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Apresentação da temática por parceiros
Centro de Valorização da Vida - CVV
Apresenta dados sobe suicídio e Saúde Mental.
Instituição brasileira que existe desde 1964 através de voluntariado, conta com 2500
voluntários atualmente. Tem 104 postos de atendimento no país.
Oferecem: Acolhimento incondicional, Não julgamento, Anonimato, Disponibilidade
24h todos os dias, Escuta ativa.
Trabalham com: Ideação/Prevenção; Intervenção/Posvenção; Sobrevivente.
Tem atendimento presencial em 3 bairros do Rio de Janeiro: Tijuca, Uerj e Bangu.
Fazem palestras para a comunidade de forma geral, têm Plantão de Escuta, Cursos
Abertos à Comunidade, participam do Setembro Amarelo e têm o GASS – Grupo de
Apoio aos Sobreviventes Malas Prontas.
Têm parceria com o Facebook monitorando postagens que remetam à temática,
quando, ao identificar um usuário buscando informações sobre suicídio, enviam lista
de espaços/serviços de atenção.
Dicas de como ajuda: aproximar-se, mostrando que a pessoa não está sozinha; mostrar
interesse no que ela tem a dizer, não repreendê-la ou criticá-la, quem decide ajudar
não deve se preocupar com o que vai falar. O importante é estar preparado para ouvir.
Para ajudar é preciso conversar abertamente e sem julgamento, evitando interromper,
mostrar-se chocado, inferiorizar a pessoa, ser invasivo e desqualificar o sofrimento.
Todos os voluntários são formados através de um curso gratuito que dura 3 meses.
Médico sem Fronteiras - MSF
Trabalha em locais que apresentam situações de risco como desastres e guerras. Têm
uma política de segurança bastante estrita.
Hoje há 43 mil pessoas atuando na organização. Existe um plano de emergência muito
bem organizado com pessoas atuando em diversas instâncias: local, central, nacional e
internacional. Existe também atuação em casos como sequestro, com contato de
especialistas.
Fases de preparação para o trabalho: análise de contexto, avaliação de risco,
planejamento/decisão, implementação, seguimento/manutenção e avaliação. Na
avaliação de risco listam as ameaças reais, a vulnerabilidade (envolvendo equipe,
beneficiários, bens e projeto/organização), o risco/impacto (de mínimo até muito
alto/sério).
Estratégias gerais quando entram em campo: aceitação/integração, proteção,
intimidação (intimidar com força coercitiva armada - não usam essa estratégia).
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Quem os protege, de fato, é a integração com a comunidade. Afirmam “evite riscos,
trabalhe em equipe, se proteja, trabalhe sério para ter o respeito da comunidade e
mantenha o foco no trabalho em prol dos beneficiários”. Destacam a importância da
neutralidade no território, de forma a poder dialogar com todas as forças presentes no
local.
Tiveram por um tempo um projeto no Morro do Alemão, um posto de atendimento
médico na época da ocupação, pois tinham a percepção de que população não tinha
livre direito de ir e vir para poder chegar ao atendimento de saúde.
Aporte psicológico - em geral é voltado para os beneficiários. A equipe se apoia
mutuamente e, se houver necessidade, há um telefone para o qual o trabalhador pode
ligar anonimamente para ter apoio. O líder médico tem um olhar voltado para garantir
esse apoio e o bem estar da equipe; a instituição tem esse preocupação.
Ultimamente têm tido uma maior preocupação com a questão da saúde mental, na
maioria dos projetos contam com psicólogos e conselheiros que são pessoas locais que
o MSF treina.
Na parte de saúde mental destacam a importância do rápido atendimento, quanto
antes melhor, para evitar traumas. Primeiro fazem uma conversa com a pessoa,
mesmo que esta não queira um atendimento. Há uma conversa individual com um
psicólogo e também pode haver uma conversa em grupo. Às vezes não há equipe de
saúde mental disponível, então a equipe em geral dá esse suporte emocional. A
maioria dos profissionais está capacitado para dar esse suporte e, às vezes, há uma
equipe especializada para treinar o restante.
