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1  Introdução 

1.1 Objetivo 

O Plano de Contingência do Porto de Santos objetiva planejar as ações 

necessárias para uma gestão eficiente durante incidentes/acidentes que possam 

paralisar total ou parcialmente as operações do Porto Organizado de Santos. 

Todas as ações a serem tomadas deverão ser balizadas pelas seguintes 

diretrizes, elencadas em ordem de importância: 

1) Salvaguardar a vida humana; 

2) Proteger o meio ambiente; 

3) Proteger as instalações da SPA e de terceiros. 

4) Manter a imagem e a reputação do Porto de Santos. 

5) Retornar à operação normal. 

 

1.2 Definições 

Crise: Qualquer evento indesejado e inesperado que a partir de uma 

emergência, ou não, acarrete em possibilidade ou efetiva paralisação parcial ou total 

das operações do Porto Organizado de Santos; 

Célula de Crise: Estrutura formada por funcionários da SPA para prover os 

recursos e informações necessárias para a solução dos eventos geradores de crises; 

Chefes de Seção: Funcionários da SPA designados para priorizar as ações 

necessárias a solução dos eventos geradores de crise, com base nas diretrizes 

estabelecidas pelo Líder da Emergência; 

Comando Unificado: Grupo formado por diversas agências e/ou órgãos 

anuentes para coordenar as ações de resposta de um evento de proporções ampliadas; 

Evento de Saúde Pública (ESP): Situação que pode constituir potencial 

ameaça à saúde pública, como a ocorrência de surto ou epidemia, doença ou agravo de 
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causa desconhecida, alteração no padrão clínicoepidemiológico das doenças 

conhecidas, considerando o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a 

severidade, a transcendência e a vulnerabilidade, bem como epizootias ou agravos 

decorrentes de desastres ou acidentes; 

Incident Command System (ICS): É um sistema de gestão de incidentes que 

integra recursos, materiais, procedimentos e comunicação para atuação em uma 

estrutura única e flexível de comando e controle; 

Líder da Emergência: Funcionário da SPA que comandará a Célula de Crise 

durante eventos geradores de crise. É desejável que o Líder da Emergência seja o 

funcionário da SPA com o maior conhecimento sobre o evento gerador da crise; 

Plano de Auxílio Mútuo do Porto de Santos – PAM:  Plano coordenado pela 

Autoridade Portuária que agrega os recursos humanos e materiais das empresas da área 

do Porto Organizado de Santos para atuação durante de emergências de grande porte; 

Plano de Área do Porto de Santos e Região – PAPS: Documento que agrega 

os Planos de Emergência Individual da Região do Porto de Santos para complementar e 

ampliar a capacidade de resposta de incidentes de poluição por óleo; 

Plano de Emergência Individual – PEI: Documento ou conjunto de 

documentos, que contenha as informações e descreva os procedimentos de resposta da 

instalação a um incidente de poluição por óleo, em águas sob jurisdição nacional, 

decorrente de suas atividades; 

Região Metropolitana da Baixada Santista – RMBS:  Região do estado de 

São Paulo que integra nove municípios: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, 

Monguaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente; 

Santos Port Authority – SPA: Autoridade Portuária de Santos. 
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2 Acionamento do PCPS 

Caberá unicamente aos membros da Diretoria Executiva da Autoridade 

Portuária de Santos avaliar caso a caso a necessidade de acionamento do PCPS, uma vez 

reconhecida a instalação do estado de crise. Esta decisão deverá considerar todos os 

recursos que devem ser utilizados durante o período de acionamento e ponderação 

sobre a real necessidade de mobilização destes.  

O acionamento dos demais Planos de Emergência independe do 

acionamento do PCPS. Estes serão acionados tão logo seja detectado o cenário 

emergencial e utilizarão os recursos e procedimentos previstos individualmente nos 

mesmos.  

 

3 Estrutura Organizacional de Resposta 

Devido à importância estratégica do Porto de Santos e de sua localização no 

coração da Região Metropolitana da Baixada Santista – RMBS, as crises deste complexo 

portuário invariavelmente não se restringirão aos limites do Porto Organizado, podendo 

gerar impactos regionais e nacionais. Neste sentido, em cenários de crise, faz-se 

necessária a criação de um Comando Unificado, envolvendo órgãos e entidades externas 

e uma Célula de Crise com a presença apenas de funcionários da SPA. 

A Estrutura Organizacional de Resposta – EOR do PCPS envolve a relação 

entre a Célula de Crise e o Comando Unificado, no qual deverá estar inserido algum(s) 

funcionário(s) da SPA com alto poder de decisão. 
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Figura 1 - EOR PCPS 

 

A Célula de Crise deverá assessorar o representante da Autoridade Portuária 

no Comando Unificado com as informações relevantes obtidas durante a ocorrência 

para que o mesmo possa tomar as melhores decisões. O representante da Autoridade 

Portuária participará das deliberações do Comando Unificado e as repassará para a 

Célula de Crise. 

