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LISTA DE SIGLAS 
 

CEC - Comissão de Emergência Catástrofe 

CMS - Câmara Municipal de Setúbal 

EC - Emergência Catástrofe 

HOO - Hospital Ortopédico do Outão 

HSB - Hospital de S. Bernardo 

INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica 

PC - Pequena Cirurgia 

PE - Plano de Emergência 

PEC - Plano de Emergência Catástrofe 

PSP - Policia de Segurança Pública 

SCDT - Serviços Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

SIE’s - Serviço de Instalações e Equipamentos 

SO - Serviço de Observação 

SU - Serviço de Urgência 
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0 - INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

O Hospital de São Bernardo tem como área de influência os concelhos de 
Alcácer do Sal, Grândola, Palmela, Santiago do Cacém, Sesimbra, Setúbal e Sines, 
abrangendo 4 385 Km2 e tendo 247 900 habitantes (censo de 1991). 

Está localizado próximo da principal via de circulação entre Lisboa e o sul do 
país e da via com ligação a Espanha, numa zona sísmica e junto a um porto de 
mar. 

A área envolvente é assim, pela frequência de tráfego, e outras 
características, susceptível de aparecimento simultâneo de número anormalmente 
elevado de vítimas com gravidade clínica diversa, pelo que se faz sentir a 
necessidade de um plano de catástrofe. 

 

 

As especialidades e os meios técnicos existentes no Hospital de São 
Bernardo permitem que este assuma como primeira linha no diagnóstico e 
tratamento de grande número de patologias, em lugar de se afirmar apenas como 
entidade “transportadora” de acidentados. 

A preocupação da Comissão de Emergência e Catástrofe incidiu assim na 
determinação de áreas e na coordenação dos meios técnicos e humanos existentes 
para a prestação de cuidados. 

Definiram-se circuitos, procedimentos, prioridades. 

Ouviram-se as opiniões de vários sectores profissionais, ao longo de todo o 
processo de elaboração deste PEC aceitando-se sugestões apresentadas. 

Contactaram-se entidades externas ao Hospital, como o INEM, a Sociedade 
Portuguesa de Trauma, a Protecção Civil, a PSP, outros Hospitais e a Câmara 
Municipal de Setúbal. 

Pretendeu-se assim, que este Plano de Emergência e Catástrofe fosse uma 
síntese do envolvimento de todos os profissionais do Hospital de São Bernardo. 

Pretende-se manter as rotinas de comportamentos e circuitos por forma a 
que todos os profissionais tenham na Emergência as mesmas rotinas básicas de 

J. G. 
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funcionamento. É importante não aumentar a confusão com novas medidas 
instituídas apenas para o PEC. 

Após a aprovação do PEC, proceder-se-á à distribuição de instruções 
escritas aos vários Serviços e à exercitação mediante simulação de uma situação 
de catástrofe. 

Só com a avaliação positiva da participação dos funcionários do Hospital e 
dos vários Serviços na simulação se poderá afirmar que o Hospital de São 
Bernardo se encontra preparado e apto a responder eficientemente a uma situação 
de catástrofe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. G. 

Comentário [HDSB1]:  
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I – METODOLOGIA DE ACTUAÇÃO 
 

 

O desenvolvimento do PEC tem por objectivo a resposta correcta e atempada 
de todos os serviços do Hospital, centrados no Serviço de Urgência, a uma 
catástrofe externa de que resultem múltiplos sinistrados. 

Vão definir-se várias fases de activação do plano, que serão despoletadas 
respectivamente por: ALERTA VERDE à Chefe de Equipa do Serviço de Urgência, 
ALERTA AMARELO à Director do Serviço de Urgência, ALERTA VERMELHO à 
Director Clinico, Director do Hospital. 

A Comissão de Emergência Catástrofe (CEC) teve, desde o inicio da sua 
tarefa, o cuidado de procurar explicar a todos os estratos profissionais do HSB, as 
permissas necessárias ao desenvolvimento deste plano. Foi também sua 
preocupação que toda a população hospitalar pudesse dar o seu contributo, para a 
elaboração deste trabalho. 

Pretende-se que todos os profissionais colaborem de forma ordeira e 
organizada nas tarefas tendentes ao tratamento de vários sinistrados. 

Estão definidos circuitos preferenciais no SU, cadeia de comando, sala de 
comando, forma de contacto de todos os profissionais de saúde da instituição, sua 
concentração em local próprio e atribuição de tarefas especificas para cada 
elemento. Chama-se particularmente a atenção para o facto de que todos o 
trabalhadores do HSB são igualmente importantes para a ajuda aos feridos. Deste 
modo, deverão ter em atenção, que a sua ida intempestiva e desordenada para o 
serviço de urgência, embora louvável, não é de forma nenhuma a melhor maneira 
de tentar colaborar no tratamento dos doentes. Deverá ser o Chefe de Equipa de 
Urgência, ou quem comandar toda a operação, a definir, altura e forma de 
colaboração de todos. Nestas alturas a desorganização e confusão são  reinantes, 
devendo por isso todas as actuações estar organizadas. Foi preocupação da CEC 
que os métodos de trabalho usados no dia a dia não fossem modificados na altura 
da catástrofe, por forma a não quebrar rotinas, e tornar mais eficaz a tarefa de 
tratar e encaminhar doentes que chegam ao Hospital em grande número. 

 

 

I - 1. - CIRCUITOS EXTERNOS 
 

Generalidades 
 

J. C. 
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O Hospital de S. Bernardo encontra-se delimitado ao norte  e a oeste pela 
Av. D. João II, que dá acesso às Portarias A e B e a nordeste e a leste pela Rua 
Prof. Egas Moniz onde desembocam as Portarias C e D (Anexo 1). 

Para fazer face a uma situação de acréscimo de veículos resultantes de uma 
emergência, tomou-se em consideração a necessária fluidez do tráfego rodoviário, 
no espaço onde se procederá ao atendimento de utentes, e a manutenção tanto 
quanto possível do circuito já existente. 

Assim em termos básicos pretendeu-se isolar o movimento de veículos 
transportando utentes do dos veículos particulares. 

O circuito de veículos proposto é o abaixo indicado:  

 

 

Entradas e Saídas de Veículos 
 

a) A entrada de veículos transportando acidentados é efectuado pela Portaria B, 
virada a Oeste, percorrendo-se o arruamento paralelo ao Serviço de Urgência, 
onde são deixados os doentes. 

Esses veículos param no telheiro frente à Urgência apenas o tempo 
indispensável. Caso seja necessário, devem estacionar no parque designado 
com o n.º 2, no espaço reservado indicado no pavimento. 

