
1



2

Proteção Passiva em 
Edifícios Hospitalares



Diversas outras preocupações ...
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Emergência “provisória” no Hospital Geral de Bonsucesso (HGB)
no Rio de Janeiro (veiculado em 16/05/2015) ... Havia 4 anos !!

Hospital Getúlio Vargas (HGV) em Recife 18/03/2014
Foto: Anderson Souza / Divulgação – Diário de Pernambuco



Segurança do Paciente
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“É a redução, a um mínimo aceitável, 
do risco de dano desnecessário 
associado ao cuidado de saúde”

(OMS)
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Segurança do Paciente

1ª Gestão da informação em prontuários eletrônicos (EHRs)

2ª Gestão antimicrobiana nos serviços médicos e de geriatria

3ª “Burnout” e seus impactos na segurança do paciente

4ª Segurança do paciente e os APPs de Saúde (mHealth)

Pesquisa ECRI Institute: 10+ (EUA - 2019)







105ª ??? 



Cenário da SCI no Brasil
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(05/2016)



Cenário da SCI no Brasil
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 267.000 incêndios / ano (SENASP 2013  Ref. 2011)

 Subnotificação
 < 1,50% na mídia (ISB 2012 a 2015)

 1.260+ vitimas fatais (CID 107 - DATASUS 2013)

 Menos de 10% das ocorrências BR investigadas
 Falta de dados confiáveis

 26,00% de ocorrências em edificações (CBPMESP 2011 a 2016) 

 Só em SP são 70.400 incêndios / ano (CBPMESP 2011 a 2016)

 0,60% ocorrências em EAS* (CBPMESP 2011 a 2016) 

 GO: 7.538 incêndios (2011)  / 8.700 (2012)  (15%↑) (<8% oco ) 



Comparativo Incêndios
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487.500 incêndios em edificações (AHRENS, 2013)

2,65% incêndios em EAS (1.800 Ocorrências)

68.000 incêndios em edificações (2013) 

1,16% incêndios em EAS (5.650 Ocorrências)

300.000 incêndios / ano

78.000 incêndios em edificações (26,00%) 

905 incêndios em EAS (1,16%) 

75 ocorrências / mês



Dificuldade Evasão

GHENT University Hospital (Bélgica)

Fonte: Aoife Hunt
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Fonte: Aoife Hunt

Dificuldade Evasão
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 Alta dependência do ‘staff’ para o abandono

 Alta rotatividade de colaboradores dificulta treinamento

 Avanço da idade média da população aumenta dificuldade

 Simulados reais são difíceis, arriscados e custosos

SIMULAÇÃO RESULTADO

Cadeira de Evacuação / Dia

Equipe feminina, 6 Assistentes
0,53 h

Maca / Noite

Equipe masculina, 4 Assistentes
4,17 h

Dificuldade Evasão



Regulamentação
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 Extensa Legislação de Segurança Contra Incêndio

 Não unificada (Legislação Federal, Estadual e Municipal)

 Desatualizada (RDC No 50/2002, NBR 9077/2001, ...)

 Equivocada

 Omissa

 Conflitos RDCs x Legislações x Normas Técnicas

 Responsabilidade VISA  x Corpo de Bombeiros

 ABNT NBRs

 90+ Normas Brasileiras de Segurança Contra Incêndio (vigentes)

 “NBR 16.651” - Proteção Contra Incêndio em EAS
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ABNT NBR 16.651



ABNT NBR 16.651
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 Conforme volumetria do EAS, deve-se prover compartimentação:



ABNT NBR 16.651

 Definição de ambientes de Alto Risco com limitação de área
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Área / Ambiente a ser compartimentada (o) Área máxima 
sugerida

TRRF mínimo Alto Risco

Abrigo de resíduos sólidos N/A 60 min. -

Ações básicas de saúde/ambulatório N/A igual ao TRRF do EAS -

Anfiteatro/auditório N/A igual ao TRRF do EAS -

Apoio administrativo/lojas e similares N/A 60 min. -

Apoio ao diagnóstico e terapia (exames) N/A igual ao TRRF do EAS -

Área de armazenamento/arquivos/depósitos 250 60 min. -

Áreas de refúgio N/A igual ao TRRF do EAS -

Casa de máquinas (elevadores, ar-condicionado etc.) N/A 60 min. -

Central de gases/depósito de gases 100 120 X

Centro cirúrgico/centro obstétrico N/A igual ao TRRF do EAS -

Centro de material esterilizado N/A 120 min. X

N/A Não se aplica. 
I Igual ao TRRF do EAS, conforme 6.3.4. 
X Setor de alto risco incêndio, pelo tipo de equipamento e ou carga de incêndio, que requer compartimentação e 
isolamento das rotas de fuga. 
Fonte: Ver Bibliografia [1]. 
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Área de refúgioÁrea de refúgio

Compartimentação Horizontal



Compartimentação Horizontal

Escada e elevador de emergência

Compartimentação

Barreira de fumaça
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Compartimentação



Compartimentação
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Os projetos de arquitetura devem apresentar claramente as
rotas de fuga, as saídas de emergência e as barreiras corta-fogo
e fumaça com o TRRF de cada uma destas

 As penetrações de infraestruturas de instalações nas barreiras
corta-fogo devem receber sistema de selagem adequado, com
materiais certificados e método de instalação homologado

 As EAS estão em constante transformação. Com isso, pode-se
sempre aprimorar as medidas passivas e ativas de SCI. Pela
mesma razão, deve-se identificar em campo e representar em
documentação todas as barreiras e sistemas de selagem

 Sistemas HVAC devem seguir a ABNT NBR 7256



Compartimentação



Compartimentação



Compartimentação

Utrecht, Holanda
Contraflam Lite EW 60

Utrecht, Holanda
Contraflam Lite EW 60

Fonte: Hospital Samaritano 



Compartimentação

23



Consequências
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• Perdas Humanas
• Perdas Econômicas

– Diretas: afetam elementos construtivos e materiais
– Indiretas: afetam empregos e os serviços oferecidos no EAS
– Futuras: passivos cíveis, trabalhistas, previdenciários e ambientais

• Perdas Sociais
– Lesões físicas e cicatrizes irremediáveis
– Desestruturação núcleos familiares e profissionais
– Aumento de doenças psicológicas, depressão e suicídios
– Aumento exponenciais dos custos de seguridade social
– Lacuna na atenção à saúde da população
– Redução na qualidade de vida



Conclusão ...
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 Cabe a nós técnicos, engenheiros e arquitetos 
envolvidos no desenvolvimento de projetos, na 
implantação e na operação de EAS, adotar uma 

postura proativa atualizada e não mais nos 
guiarmos pelo mínimo necessário (fácil) e sim,    

pelo adequado (correto) !

Muito obrigado !
 Eng. Marcos Kahn

 marcos.kahn@abdeh.org.br