Nos cenários para os quais já existem planos de contingência estabelecidos 

por legislação, como o Plano de Ajuda Mútua – PAM e o Plano de Área do Porto de 

Santos e Região – PAPS, o Comando Unificado definirá os objetivos estratégicos da 

ocorrência e acionará as EORs destes planos, que, por sua vez, organizarão os trabalhos 

das equipes de resposta tática. A Célula de Crise da SPA atuará para garantir que os 

recursos e ações demandadas da Autoridade Portuária, pelo Comando Unificado, sejam 

viabilizados. 
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3.1 Comando Unificado 

Os integrantes do Comando Unificado podem e devem variar de acordo com 

a especificidade e gravidade de cada ocorrência, devendo sua formação inicial ser 

definida pela Autoridade Portuária de Santos. 

A seguir elencamos os órgãos/instituições que podem ser envolvidos: 

 Autoridade Portuária de Santos 

 Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC 

 Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ 

 Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 

 Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 

 Capitania dos Portos de São Paulo – CPSP 

 Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN 

 Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB 

 Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo – 

CBPMESP 

 Concessionárias de água, luz e gás 

 Defesa Civil Estadual 

 Defesa Civil Regional 

 Defesas Civis municipais 

 Exército Brasileiro 

 Força Aérea Brasileira – FAB 

 Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – 

GSI/PR 

 Governo do Estado de São Paulo 

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA 

 Marinha do Brasil 

 Ministério do Meio Ambiente – MMA 

 Ministério da Infraestrutura – MINFRA 

 Policia Federal – PF 

 Policia Militar do Estado de São Paulo – PMESP 

 Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo – PMRv  
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 Prefeituras Municipais (CET, SAMU, SEMAM) 

 Praticagem de Santos 

 Receita Federal do Brasil – RFB 

 

 Eventuais convidados pelo Comando Unificado 

 PAMs da Baixada Santista 

 PAPS 

 Representantes de Terminais Arrendatários 

 Universidades 

 Instituições de pesquisa e tecnologia 

  Empresas especializadas em atendimento a emergências 

e/ou gestão de crises 

 Profissionais com notório saber acerca do objeto da 

ocorrência 

 Associação Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM 

 

O Comando Unificado definirá as estratégias de mitigação e ações de 

combate para cada ocorrência, com os integrantes dos órgãos e instituições presentes, 

atuando dentro de suas áreas de expertise para dar suporte à EOR e as equipes de 

resposta tática, para a redução de eventuais impactos negativos para o Porto de Santos 

e para a RMBS. 

 

3.2 Célula de Crise 

A Célula de Crise será composta por funcionários da Autoridade Portuária, 

que durante a crise deverão estar dedicados em tempo integral enquanto durar o 

evento gerador. Será adotado o ICS como sistema de gestão de crise.  
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Figura 2 – Exemplo de Célula de Crise 

Esta estrutura é flexível e deverá ser adequada às necessidades de cada 

incidente, variando a quantidade de seções mobilizadas, chefias das seções e equipes. 

No item dos Cenários Acidentais, estão descritas as EORs padrão com a identificação dos 

setores da SPA responsáveis por cada seção. 

 

4 Cenários Acidentais 

Os Cenários de acionamento do PCPS foram agrupados em macrocenários 

visando facilitar a localização dos procedimentos e ações preconizadas neste plano. Os 

macrocenários definidos são: 

 

 Segurança pública portuária 

 Operações 
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 Saúde pública 

 Meio ambiente 

 Segurança ocupacional 

 Desastres tecnológicos / naturais / climáticos  

 

Com a identificação do macrocenário de emergência, é possível consultar as 

matrizes de cenário específicas, onde estarão definidos os procedimentos de 

Acionamento, Atribuições e Responsabilidades, Estrutura Organizacional de Resposta, 

Recursos e Ações Jurídicas. 

  

4.1 Matrizes de Cenários 

As matrizes de cenários estão dividas nos macrocenários do PCPS, contendo 

os cenários acidentais com os códigos dos procedimentos padrão de Acionamento, 

Atribuições e Responsabilidades, Estrutura Organizacional de Resposta, Recursos e 

Ações Jurídicas. 

Especificamente no presente documento, estão elencados apenas os 

macrocenários relacionados a eventos de Saúde Pública. 

 

4.1.1 Saúde Pública 

Eventos Comunicação Acionamento EOR Atribuições Recursos Jurídico 

Evento de saúde pública de importância internacional 
– Ações Preparatórias 

COM-018 ACI-017 EOR-011 AER-002 REC-003 JUR-005 

Evento de saúde pública de importância internacional 
– Caso suspeito a bordo 

COM-017 ACI-018 EOR-011 AER-002 REC-003 JUR-005 

Evento de saúde pública de importância internacional 
– Ações Preventivas para navios advindos de áreas de 
risco 

COM-018 ACI-019 EOR-011 AER-002 REC-003 JUR-005 

Evento de saúde pública a bordo – Acesso de 
servidores da saúde nas áreas públicas do porto 

COM-010 ACI-010 EOR-007 AER-003 REC-003 JUR-005 

Remoção de tripulantes e atendimentos realizados 
por clínicas médicas 

COM-011 ACI-011 EOR-007 AER-003 REC-003 JUR-005 
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4.2 Fluxogramas e Procedimentos de Acionamento 

4.2.1 ACI-010 

Para os cenários abrangidos pelo ACI-010, a declaração de crise poderá ser 

realizada por membro da Diretoria Executiva da SPA a qualquer momento da 

emergência.  