 

b) A saída de veículos verifica-se pela Portaria C, podendo deslocar-se no sentido 
ascendente para a Av. D. João II ou no sentido descendente. 

Havendo necessidade de transportar doentes para as Consultas Externas, a 
saída de veículos processa-se pela Portaria D evitando-se que tenham de 
inverter o sentido da marcha. 

 

c) A circulação de veículos particulares no arruamento principal que dá acesso à 
Urgência só é permitida quando transportem doentes em situação de 
emergência.  

 

 

 

Controlo de Entradas e Saídas 
 

Com o desencadear  do PEC há necessidade de reforçar o controlo e a fluidez 
do tráfego nas admissões e nos acessos às vias que circundam o Hospital. 

J. G. 
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a) A triagem de veículos admitidos no Hospital verifica-se nas Portarias A e B e é 
efectuada por um elemento de  Segurança, com um reforço de Porteiros do 
Hospital.  

b) O acesso à Av. D. João II, artéria com bastante movimento e uma das principais 
vias da cidade de Setúbal é problemática, além de ser efectuado através da Rua 
Prof. Egas Moniz, estreita e com bastante movimento de veículos particulares. 

Assim afigura-se indispensável a colaboração da PSP conforme contacto já 
estabelecido e a ser activado através do 112.  

c) O agente da PSP actualmente em serviço na Urgência deve participar no 
controlo do tráfego na área envolvente a esse Serviço impedindo o 
estacionamento de ambulâncias e encaminhando-as para o Parque n.º 2. 

 

 

 

Parqueamento 
 

À necessária fluidez do trânsito é indispensável que o estacionamento de 
veículos seja exclusivamente efectuado nos Parques e áreas destinadas, 
nomeadamente Parques 1, 2, 3 e 4 – anexo 1. 

Todas as áreas de estacionamento deverão estar devidamente marcadas no 
pavimento assim como os espaços onde é proibido estacionar. 

Deverá ser expressamente proibido estacionar na área entre o SADU e a 
Portaria C assim como nos passeios envolvendo essas áreas de forma a facilitar a 
fluidez do tráfego. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

I - 2 – CIRCUITOS INTERNOS 
 
 

J. G. 
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 Numa situação de catástrofe é fundamental a organização da circulação de 
pessoas e macas dentro do Serviço de Urgência. 

 Preferencialmente haverá apenas um sentido desde a admissão na Urgência 
Geral ou Pediátrica até à Radiologia Central e posterior transferência para os 
serviços de internamento ou evacuação para outros Hospitais, fazendo-se a saída 
pela porta junto à Central de Esterilização. 

 Para facilitar esta circulação há que disponibilizar espaço. Todos os doentes 
estáveis sairão do SO para os Serviços mesmo que não haja vagas (é uma situação 
provisória, de catástrofe, e ocupar-se-à o corredor, com posterior reforço de 
pessoal de Enfermagem e de Acção Médica). Os doentes que forem chegando à 
Urgência ficarão em macas que entretanto foram disponibilizadas pelo 
aprovisionamento. 

 Todo o material que possa perturbar esta circulação ou a reanimação de 
doentes nos gabinetes de atendimento, como mesas e cadeiras, ficarão durante a 
catástrofe armazenadas no átrio junto à Anatomia Patológica, sendo este 
transporte assegurado pelas auxiliares que desceram dos serviços.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - 3 – PESSOAL 
 
 
 Para que seja possível em qualquer altura do ano e a qualquer hora accionar 
um Plano de Emergência/Catástrofe, é fundamental que todos os funcionários 
tenham actualizados, junto da Secção de Pessoal, a sua morada e números de 
telefone. 

Se esta medida não for garantida, qualquer plano falhará logo no início, pelo 
que apelamos ao seu cumprimento. 

Infelizmente as Catástrofes não acontecem nos outros países, não 
acontecem só nas outras regiões, um dia podem bater-nos à porta. É preciso que 
quando isso acontecer estejamos preparados para as enfrentar com a melhor 
organização possível. 

J. V. 
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Como trabalhadores da Saúde que somos, temos a nossa legislação que nos 
dá direitos mas também nos dá deveres. Qualquer cidadão deve ser solidário, pelo 
que, quando for contactado pessoalmente ou tomar conhecimento através dos 
Órgãos de Comunicação Social da existência de uma Emergência/Catástrofe na 
nossa região, deverá imediatamente comparecer no nosso Hospital para que 
rapidamente e com o esforço de todos nós, tudo volte à normalidade. 
 
 
 

 

I - 4 – SALA DE COMANDO 
 

Esta sala deve situar-se na zona contígua à triagem e observação de 
doentes, razão pela qual, propomos que esta se situe na actual “Sala de Reuniões 
do Director do Serviço de Urgência”. 

Será nesta sala que reúne e permanece a chefia do Plano de Emergência 
Catástrofe. 

Esta sala deve estar equipada com “placards” de parede, onde toda a 
informação será colocada para que em qualquer momento a chefia do PEC 
mantenha o controle do que se passa a montante ou a jusante do Hospital de S. 
Bernardo. 

Do seu equipamento deverá também constar para além de telefones com 
linhas internas, telefones com linhas directas para o exterior que seriam 
descodificadas pelos serviços de Instalação e Equipamentos na 
Emergência/Catástrofe. Todas as comunicações relacionadas com a activação do 
PEC e sua manutenção serão efectuadas a partir desta sala de comando. 
 
 

 

I - 5 – SALA DE CONCENTRAÇÃO DE PESSOAL 
  

Em situação de Emergência/Catástrofe é natural que os vários grupos 
profissionais que trabalham no Hospital se desloquem para a instituição e se 
concentrem na zona de triagem e observação do SU. Esta deslocação de pessoal 
pode pôr em causa, pela confusão que gera, e execução dos trabalhos nestas 
áreas. 

Assim todos os profissionais do HSB que foram contactados pelo Chefe de 
Equipa da Urgência, ou que souberam do incidente por outras vias, devem 
concentrar-se na Consulta Externa (Sala de Espera de Oftalmologia). 

É deste local que serão chamados a colaborar no PEC, todos os profissionais 
de Saúde do HSB, com excepção daqueles que conforme definido neste PE, se 
deverão dirigir aos respectivos serviços. 

Todos os elementos sairão da Sala de Concentração com tarefas definidas. 

V. R. 

J. V. 
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I - 6 – COMUNICAÇÕES 
 
 Parece-nos fundamental a existência de uma boa rede de comunicações. 
Para tal propomos que para além das já existentes (telefones internos e BIP’s), a 
Sala de Comando esteja munida de quatro linhas telefónicas directas para o 
exterior a serem activadas por decisão do Chefe de Equipa, aquando da activação 
do P. E. C.. 