No debate, Paula coloca que o Museu da Vida não está conseguindo proibir a entrada
de policiais armados; existe legislação, mas no cotidiano a cidadania fica em segundo
plano e questões como essa são impostas. O convidado esclarece que há um acordo
nos espaços de trabalho para que qualquer tipo de pessoal não entre com armas, o
que vem sendo respeitado.
O treinamento dos protocolos de emergência é muito eficiente. Nos momentos de
emergências não há questionamento.
Comitê Internacional da Cruz Vermelha - CICV
Estão em 80 países, têm 63 delegações. No Brasil o escritório é em Brasília.
Sua maior fonte dos recursos é governamental, mas são autônomos, neutros,
imparciais e independentes.
Seu objetivo é proteger vidas e a dignidade humana, principalmente de vítimas de
conflitos armados e outras situações de violência. Atuam com enfrentamento da
violência sexual, empoderamento de pessoas com deficiência, assistência à saúde em
situações de perigo, ajuda a detidos, proteção de civis e reestabelecimento de laços
familiares. Buscam proteger pessoas expostas a conflitos armados e a outras situações
de violência.
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Trabalham com o princípio da confidencialidade e dialogam com todos os atores
armados sobre as consequências humanitárias dessa violência. No Brasil existem
armas que são usadas em situação de guerra declarada.
Realizam uma adaptação das regras de comportamento e de segurança adotadas em
todo o mundo pelo CICV para segurança de seus profissionais e colaboradores.
No Brasil, trabalham com o Acesso Mais Seguro, cuja metodologia pretende balizar o
estabelecimento de um sistema de gestão de riscos. A este respeito vem observando a
redução do número de dias de fechamento de escolas e postos de saúde no Rio.
Através do Acesso Mais Seguro as instituições podem ter autonomia para decidir sobre
seu fechamento em casos de risco e têm um sistema que notifica o nível central, que
dá apoio ao caso. São muitas as perdas relacionadas ao fechamento de instituições.
Estima-se que o fechamento de um posto de saúde tem prejuízo de 30 mil reais por
dia.
Suas normas de gerenciamento de risco estão registradas na Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.
O Acesso Mais Seguro começou no Rio e hoje já está em outros países. No Brasil, estão
no Rio de Janeiro, Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre e Duque de Caxias. Tem uma
demanda enorme: estão trabalhando com Fiocruz, Secretaria Municipal de Assistência
Social - SMAS, Secretaria Municipal de Educação - SME, SMS (fechando contrato?).
Duque de Caxias foi o primeiro município onde o Acesso Mais Seguro virou uma
política pública.
A parceria com a Fiocruz começará pela Ensp e pela Clínicas da Família.
Estão desenvolvendo análise de dados e sistematização e também construindo uma
plataforma específica para saber quantos dias abriu, quanto recurso perdeu, etc.
A respeito das situações de violência, veem um aumento no Rio e no Brasil. Desde
janeiro percebem que mudou a forma de atuação da polícia e os planos de Acesso
Seguro terão que ser revistos, pois as situações de perigo se modificaram.
A respeito do conceito de guerra com o qual trabalham, há referência ao direito
internacional humanitário e duas denominações jurídicas: guerra internacional entre
estados diferentes ou internamente, entre grupos armados muito fortes, a exemplo
das Farcs e o Estado na Colômbia. No Rio de Janeiro não entendem que seria uma
situação de guerra segundo esse conceito, então eles conceituam a situação do Estado
como Outras Situações de Violência, que, embora não tenha amplitude como os casos
de guerra propriamente dita, também é considerada uma situação bem grave,
sobretudo porque há consequências humanitárias como grande número de inocentes
feridos e mortos.
Trabalham com gestão de estresse de seus profissionais, fazendo um briefing
emocional logo após o incidente, primeiros socorros psicológicos e, em caso de
necessidade, há encaminhamento. No Acesso Mais Seguro trabalham com parceiros.
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Em Porto Alegre, por exemplo, trabalham em parceria com a PUC; em Duque de Caxias
com a Unigranrio (onde usam reiki, florais, etc.).
Destacam que algumas instituições têm dificuldade em encontrar pessoas para
trabalhar em determinados locais, devido ao risco de violência. O que fazem em
relação a isso? Através do trabalho com o Acesso Mais Seguro as pessoas têm se
sentido mais seguras para continuar nos locais.
