSC também acredita 
na importância do diálogo 
com o Corpo de Bombeiros. 
Segundo Schaefer, a troca de 
informações acontecem quase 
que mensalmente. 

HosPItAL AnA nERy
Segundo a engenheira de 

segurança do trabalho do 
Hospital Ana Nery, Cristina 
Nedel, a casa de saúde atende 
a todas as normas vigentes, 
sempre com apoio do Corpo 
de Bombeiros, que ampara 
com relação a orientações que 
garantam a segurança dos pa-
cientes, acompanhantes e pro-

fissionais. “Além disso, temos 
treinado os profissionais da 
instituição tanto com relação a 
um combate a focos de incên-
dio quanto com relação a uma 
eventual necessidade de eva-
cuação no hospital”, salienta. 
A engenharia ainda cita, como 
medidas de controle de incên-
dio, a instalação de hidrantes 
que foi ampliada, os extintores 
autônomos dispostos em todo 
hospital; as saídas de emergên-
cia com aumento de larguras e 

a abertura de novas portas e a 
instalação de barra antipânico 
a fim de favorecer o menor 
percurso possível em uma 
eventual necessidade de fuga. 
“Ainda fizemos a adequação 
de guarda-corpo das escadas; 
melhoria da sinalização das ro-
tas de saída; reforma de rampa 
de emergência e instalação de 
sistema de detecção de fumaça 
com sinalização de emergência 
por alarme sonoro e visual”, 
destaca.