 Estas linhas ligarão a Sala de Comando do HSB, ao INEM, Bombeiros, PSP, 
Protecção Civil, bem como a outros Hospitais, sem necessidade de recorrer à 
Central Telefónica. 

 As comunicações internas para com o Chefe de Equipa da Urgência, 
Enfermeiro Chefe da Urgência, Equipas Médicas e de Enfermagem no local do 
acidente bem como em outros locais hospitalares e ambulâncias do Hospital 
devem ser efectuados por rádio portátil, ficando a central de rádio também na Sala 
de Comando. 

 Estes rádios portáteis devem ser fornecidos pelo SIE’s ao Chefe de Equipa 
logo que solicitados.     
 
 
 
 
 
 

 

I - 7 - TELEFONISTAS 
 

Desencadeado o PEC a actividade das telefonistas estará subordinada aos 
contactos necessários e relacionados com essa situação, cessando todas as 
comunicações que não estejam a ela adstritas. 

Às telefonistas compete entrar em contacto com vários profissionais do 
Hospital cuja presença é indispensável . 

 

Os contactos são determinados em função da gravidade da situação: 

♦ Alerta verde – chamada de elementos a trabalhar no momento, que se 
deslocarão para a Urgência, após comunicação prévia do Chefe de Equipa. 

♦ Alerta amarelo – Chamada de funcionários que se encontrem fora do 
Hospital. Desencadeado após comunicação proveniente do Director do 
Serviço de Urgência. Contactos a estabelecer pelo Serviço de Telefonistas. 

 

V. R. 
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Na posse do Serviço estará um manual com as instruções para a situação de 
emergência, contendo lista actualizada dos contactos dos funcionários do Hospital 
e respectivas prioridades na chamada. Esta listagem abrange a área clínica 
(identificação por Serviço e categoria profissional) a área de apoio geral – Portaria, 
Aprovisionamento, Farmácia, Transportes, SIE’s e a área de apoio administrativo. 

Na situação de alerta amarelo os contactos a efectuar têm a prioridade que 
em seguida se assinala: 

 

MÉDICOS: 
- Anestesia 

- Cirurgia Geral e Pediátrica 

- Pediatria 

- Todos os Directores de Serviço ou seus substitutos 

- Imagiologia  

- Medicina 

- Especialidades Cirúrgicas 

- Outros Serviços 

 

ENFERMEIROS: 
- Serviço de Urgência Geral e Pediátrica 

- Bloco Operatório 

- Todos os Enfermeiros Chefes ou seus substitutos 

- Consulta Externa 

- Serviços de Cirurgia 

- Especialidades Cirúrgicas 

- Serviços de Medicina 

- Todos os outros Serviços 

 

  AUXILIARES DE ACÇÃO MÉDICA: 
- Urgência 

- Bloco Operatório 

- Encarregado dos Serviços Gerais 

- Medicinas e Cirurgias 

- Imunohemoterapia 

- Todos os restantes Serviços do Hospital 

 

J. G. 
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Contacto com os Serviços Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 
(SCDT), na pessoa do Director respectivo ou de quem o substituir: 

- Imagiologia 

- Patologia Clínica 

- Imunohemoterapia 

- Farmácia. 

 

Na área de apoio geral serão contactadas as chefias ou quem as substituir 
nos Serviços seguintes: 

- Serviço de Instalações e Equipamentos (SIE’s) 

- Aprovisionamento 

- Motoristas 

- Portaria 

- Rouparia 

- Administrativos. 

 

Tendo em conta o número elevado de funcionários a chamar no caso de 
alerta amarelo, o Serviço de Telefonistas funcionará com dois elementos. Se o 
turno em que se desencadear o alerta amarelo ou o que se iniciar passado pouco 
tempo, não prever a existência de dois elementos, desde logo se deverá contactar 
uma segunda telefonista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. G. 
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I - 8 – CARTÕES DE TAREFA 
 
 A identificação dos vários profissionais deverá ser realizada, para que 
possam ser reconhecidos no local onde estão a prestar serviço.  

Esta identificação será designada por “Cartão de Tarefa” e indicará: Acidente 
– Triagem – Reanimação – Observação – Transporte.  

Estes cartões de tarefa devem existir na Sala de Comando, e compete ao 
Chefe de Equipa distribui-los em qualquer fase do Plano.  
 
 
 
 
 

 I - 9 – PARQUEAMENTO 
 
 As Ambulâncias que transportem sinistrados do local de acidente para o 
HSB, deverão, caso necessitem de aguardar, ficar estacionadas no parque em 
frente à Urgência Geral ou nos restantes parques.    
 
 
 
 

I - 10 - TRANSFERÊNCIAS 
  

Parece-nos fundamental que o processo de transferência das vitimas para 
outros Hospitais, seja efectuado com a maior celeridade possível. 

J. G. 

J. V. 

V. R. 
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 A saída destes doentes deve proceder-se pela porta contígua à Central de 
Esterilização, local onde estão estacionadas as ambulâncias do HSB e HOO, bem 
como outras que por necessidade para aí tenham sido requisitadas. 

Por esse motivo os acessos a esta zona devem estar desobstruídos para que 
todas as manobras com estas viaturas se procedam com eficácia e segurança. 

As transferências de sinistrados devem ser realizadas após a estabilização 
dos doentes, de forma organizada e eficaz. 

O acompanhamento no transporte destes sinistrados será dirigido pelo 
Chefe de Equipa. 

Todas as ambulâncias do HSB deverão ter rádio para se manterem em 
contacto com a Sala de Comando.     

 
 

I - 11. - INFORMAÇÕES A PRESTAR 
 

A situação que conduz ao desencadear do PEC vai traduzir-se num 
acréscimo de pessoas ao Hospital, não só familiares e acompanhantes mas 
também elementos da comunicação social. 

O previsível afluxo de pessoas deverá ser canalizado para áreas que não 
perturbem a circulação de doentes e de profissionais de saúde. 

A informação a prestar é recolhida no Serviço de Urgência pelo 
administrativo de serviço e centralizado no coordenador do Plano de Emergência 
ou no Chefe de Equipa e posteriormente enviada para o Director do Hospital ou 
para quem ficar determinado que informará a imprensa.  

Propõem-se duas áreas distintas para se proceder à informação, sala de 
imprensa e área para relações públicas. 