Fazem gestão da crise e gestão pós crise, gestão do estresse. Tem uma metodologia de
gestão de crise com 5 níveis.
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH
Trabalho voltado para a população mais vulnerável que, em sua maioria, está nos
Complexos e favelas. Identificam 6 locais (Maré, Alemão, Penha, Chapadão, Lins,
Pedreira) onde as questões de violência estão mais graves e por isso estão trabalhando
nestes espaços para ampliar a atuação de acesso a educação e saúde.
O recrudescimento da violência está atrapalhando o ir e vir das pessoas e por isso
fizeram um busca ativa para trazer para AS as famílias vulneráveis. Fizeram mais de 20
mil entrevistas. Tem o Programa Territórios Sociais com a coordenação do Instituto
Pereira Passos e a participação de outras secretarias.
Vão fazer um termo de cooperação com o CICV para trabalhar a gestão de estresse dos
profissionais.
O ano de 2010 foi marcado por várias situações de emergência e muitos mortos, em
várias partes da cidade. As informações eram muito desencontradas até conseguirem
organizar um atendimento emergencial que foi operacionalizado através do Centro de
Operações Rio (COR). Há câmeras que monitoram toda a cidade. A SASDH atua 24h no
COR e contata as áreas nos casos de emergências como incêndio, deslizamento e
outras catástrofes. Componentes: Defesa Civil, Guarda Municipal, Sistema Alerta Rio,
Sistema de Conservação, Cet Rio e Comlurb, Rio Águas e SASDH estão lá 24h. SME e
SMS vão em situações onde precisa de sua atuação. Há um protocolo de atuação para
os atores da AS que estão nesse centro de operações.
São 10 CAS e 11 CRES; 47 CRAS e 16 CREAS. São 98 pontos de apoio na cidade e 118
sirenes em áreas de encosta.
Desenvolvem rodas de conversa com colegas da AS para que elas fiquem atentas a
esse protocolo de atuação e para se resguardarem emocionalmente, pois têm que
prestar atendimento a muitas situações de emergência.
Informa que lutam pela conscientização da população em relação à questão da
prevenção, pois não há essa cultura. Quando há distribuição de panfletos, são jogados
fora. Como estratégia, fizeram uma camiseta com os procedimentos de prevenção.
Defesa civil e SASDH trabalham com a população através da educação.
Protocolo de abordagem inicial pela AS - proteção de si e da vítima, reconhecimento
do território social (normativa recente), criar relação com lideranças comunitárias,
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saber e conhecer como é o território, saber quem são as pessoas do local e quais as
instituições públicas do local. Fazem uma análise de contexto para saber sobre as
situações de perigo e proteger a equipe.
Há um Núcleo de Gestão Social que é parceiro da SASDH na Cidade de Deus - CDD. Em
Manguinhos há o CRAS Ramos e o CREAS Nelson Carneiro, que fazem parte do PSE. A
AS trabalha muito em rede, institucionais e não.

Núcleo de Saúde do Trabalhador - NUST/Fiocruz
Em 2014 iniciou uma projeto de Urgência e Emergência na Fiocruz, foi formado um GT
com diversos atores e produzido um documento. No entanto esse grupo não
continuou o trabalho, não obstante as situações de emergência continuaram. É
importante desenvolver uma melhor organização interna para ter um protocolo de
atuação mais efetivo nas situações de emergência. 14 mil pessoas por mês circulam
pela Fiocruz (levantamento de 2014).
A situação de precariedade da saúde no município vem ocasionando um aumento no
volume da demanda no pronto atendimento do NUST e uma distorção de seu
propósito, pois está havendo aumento da procura e pressão sobre a equipe que está
assoberbada.
Na Fiocruz acontecem diversas situações de emergência, pela diversidade dos
processos e o tamanho da instituição. O principal são os riscos cardiovasculares e
endócrinos. O agravamento do cenário de violência vem aumentando o risco de
acidentes com perfuração por arma de fogo - PAF e consequentes transtornos mentais
agudos e crônicos.
Se acontecer uma situação de PAF a equipe não está preparada; não há cirurgião no
local e os bombeiros civis levam para o NUST. O NUST tem 55% de atendimento de
pronto atendimento, urgência e emergência, mas suas ações são mais de voltadas para
saúde do trabalhador, não são socorristas.
