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Anexo XXV - Procedimento para acionamento dos planos internos de
atendimento a desastres dos hospitais envolvidos no Plano Global de
Atendimento á Situações de Emergência (PGASE)
1- Objetivo
Estabelecer procedimentos para comunicação rápida e objetiva para o acionamento dos seguintes planos:
- Plano de Atendimento do Hospital Geral do Estado;
- Plano Atendimento a Desastres e Incidentes com Múltiplas Vítimas da Santa Casa de Misericórdia de Maceió;
- Plano Atendimento a Desastres do Hospital da Unimed Maceió.
2- Responsabilidades
2-1 - Do SAMU:
- Entrar em contato com os hospitais indicados, informando a necessidade de acionamento dos planos internos conforme citado no item 1;
- Distribuir, utilizando-se da estrutura existente no SAMU, em casos de superlotação da Unidade de Emergência e mediante triagem, as vítimas para outros hospitais públicos ou privados pré-selecionados;
- Acionar empresas privadas que disponham de Unidades Móveis de Suporte para
apoio no encaminhamento de vítimas, caso julgue necessário.
2- 2 - Dos hospitais públicos e privados
- Conhecer os protocolos de atendimento para vitimas de acidentes com produtos
manuseados na BRASKEM;
- Receber as vítimas encaminhadas pelo SAMU através Médico Contra–Regulador
que trabalhará em conjunto com o Médico Regulador da Base do SAMU.
- Informar a Coordenação Geral das Operações sobre o andamento das ações de
atendimento à população e as condições do hospital para o recebimento de mais
pessoas vitimadas pelo acidente.
Nota: será inevitável o deslocamento voluntário de pessoas da comunidade envolvida no acidente, em busca de atendimento medico nos hospitais acima citados.
Portanto os mesmos deverão acionar sua segurança interna enquanto solicitam
apoio do policiamento da capital.
3- Procedimentos
Na hipótese de um acidente proveniente de um vazamento de gás cloro, não será
possível num primeiro momento, determinar a quantidade e a gravidade das vítimas que serão encaminhadas, após triagem, aos hospitais acima citados.
Portanto a comunicação da necessidade do acionamento dos Planos citados no
ITEM 1 será realizada de uma forma inicialmente sem estas informações.
3-1 – Meios de comunicação
O SAMU se utilizará de telefones fixos ou móveis com chamadas provenientes de
sua Base ou a partir do Ponto de Encontro indicado pela Braskem conforme a direção do vento.
3-1-1– Telefones de contato
- Hospital Geral do Estado: 3315-3281 / 3315-3293 – Central telefônica
- Santa Casa de Misericórdia de Maceió: (82) 2123 6000 - Central telefônica
- Hospital da Unimed Maceió: Central telefônica (82) 2122 3000
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3-2 – Responsável pela comunicação para acionamento dos Planos dos
Hospitais:
O SAMU será o órgão responsável pela comunicação do acidente e informará:
-Nome do funcionário responsável pelo contato
-Descrição da ocorrência – será sempre usada a seguinte frase: ocorrência de
vazamento de cloro com potencial para atingir as comunidades próximas á
BRASKEM, favor transferir a ligação para o setor responsável pelo acionamento do seu Plano de Emergência.
3-3 – Teste do Procedimento
Periodicamente esse procedimento será submetido a testes, com o objetivo de evitar problemas de comunicação, caso haja necessidade de um acionamento real,
sempre seguindo o cronograma abaixo:
- Frequência: mensal;
- Dia do teste: última quarta-feira do mês (independentemente de ser dia útil ou feriado);
- Hora do teste: ás 10:00 h;
- Responsável pela realização do teste: SAMU
- Informações a serem dadas:
-Nome do funcionário responsável pelo contato;
-Descrição da ocorrência, utilizando SEMPRE a seguinte frase: teste Programa APELL para acionamento do plano interno de atendimento a desastres
Observação: Na primeira reunião da Coordenação Local após a realização desse
teste, o mesmo será avaliado, e as providencias necessárias serão tomadas com o
objetivo de se eliminar as falhas e otimizar a comunicação.
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