 

 

 

11.1. - Sector de Relações Públicas 
 

As informações a familiares e a acompanhantes devem ser centralizadas 
num sector de periferia dos serviços clínicos evitando-se que a afluência de 
pessoas interfira no funcionamento dos Serviços. 

O Serviço de Portaria encaminhará os interessados em obter informações 
para o sector de relações públicas, que funcionará no átrio principal do Hospital. 

Neste local será criado um secretariado onde se darão informações sobre a 
identificação de doentes entrados no Hospital e a sua eventual transferência para 
outras instituições. Este secretariado será constituído por um dos administrativos, 
em exercício no SU, até chegada de novos administrativos entretanto contactados. 
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O boletim clínico será apresentado com a periodicidade a ser determinada pelo 
coordenador do Plano de Emergência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. - Sala de Imprensa 
 

Esta sala destina-se a dar informação aos profissionais da comunicação 
social sobre o evoluir da situação de Emergência e Catástrofe. 

O local destinado é a sala do Departamento de Educação Permanente. 

A informação a prestar deverá ser tipificada e periódica acompanhando o 
evoluir da situação.  

Cabe ao coordenador do Plano de Emergência fazer a comunicação à 
imprensa. 

 

Sugere-se: 

♦ Informação a prestar 
•    Local de acidente 

•    Características do acidente 

•    Número de acidentados entrados no Hospital ou socorridos por equipas do 
HSB 

•    Feridos e falecidos 

•   Destino dos socorridos (alta, internamento, transferência para outras 
instituições) 

•    Boletim clínico 
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I - 12. – SEGURANÇA DE BENS DE VÍTIMAS 
 

 

A recolha de bens da vítima é realizado por dois elementos, entre 
administrativos, auxiliares de acção médica e enfermeiros que, como 
habitualmente, procedem à elaboração do espólio. 

Os valores são guardados em envelope fechado, com a discrição dos mesmos 
em impresso próprio. Posteriormente são enviados para a tesouraria do Hospital, 
onde ficarão retidos até serem reclamados pelo próprio ou por familiares, em 
conformidade com as regras existentes no Hospital. 

A roupa é acondicionada em sacos, com a identificação da vítima, e 
guardada em local próprio para o efeito, existente no Serviço de Urgência. Havendo 
falta de espaço nesse local, a roupa é guardada em espaço designado “de 
retaguarda”, actualmente situado no antigo TAC.    
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II. – PLANOS 
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II - 1.- PLANO DE ALERTA VERDE 
 

 

 Este Plano entra em acção quando um número anormal de feridos recorre ao 
Hospital, ficando o Serviço de Urgência com Recursos Humanos insuficientes para 
dar resposta adequada a essa situação. 

 É um plano accionado pelo médico Chefe de Equipa da Urgência Geral, após 
consulta do Enfermeiro Responsável de Turno, e que pretende mobilizar os 
recursos necessários e existentes no Hospital nesse dado momento. 

 Devem apresentar-se directamente no Serviço de Urgência, os funcionários 
contactados: (Ver quadro pág. 20) 

 

 

 

 

 É nesta fase que os doentes subirão para os serviço ainda que não haja 
vagas, o SO passa a funcionar com macas para facilitar  a circulação, as mesas e 
cadeiras dos balcões, bem como outro material que possa perturbar o 
funcionamento em caso de grande afluência, deverão ser armazenadas no átrio 
junto à Anatomia Patológica. Com esta medida pretende-se também possibilitar as 
reanimações nesses gabinetes, que serão completamente equipados nesta altura 
(Laringoscópio, Laminas, Ambû, Tubos Traqueais), por indicação do Enfermeiro 
Chefe de Equipa.  

Independentemente dos anos de serviço e da categoria, todos devem 
funcionar de acordo com as indicações de quem conhece o serviço, isto é, da 
equipa que accionou o plano. 
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Disponibilidade de Enfermeiros e Auxiliares por serviço: 

 

 
 Auxiliares Enfermeiros 

Turno 
2.ª a 6.ª Sab/Dom/Fer

. 2.ª a 6.ª Sab/Dom/Fer
. 

Serviço M T N M T N M T N M T N 
Medicina 1 2 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 

Hemato-Oncol. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Medicina 2 4 2 0 2 1 0 4 2 1 2 2 1 
U. T. Cardio 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
U. T. Gastro 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Cardio/Gastro 2 1 0 1 1 0 2 1 0 2 1 0 
Cirurgia 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
Cirurgia 2 1 1 0 0 0 0 3 1 1 2 1 1 

Esp. Cirúrg. 2 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 
Quartos Part. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Urol./Oftal. 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 
C. Externas 9 0 0 0 0 0 5* 0 0 0 0 0 
Maternidade 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Pediatria/Neo. 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 
Psiquiatria 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

I Hemoterapia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I Alergologia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A. Patológica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Análises 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J. V. 
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Fisioterapia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 34 8 0 8 5 0 31 9 6 12 8 6 

 
* se as Consultas pararem podem dispensar todos os Enfermeiros. 

 
 

II - 2. - PLANO DE ALERTA AMARELO 
 
 

Activado pelo Director do Serviço de Urgência, após contacto do Chefe 
de Equipa 
 

Quando for activada esta fase do PEC, significa que a fase anterior (alerta 
verde)  foi ultrapassada, isto é, apenas o pessoal de serviço de momento no 
Hospital, não foi suficiente para resolver a situação. Deste modo já o SO estará 
vazio, sem camas,  já não existirão mesas e cadeiras nas salas de observação nos 
balcões e a triagem dos sinistrados já estará a ser feita no hall de entrada do SU, 
com as respectivas equipas de triagem e reanimação em funcionamento. 
Obviamente também, todos os doentes que estavam no SU, sem situações 
emergentes, já estarão na consulta externa, para onde foram enviados Médicos e 
Enfermeiros, para os tratar. A triagem dos sinistrados será também feita no 
sentido de enviar para a consulta externa todos os doentes cuja situação clinica no 
momento seja julgada não grave. Ressalva-se aqui, que os doentes triados e  que 
nessa altura não apresentavam sinais de gravidade, poderão desenvolver 
posteriormente quadros clínicos graves e mesmo emergentes. Desta forma os 
doentes devem ser reavaliados, visto  em alguns deles a evolução ser imprevisível. 

Todos os familiares e acompanhantes das vitimas serão encaminhados para 
a entrada principal do HSB. 

Tudo o que atrás foi dito se aplica quer ao SU geral, quer ao SU pediátrico. 
 
 

1 - Identificação das Vitimas 
 

Todos os feridos admitidos serão identificados com pulseira, onde será 
colocado código de TRÊS letras. Este código será usado durante todo o tempo em 
que o sinistrado se encontrar no SU, devendo no entanto o mesmo ser indicado ao 
serviço de internamento para onde este for transferido. 