Há um contrato com ambulância da empresa Medshore, com UTI e acompanhamento
médico por demanda, com cobertura 24h de área protegida de todas as unidades da
Fiocruz localizadas no Rio de Janeiro. A franquia contratual é de 5 acionamentos por
mês, exclusivos do Nust de segunda a sexta de 8 as 17h. Fora desse horário são
realizados pela equipe da brigada civil da Fiocruz. Há um contrato emergencial em
vigência aguardando término do processo licitatório em andamento.
Há uma ambulância em Biomanguinhos sem UTI para atendimento dos trabalhadores
daquela unidade. Em casos excepcionais pode ser usada por outras unidades. Seu
horário de funcionamento é de 12h, das 7 as 19h.
Há um carro da Cogic exclusivo para transporte da equipe de saúde do NUST e de
casos de baixa complexidade que requerem atendimentos/exames especializados. A
Cogic comprou uma ambulância para os brigadistas.
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Nas outras unidades não há esse sistema, a atuação se dá a partir do Fiocruz Saudável.
Há demanda de atualização e continuidade de um projeto de urgências e emergência
no campus, face às permanentes mudanças de contexto intra e extra institucional.
Os processos de risco não estão mapeados eficientemente, na Mata Atlântica e em
Farmanguinhos também não; há balas perdidas, ação policial, etc. O Plano de
Contingência também precisa ser mais organizado, estruturado e conhecido. Na hora
que toca a sirene no Nust as pessoas ficam perdidas, mesmo tendo feito treinamento.
Farmanguinhos está descoberto, em situação pior do que no campus Manguinhos: há
apenas uma entrada/saída e nos últimos 5 anos a situação de violência piorou muito.
Há muitos conflitos armados e traficantes que desfilam com armas na porta da
unidade. Alguns trabalhadores precisam comparecer, mesmo com os tiroteios, em
função das relações de trabalho.
Em relação à violência por AF, em 2006 houve uma pessoa atingida em frente da
Escola Politécnica, nas nádegas.
A questão da saúde mental dos trabalhadores da Fiocruz precisa de atenção, há grande
número de transferências, de pedidos de licença e demissão. É necessário envolver a
presidência nessas situações de emergência. Quantas pessoas terão que enlouquecer,
morrer ou adoecer para haver uma ação efetiva?
No debate, Michelle do Politécnico informa que lá há atividades noturnas e indaga a
respeito da cobertura da ambulância, tempo para chegar, etc. Informa que já
chamaram o carro da Cogic, mas que os motoristas têm medo de levar as pessoas para
a UPA de Manguinhos, por exemplo. Os brigadistas sabem que podem chamar essa
ambulância de UTI? Existe alguma discussão sobre ampliar o horário noturno e
também o tipo de atendimento?
Resposta: No contrato está previsto 20 minutos para a ambulância chegar, mas isso
não é cumprido necessariamente. Num caso de emergência o brigadista pode levar
para a emergência pública mais próxima, ou privada caso a pessoa tenha plano privado
de saúde.
Leonardo, da Cooperação Social, informa que está em andamento um convênio com o
CICV, iniciando pela Ensp e o Poli. É preciso uma ação proativa da unidade para pedir
essa atuação.
Departamento de Vigilância e Segurança da Fiocruz - DVSP
O trabalho de construção de Plano de Contingência na Fiocruz vem desde 2007. Foi
iniciado devido a questões graves de risco na Fiocruz.
Numa situação de contingência a atuação eficiente depende da ação coletiva. Os
planos estruturam a segurança com informações e procedimentos que visam à
manutenção da integridade física das pessoas e do patrimônio institucional com
domínio e aplicação das ações de segurança padronizadas através da análise de risco
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local e de treinamentos diversos, como palestras de sensibilização e exercícios
práticos.
Há um sistema integrado de segurança que envolve gestores, vigilantes, seguranças e
comunicadores de segurança. Estes fazem a comunicação com os trabalhadores
passando as informações do DVSP nas situações de emergência, como durante
situações de conflitos armados no entorno do campus da Fiocruz. A informação da
segurança passada para os comunicadores não necessariamente deve ser passada para
outros grupos. O critério da proteção é o primeiro a ser considerado; em seguida o
critério da informação.