 

J. V. 

J. C. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Plano Emergência Catástrofe                                                                                                  
Hospital de S. Bernardo 

Setúbal 

 21

 

 

 

2 - Pessoal 
 

 

A activação deste plano, pressupõe que os recursos humanos existentes no 
momento da catástrofe no hospital, não são suficientes para resolver a situação. 
Desta forma há necessidade de promover a chamada de elementos que não 
estejam de serviço. Todos os profissionais que forem contactados deverão 
apresentar-se na sala de pessoal, situada na consulta externa, de onde serão 
chamados a colaborar no tratamento dos sinistrados. Cada um dos elementos que 
for chamado, deverá dirigir-se ao SU ou outro local determinado pelo comando do 
PEC, sendo-lhe atribuída tarefa específica. 

 

 

Telefonistas 
 

Deverá estar disponível lista actualizada dos contactos de todos os 
funcionários do Hospital, da responsabilidade da administração e serviço de 
pessoal. 

Pretende-se que após decisão do Director do Serviço de Urgência, e só após 
ordem deste ou de quem o substitua, sejam contactados Médicos, Enfermeiros, 
Auxiliares de Acção Médica, bem como todos os responsáveis dos serviços 
médicos, enfermagem, técnicos, condutores e todos os restantes serviços 
hospitalares. 

Cabe às telefonistas o papel de promover todos os contactos necessários, 
sendo certo que todas as chamadas para o exterior deverão ser terminadas, 
ficando os telefones libertos para todos os contactos necessários à gestão da 
situação de Emergência. 

São proibidas informações telefónicas. 
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Médicos 
 

Os Médicos serão contactados serviço a serviço. Os clínicos dos serviços de 
Anestesia e Cirurgia são os primeiros a serem chamados. Aliás, deverão caso 
tenham conhecimento da ocorrência, dirigir-se de imediato para o Hospital, 
mesmo sem terem sido localizados pela telefonista do HSB. 

A ordem de chamada será: 

 - Anestesia 

 - Cirurgia Geral e Pediátrica 

 - Todos os Directores de Serviço ou seus substitutos 

 - Imagiologia 

 - Medicina 

 - Especialidades Cirúrgicas 

 - Outros serviços 

 

Todos os Directores de serviço ou os seus substitutos, deverão dirigir-se 
para os respectivos serviços, onde em  consonância com  a sala de comando da 
emergência, deverão caso necessário promover: 

 - altas precoces 

 - transferencias de doentes 

 - altas temporárias 

 - cancelamento  das  tarefas  de  rotina  (consultas  externas, cirurgias 
programadas...) 

Todos os médicos se deverão apresentar na sala de concentração de pessoal, 
com excepção dos Anestesistas, que se deverão dirigir para o Bloco Operatório, de 
onde serão chamados, caso necessário, para colaborar no tratamento e 
reanimação de doentes noutros serviços do Hospital . 

Deverão os Directores de Serviço caso precisem de médicos no seu serviço 
informar a Sala de Comando, para se promover a chamada dos mesmos da sala de 
concentração de pessoal. 

Cabe aos médicos de urgência interna, colaborar com os directores de 
serviço ou seus substitutos, nas tarefas tendentes à estabilização dos doentes 
internados, bem como colaborar nas altas precoces ou outros procedimentos, 
julgados necessários. 

 

 

J. C. 
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Enfermeiros 
 

Tal como os médicos, os enfermeiros serão chamados por serviços, devendo 
quando contactados dirigir-se para a sala de concentração de pessoal (exceptuam-
se os enfermeiros do Bloco Operatório, que se deverão dirigir para o referido 
serviço). Será sempre a partir desta sala que serão chamados e distribuídas as 
tarefas a realizar. 

Os contactos serão feitos segundo a ordem seguinte: 

 - Serviço de Urgência 

 - Bloco Operatório 

 - Todos os Enfermeiros Chefes, ou seus substitutos 

 - Consulta Externa 

 - Serviços de Cirurgia 

 - Especialidades Cirúrgicas  

 - Serviços de Medicina 

 - Todos os outros Serviços 

 

 Cabe aos Enfermeiros Chefes, caso necessitem de mais Enfermeiros nos 
serviços, informar a Sala de Comando, para esta promover a chamada dos mesmos 
da Sala de Concentração de Pessoal. 

 

Empregados 
 

Todos os Auxiliares de Acção Médica poderão também  colaborar no PEC. 
Serão chamados por serviços, e deverão aguardar na sala de concentração de 
pessoal (exceptuam-se os auxiliares do Bloco Operatório, que se concentrarão no 
serviço). 

O seu contacto será efectuado na seguinte sequência: 

 - Serviço de Urgência 

 - Serviço de Bloco Operatório 

 - Encarregado dos Serviços Gerais 

- Serviços de Medicina e Cirurgia 

 - Serviço de Imunohemoterapia (deverão dirigir-se ao respectivo serviço) 

 - Todos os restantes serviços do Hospital. 

 
J. C. 
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Técnicos 
 

Este item refere-se a técnicos de Imagiologia, Análises Clínicas, 
Imunohemoterapia e Farmácia. 

Cabe aos serviços na pessoa do seu Director, ou de quem o substitua, 
informada a cadeia de comando do plano de emergência, o contacto com o ou os 
técnicos que julguem necessários. 

 

 

Condutores 
 

A necessidade de transporte de doentes  ou materiais de e para o hospital, 
deverá ficar assegurada pelos transportes próprios do HSB. Nesse sentido deverão 
ser contactados todos os condutores, que através da coordenação do seu 
responsável ou de quem o substitua, promoverão a activação de todas as 
Ambulâncias disponíveis. Estas ficarão estacionadas, junto à actual esterilização, 
antigos quartos particulares. 

Serão ainda assegurados transportes e consequentemente condutores, para 
ficarem adstritos aos serviços de Imunohemoterapia, Farmácia e 
Aprovisionamento. 

Caso necessário poderá ser activado transporte para trazer profissionais de 
saúde do seu domicilio. 

Toda a gestão dos carros ficará ao cuidado do responsável pelos transportes, 
devendo este informar o comando do PEC. 

 

 

Administrativos 
 

Todos os responsáveis dos serviços administrativos, ou seus substitutos, 
deverão ser chamados para os seus postos de trabalho. Será da sua 
responsabilidade, o contacto com parte ou a totalidade dos funcionários do seu 
serviço, sendo certo que todos os centros do Hospital deverão funcionar sem 
falhas. 

Deverá prestar-se particular atenção aos serviços de APROVISIONAMENTO, 
FARMÁCIA e SECRETARIADO DOS SERVIÇOS. 
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Serviço de Instalações e Equipamentos 
 

Cabe a este serviço activar as linhas telefónicas directas, na sala de 
comando, localizada na Direcção do Serviço de Urgência, após informação do 
Chefe de Equipa de Urgência. 

Deverão ser portadores de radio-telefone, para posterior contacto, e estar 
disponíveis para intervir em qualquer situação para que sejam chamados. 

 

 

 

Porteiros e Segurança 
 

Cabe aos seguranças e porteiros, a orientação de todas a pessoas que nestas 
circunstancias se dirijam ao HSB. Devem por isso procurar cumprir da melhor 
forma possível, sabendo que são tão importantes como todos os profissionais de 
saúde, as seguintes tarefas: 

 - Promover a evacuação das salas de acompanhantes, dirigindo as pessoas, 
para a porta principal do hospital, ou para a consulta externa no caso de os seus 
familiares terem sido encaminhados, no desenvolvimento do PEC, para esse lugar. 

 - Impedir que todos os acompanhantes dos sinistrados fiquem na área de 
triagem, devendo também estes ser encaminhados para a portaria principal do 
HSB, onde estará alguém periodicamente, para dar informações dos doentes . 

 - Promover o bom circuito das ambulâncias dentro do recinto do hospital, 
procurando que estas, após terem deixado os doentes saiam do recinto fronteiro ao 
banco de urgência, estacionando no parque em frente ao mesmo, ou utilizando o 
estacionamento junto ao banco antigo. 

 - Zelar para que os bens das vítimas sejam guardados, etiquetando caso 
possível os pertences de cada um, com a identificação determinada na entrada na 
Urgência, ou de outra forma julgada conveniente pelos serviços de segurança do 
HSB. 

 

 

 

 

Assistentes Sociais 
 

Serão contactadas, no sentido de dar apoio a todos os familiares dos 
sinistrados. Será sua função dirigirem-se para o átrio principal do hospital, para aí 

J. C. 
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receberem todos os familiares das vitimas da catástrofe, promovendo a sua 
instalação e orientação, e também todos os familiares de doentes que entretanto 
foram encaminhados para a consulta externa, onde continuaram a ser observados. 
Terão um papel importante na interligação com todos os serviços do Hospital, para 
a alta dos doentes. 

 

 

 

3 - Circuitos 
 

Aprovisionamento 
 

Foi determinado durante a elaboração do PEC que o aprovisionamento teria 
preparado, para activar em caso de emergência, stock de material para o Serviço 
de Urgência. 

Desta forma deve a chefia de Enfermagem do SU, inquirir junto do 
responsável do referido serviço, onde está localizado este stock, para que o 
enfermeiro chefe de turno possa mandar subir esse material, quando for 
necessário. 

Para o transporte, deverá ser utilizado o elevador do edifício velho e seguido 
o trajecto pelo piso zero até ao SU. 

 

 

Farmácia 
 

O consumo de material farmacêutico em caso de grande afluência de 
sinistrados ao Hospital, pode ser uma realidade. Desta forma, tal como nos outros 
serviços, os funcionários da farmácia serão contactados, bem como a sua 
Directora, ou quem a substitua, para poderem regular o envio de material, para 
onde seja necessário. Os circuitos a utilizar, serão sempre pela parte velha do 
hospital. Será utilizado o elevador até ao piso zero, de onde  seguirá até ao SU. 
Caso se pretenda levar material farmacêutico para o BO, o circuito será o mesmo, 
saindo no 1º piso. 
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Bloco Operatório 
 

O reforço das equipas de Anestesia e de Cirurgia, será necessário para dar 
resposta ao eventual número de doentes que necessitam intervenções cirúrgicas. 
Cumpre no entanto definir os circuitos que serão activados para que os sinistrados 
cheguem ao BO. Deste modo, todos os doentes que venham do SU, deverão ser 
transportados até aos elevadores, situados no corredor da Imagiologia. Serão 
utilizados os elevadores 2 e 3, que ficarão apenas referenciados para a admissão e 
transferencia do BO. Em caso de avaria de algum destes elevadores deverão os 
sinistrados ser transportados utilizando os elevadores do edifício velho, que no 
entanto servirão apenas como retaguarda aos primeiros. 

 

 

 

Imagiologia 
 

A sala de Imagiologia do SU deixa de efectuar RX convencional, pelo que o 
Radiologista de serviço, ou o primeiro a ser contactado, passará a utilizar de forma 
móvel o ecógrafo, para decisão de eventuais situações que requeiram intervenção 
cirúrgica urgente. Todos os RX convencionais serão efectuados na Imagiologia 
central, ou com a ampola de RX portátil. 

O circuito dos doentes será sempre o do sentido de saída para o corredor da 
Imagiologia. 

Poderá a sala de comando do PEC determinar o envio de um ou mais 
enfermeiros e caso necessário médico, para a sala de espera da Imagiologia, para 
que todos os doentes que ali se encontrem, aguardando RX, Ecografia, ou TAC, 
estejam vigiados. Caso seja tomada esta decisão deverá existir, ou ser enviado para 
este serviço material médico e de enfermagem (soros, material de punção e 
reanimação). 

 

 

 

 

Consulta Externa 
 

Serão enviados para o recinto das consultas da área médica, todos os 
doentes estáveis, que na altura do sinistro estejam no SU. Serão também enviados 
para este lugar todos os sinistrados, triados, cuja situação clinica não seja 
urgente. 

J. C. 
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Para a Consulta Externa serão derivados médicos, enfermeiros e auxiliares, 
sob controle do comando do PEC. 

Será activada sala de pequena cirurgia, utilizada  pela cirurgia plástica, e em 
caso de necessidade activar-se-à nova sala de pequena cirurgia, na área da 
oftalmologia. 

A sala de espera de pessoal será na área das consultas de Oftalmologia. 

Em caso de deterioração clinica de algum doente, ou necessidade de 
realização de algum exame radiológico, deverão os doentes ser transportados, 
através da porta de comunicação com o átrio do BO, para o elevador número 1. 

Poderá haver necessidade de enviar material (soros, abocath, ligaduras, 
talas, etc. ...), e colocar disponível o carro de reanimação existente na área 
referida. 

 

 

 

 

 

Serviço de Urgência Geral 
 

A triagem dos sinistrados será efectuada no átrio de entrada do SU. 