A avaliação é feita a partir do levantamento da área perimetral da Fiocruz, das
informações junto à área de segurança pública e análise de segurança realizada pelo
DVSP – sala de monitoramento e controle de contingência. Fases do acionamento: 1ª alerta imediato – não é preciso sair do prédio, apenas evitar janelas e áreas abertas.
Nessa fase a informação do comunicador é apenas em seu ambiente de trabalho. São
30 minutos aguardando a informação. Está sendo realizado levantamento de locais de
segurança nos prédios para evitar movimentações desnecessárias; 2ª - evacuação de
área – só acontece após contato com os órgãos de segurança quanto ao tipo,
intensidade e previsão do término do conflito. O chefe da DVSP entra em contato com
a presidência e esta autoriza a evacuação da área; o CCI divulga a informação
oficialmente.
Foi indicado que a partir da semana do dia 17/5 chegará um plano de procedimentos
padronizados e uma forma de divulgação mais organizada. Haverá um treinamento
com os seguranças, etc.
Padronização de evacuação – a informação tem que chegar pela CCI ou minimamente
pelos comunicadores de segurança.
Existem duas áreas principais da DVSP: (1) Serviço de gestão de vigilância - Vigilância e
porteiros, gestores do DVSP e brigada de incêndio. (2) Sistema integrado de segurança
da Fiocruz – Vigilante, vigilante motociclista, porteiro, bombeiro, brigada voluntária de
incêndio.
Principais eventos registrados: Conflitos armados, Disparo de alarme de incêndio,
Incêndio incipiente, Vazamento de gás, Queda de arvores, Acidentados, Mal súbito,
Pessoas presas em elevadores, Superaquecimento de equipamentos elétricos,
Inundação, Quedas de energia, Queda de balão, Vazamento de registro de hidrantes,
Remoção de animais, Vazamento de produtos químicos
A ronda periódica dos bombeiros civis é constante.
A atividade fim – segurança patrimonial – vem se transformando e trazendo a
necessidade de desenvolver soluções para problemas de segurança que não fazem
parte dos objetivos dos departamentos, como análise e troca de anteparo balístico na
Fiocruz.
No debate Leonardo, da Cooperação Social, fala sobre o projeto de comunicação
integrada que vem sendo desenvolvido através do edital INOVA Fiocruz. A questão da
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comunicação e dos protocolos são os principais desafios, assim como identificar a
localização do conflito e a comunicação com as pessoas.
Encaminhamento do grupo: produzir um documento com proposições a ser entregue
à presidência
Quais as contribuições/necessidades das unidades:
● Campus Fiocruz Mata Atlântica:
NECESSIDADES
- Mapeamento de risco;
- Plano de contingência geral e para conflitos armados;
- Mapa de rota de fuga;
- Treinamento de evacuação;
- Treinamento de inserção na mata;
- Carro à disposição para transporte de vítimas de acidentes de trabalho e
atendimento de emergência médica;
- Formação de brigada voluntária.
● NUST
-

-

Adesivo (ou outra estratégia) com os telefones de emergência para afixar nas
unidades e departamentos.
Ter uma ambulância UTI permanente.
Mapear eficientemente os processos de risco.
Melhorar a organização, estruturação e capacitação do Plano de Contingência.
Melhorar a divulgação dos procedimentos de segurança dos prédios tombados
Há um conflito entre a missão institucional do Nust e as situações que ele tem
enfrentado, especialmente relacionados à violência.
Fazer um posto de urgência e emergência na Fiocruz?
Eliane e Luciana sugerem usar a parceria com o MSF e o CICV para fazer um
treinamento de primeiros socorros psicológicos para o pessoal da saúde
primária ou o pós atendimento;
É preciso ter protocolos bem estabelecidos;
Se inteirar sobre o protocolo da assistência social, do CICV e do MSF;
Faltam protocolos estabelecidos sobre prevenção ao suicídio;

● Departamento de Vigilância e Segurança da Fiocruz
- Como é a atuação dos Planos de Contingencia para os outros campi da Fiocruz?
- Realizar treinamentos diversos sobre os Plano de Contingência como palestras
de sensibilização e exercícios práticos.
- Há detector de incêndio em todos os prédios?
- É necessário equipamentos para trabalho, com destaque para um computador.
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