Os doentes entrarão após triagem, para a reanimação, balcões ou sala 
aberta, que nesta altura estarão preparados para receber macas, e onde se for 
caso disso, se poderão proceder a reanimações. Seguirão sempre o corredor do SU 
no sentido átrio (entrada) para porta de acesso ao corredor da Imagiologia (saída), 
por onde poderão seguir para os elevadores definidos como DOIS  e TRÊS (se 
forem para e do BO), ou  para a saída junto dos quartos particulares antigos onde 
estarão parqueadas as ambulâncias do HSB e do HOO, se for necessária 
transferência para outro Hospital. 

 

 

 

Serviço de Urgência Pediátrica 
 

A triagem dos sinistrados será  efectuada no átrio de entrada. 

Utilizar-se-à a sala de reanimação bem como as salas de observação, que 
estarão prontas a receber doentes em maca e  se for caso disso reanimá-los. 

Os circuitos de circulação serão como os definidos para a Urgência Geral. 
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Laboratório 
 

Os técnicos do laboratório do SU não deverão, a não ser que lhes seja pedida 
a sua colaboração, ir junto dos doentes. Serão os Enfermeiros ou Médicos quando 
canalizarem veias, que farão a colheita. O sangue será enviado através do Auxiliar 
de Acção Médica, juntamente com requisição de análise já pré determinada. A 
identificação dos sinistrados será feita da forma atrás enunciada (pulseira com 
código de três letras). 

 

 

 

Ambulâncias 
 

As ambulâncias do Hospital de São Bernardo e do Hospital Ortopédico do 
Outão, ficarão como determinado estacionadas nas traseiras do edifício velho, 
junto aos antigos quartos particulares. Assim, poderão ser transferidos, todos os 
doentes com essa indicação, para o HOO ou outros Hospitais. 

Pretende-se deste modo, deixar a zona de entrada do SU o mais 
desobstruída possível, e por outro lado, permitir a  saída dos doentes de forma 
rápida e eficaz. 

 

 

 

 

 
 

Salas de Pequena Cirurgia 
 

Como é sabido existem no momento 2 salas de Pequena Cirurgia (PC), das 
quais só uma está operacional. Deverá ser activada, quando se despoletar a 
catástrofe, a segunda sala  junto à Pediatria. Em caso de extrema necessidade, 
poderá a sala de PC actualmente funcionante, ser transformada em sala de grande 
cirurgia. 

Deverão todos os doentes que tenham situações  potencialmente não graves 
e que requeiram apenas cuidados na PC,  para desobstruir o SU, ser enviados para 
a Consulta Externa . 

J. C. 
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A área de circulação da Urgência Pediátrica, é muito pequena, dificultando 
muito a circulação no seu interior, mesmo para macas. Deste modo, e  sempre que 
possível, as crianças que necessitem de cuidados na PC, deverão ser conduzidos á 
sala adjacente à Pediatria. 

 

 

 

 

4 - Articulação com o Hospital Ortopédico do Outão 
 

Serão os Ortopedistas de serviço, no momento da catástrofe no SU do HSB, 
que contactarão através do previsto no PEC do HOO, mais médicos para reforçar a 
triagem, e também aumentar a equipa de serviço no seu próprio Hospital. 

Atendendo a que nestas circunstancias, se impõe a transferência precoce 
dos doentes que só tenham fracturas, não complicadas de outros traumatismos, 
atendendo também a que deste modo, a possibilidade de existir um erro de 
triagem, ou mesmo de uma situação clinica evoluir de forma não prevista, o 
responsável pela coordenação do PEC, deverá destacar um Cirurgião e um 
Internista para darem apoio aos doentes enviados para o HOO. Salvaguarda-se 
assim, havendo complicações que tenham necessidade de tratamento cirúrgico, 
que este possa ser realizado no próprio Hospital.  

 

 

 

 

 

 

 

5 - Sala de Comando 
 

Esta sala que é a da Direcção do SU, será apetrechada com quatro linhas 
directas para o exterior. Cada uma delas servirá para ligar o hospital 
respectivamente a: 

 - Policia 

 - INEM 

 - outros Hospitais 

 - Bombeiros 

 

J. C. 
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Será também equipada com vários receptores radio telefone, que serão 
distribuídos pelo comando do PEC, da seguinte forma: 

 - 2 para a sala de comando 

 - 1 para triagem 

 - 1 para o exterior 

 - 1 ou 2 caso haja necessidade de enviar equipa para o exterior. 

 - 1 para Consulta Externa 

 - 1 para o Chefe de Equipe 

 - 1 para o Enfermeiro responsável pelo turno 

 

Nesta fase do PEC deverão estar na sala de comando : 

 - Director do SU, ou quem o substituir. 

 - Chefe de Equipa de Urgência, ou quem este determinar. 

 - Eventualmente Director Clinico, ou quem este determinar. 

 - Enfermeiro  Chefe  do  Serviço  de  Urgência,  ou  quem  o substituir. 

 - A Comissão de Emergência Catástrofe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – 3. - PLANO DE ALERTA VERMELHO 
 

 

J. C. 
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 Este plano entrará em vigor quando todos os anteriores se tornarem 
insuficientes, e toda a nossa capacidade de atendimento/internamento estiverem 
esgotados. 

 Deve ser accionado pelo Director Clínico / Director do Hospital, e consiste 
na articulação de todas as unidades de saúde da região para a transferência de 
doentes, reconhecendo por isso que o Hospital de S. Bernardo não tem mais 
capacidade de receber sinistrados. Desta forma deverá ser comunicado à Protecção 
Civil e a quem coordena a triagem no local de catástrofe que não devem ser 
transferidos mais doentes para o HSB.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – Síntese de Medidas a Tomar 

 

 
 

11..  **   Contacto com a PSP com o objectivo de, uma vez desencadeado o PEC, se 
proceder ao controle de tráfego. 

J. V. 
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22..  **   Fazer cumprir as regras de estacionamento propostas. 

33..  **   Condicionamento do tráfego de veículos particulares nos acessos à 
Urgência. 

44..  **   Derivar acompanhantes para o átrio principal. 

55..  **   Derivar doentes não graves para a Consulta Externa. 

66..  **   Desimpedir a área fronteira do S. U.. 

77..  **   Remover mesas e cadeiras das salas do S. U.. 

88..  **   Transferir todos os doentes do S. O. para os serviços. 

99..  **   Contactar os funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – CONCLUSÃO 

 
 
 
 
 

Ao elaborar o PEC, auscultados todos os estratos profissionais do HSB, 
pretendemos que o que atrás foi escrito seja fácil e rapidamente executado. 
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Estamos cientes, de que o profissionalismo e os altos valores morais de todos os 
profissionais do nosso Hospital, serão suficientes para ultrapassar as eventuais 
carências de planeamento que, apesar dos esforços desenvolvidos pela CEC 
concerteza existirão. 

Seguramente nada é imutável, muito menos o PEC, por isso, este plano 
poderá e deverá sofrer as alterações que se entendam necessárias, ao seu melhor 
funcionamento.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. C. 
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V – ANEXOS 
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V - 4. MEDIDAS PROPOSTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE 
EMERGÊNCIA CATÁSTROFE 

 

Material e alterações que se consideram necessárias para a 
execução 

 do plano de emergência catástrofe  
      
A.) - SERVIÇO DE URGÊNCIA 
 

1. – BALCÕES 
 
Cada um dos 4 balcões deverá ser apetrechado com: 

- Soros. 
- Material punção venosa. 
- Talas. 
- Sondas e máscaras O2. 
- Sondas nasogástricas . 
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- Mala de reanimação a colocar no balcão quando situação de 
emergência com: 

- Laringoscópio / Tubos endotraqueais 
- Adrenalina / Atropina 
- Tubos guedel 
- Tubos nasofaringeos 
- Ambús 
- Aspirador. 

 
2. – SALA ABERTA 
 

- Lavatório. 
- O mesmo material descrito acima. 
- Três monitores cardíacos. 
- Carro de urgência em vez de mala de reanimação enunciada 

em 1.    
 

3. – PEQUENA CIRURGIA 
 

- Apetrechar, digo, tornar facilmente operacional a Sala de 
Pequena Cirurgia desactivada no momento. 

- Verificar o stock de ferros e assegurar que existe sempre 
quantidade que supere em pelo menos 50% os necessários para os dias 
normais. 

- Verificar se as rampas colocadas estão a funcionar, 
(poderá ser necessário transformar a Sala PC em Sala de G. 
Cirurgia). 
 
 

 
4. – S. O. 
 

- Colocar negatoscópios em cada Sala. 
- Verificar ventilação. 

 
5. – MACAS / CADEIRAS DE RODAS / STOCKS / EQUIPAMENTO 
 

- Deve ser assegurado o número suficiente de macas e 
cadeiras de rodas. Deverá haver em reserva número igual ao que está 
a ser utilizado no dia a dia. 

- Devem ser verificados os stocks de todo o material de 
consumo do S. U., e assegurar reserva de roupa e colchões. 

- Verificar o funcionamento de todo o material existente, 
implementar esquemas de manutenção. 
 

6. – SALA DE DIRECÇÃO S. U. 
 

- Na sala de reuniões deverão ser colocadas 4 linhas 
telefónicas para o exterior (directas). 

- Deverá ser adquirido rádio para comunicação em caso de 
necessidade, dentro e fora do Hospital. 
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7. – Definir o número mínimo de funcionários, sobretudo ao que 

diz respeito ao sector de enfermagem e ao pessoal auxiliar. 
 
8. – Definir, regulamentar e responsabilizar alguém pelo 

controle do movimento das ambulâncias e respectiva tripulação. 
 
9. – Melhorar e tornar mais eficaz as tarefas do secretariado, 

particularmente na triagem e encaminhamento das chamadas 
telefónicas. 

 
10. – Verificar instalação eléctrica e garantir em caso de 

falha de corrente que esta existirá sempre em todas as salas do S. 
U.. 

 
11. – Garantir a existência de água mesmo em situação de corte 

de abastecimento em todo o S. U.. 
 

12. – Todos os auxiliares e porteiros deveriam ter formação, 
no sentido de lhes designar todas as tarefas que têm de desempenhar 
na urgência. Deverão sobretudo ser englobados na equipa de saúde, 
visto terem também um papel muito importante no tratamento dos 
doentes. 
 
 
 

B.) - BLOCO  OPERATÓRIO 
 

- Garantir energia eléctrica caso haja corte de 
abastecimento. 

- Garantir que haja água, caso corte de abastecimento. 
- Após reuniões efectuadas, fomos informados da não 

existência de stock de ferros. É importante que existam ferros em 
quantidade e qualidade a definir pelo Director do Bloco Operatório. 

- Verificar a existência ou não de pessoal e material 
suficiente para que todas as salas (no momento 4) funcionem 
simultaneamente. 

 
C.) – IMAGIOLOGIA 

 
- Deveria ser garantido, com prioridade máxima, fornecimento 

de energia eléctrica. Deverá ser efectuada ligação deste serviço ao 
gerador. 

- Assegurar abastecimento de água, caso haja falha na rede. 
 
D.) – LABORATÓRIO / IMUNO HEMOTERAPIA 

 
- Garantir energia eléctrica e água em qualquer 

circunstância. 
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E.) – CONSULTA EXTERNA 
 

- Deveria ser garantida luz e água em qualquer 
circunstância, na zona das Consultas Externas de Medicina, bem como 
na zona de salas de PC activadas.  

- Apetrechar a Sala de Pequena Cirurgia para a necessidade 
de terem que efectuar pequenas cirurgias simples, derivadas do S. 
U.. 
 
F.) – CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS 

 
Atendendo à especificidade do Plano de Emergência Catástrofe e 

ao facto da circulação e estacionamento serem anárquicos no 
perímetro do Hospital de S. Bernardo, propomos:  

 
- Que existam duas entradas; 

a.) A actual para o S. U. 
b.) A principal, fronte à porta principal do Hospital.  

A entrada referenciada em a.) será para ser utilizada por 
utentes/ambulâncias e outros veículos, para servir o S.U., Armazém, 
Farmácia, C. Externa, Ginecologia, etc..  

 
A entrada referenciada em b.) deverá ser utilizada para o 

parqueamento dos funcionários do Hospital, no estacionamento frente 
ao S. U. antigo. Deverá ser também utilizada esta entrada para os 
doentes da Hemodiálise. 

 
- Que existam duas saídas; 

a.) A actual no prolongamento da rua do S. U. 
b.) A actual saída junto à Morgue. 

 
- Que o estacionamento seja apenas permitido nos parques 

existentes no Hospital de S. Bernardo e que em consequência se não 
permita estacionar quer nas ruas, quer em cima dos passeios. 

 
- Que seja proibido o estacionamento na rua contínua às saídas 

do Hospital, no lado adjacente ao mesmo. Pretende-se ainda que essa 
rua continue com dois sentidos, de modo a poderem ser utilizadas 
duas alternativas para sair, em caso de grande afluência de trafego 
(a propor à Câmara Municipal). 

 
- Que seja proposta criação de parque de estacionamento junto 

à praça de touros (a propor à Câmara Municipal). 
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