O ACI-010 abrange os eventos de saúde pública a bordo de embarcações, 

eventos estes que podem introduzir doenças no território nacional, bem como a 

disseminação de doenças endêmicas na região. As ações de resposta são coordenadas 

pela ANVISA com o auxílio das autoridades sanitárias estaduais e municipais, além disso 

outras autoridades intervenientes poderão ser acionadas para auxiliar na execução do 

plano de resposta, tais como: Autoridade Portuária, Polícia Federal, Receita Federal, 

entre outros. 

Dentre as principais atividades desenvolvidas pelas Autoridades Sanitárias a 

bordo estão a investigação epidemiológica, coleta de material e campanha vacinal. 

 

4.2.1.1 ACI-010 – Procedimento de Acionamento 

Ação 

nº 
Quando? O que fazer? Quem? Como fazer? 

1 
Recebida a comunicação 

da ANVISA via e-mail 

Encaminhar a lista de 

servidores autorizados à 

Guarda Portuária 

Supervisor de Vigilância 

em Saúde/GESET 
Por e-mail e por celular 

2 

Recebida a lista de 

servidores do Supervisor 

da Vigilância em 

Saúde/GESET 

Repassar a lista de 

servidores autorizados 

para os Guardas 

Portuários que efetuarão 

o controle de acesso 

Gerente de 

Planejamento da 

Unidade de Segurança / 

GESEG 

Por e-mail e por telefone 

3 
Recebida a informação 

do GESEG 

Efetuar controle de 

acesso dos servidores 

autorizados 

Guarda Portuário de 

plantão. 

Conferindo a lista 

enviada pela ANVISA. 
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4.2.1.2 ACI-010 – Fluxo de Acionamento 
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4.2.2 ACI-011 

Para os cenários abrangidos pelo ACI-011, a declaração de crise poderá ser 

realizada por membro da Diretoria Executiva da SPA a qualquer momento da 

emergência.  

O ACI-011 abrange as ações de atendimento de tripulantes que são 

realizadas por clínicas médicas credenciadas e autorizadas pela ANVISA. 

Para a realização das atividades as clínicas médicas deverão requerer à 

ANVISA liberação prévia para fins de entrada nas embarcações. A ANVISA por sua vez 

encaminhará os dados recebidos para a SPA para que esta possa exercer suas 

prerrogativas de controle nos portões de acesso a área portuária. 

Ficam excepcionadas as situações de emergências médicas, cuja assistência 

poderá ser realizada sem a liberação prévia da ANVISA. 

4.2.2.1 ACI-011 – Procedimento de Acionamento 

Ação 

nº 
Quando? O que fazer? Quem? Como fazer? 

1 
Recebida a comunicação 

da ANVISA via e-mail. 

Encaminhar a lista de 

empresas autorizadas à 

Guarda Portuária. 

Supervisor de Vigilância 

em Saúde/GESET. 
Por e-mail e por celular. 

2 

Recebida a lista de 

empresas autorizadas do 

Supervisor da Vigilância 

em Saúde/GESET. 

Repassar a lista de 

empresas autorizadas 

para os Guardas 

Portuários que efetuarão 

o controle de acesso 

Gerente de 

Planejamento da 

Unidade de Segurança / 

GESEG. 

Por e-mail e por 

telefone. 

3 
Recebida a informação 

do GESEG. 

Efetuar controle de 

acesso das empresas 

autorizadas. 

Guarda Portuário de 

plantão. 

Conferindo a liberação 

prévia da ANVISA. 
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4.2.2.2 ACI-011 – Fluxo de Acionamento 
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4.2.3 ACI-017 

Para os cenários abrangidos pelo ACI-017, a declaração de crise poderá ser 

realizada por membro da Diretoria Executiva da SPA a qualquer momento da 

emergência.  

O ACI-017 abrange as ações e procedimentos preparatórios a serem 

tomadas pela Autoridade Portuária em casos de evento de saúde pública de interesse 

internacional, com o objetivo de evitar a disseminação/entrada de doenças através do 

Porto Organizado de Santos. 

4.2.3.1 ACI-017 – Procedimento de Acionamento – Ações Preparatórias. 

Ação 

nº 
Quando? O que fazer? Quem? Como fazer? 

1 

Declarado pela OMS 

Evento de Saúde Pública 

de Importância 

Internacional e/ou em 

conformidade com o 

nível de risco 

determinado pelo 

Ministério da Saúde. 

Realizar busca ativa de 

informações junto aos 

órgãos de saúde oficiais, 

com acompanhamento 

diário. 

Setor de Vigilância em 

Saúde da GESET. 

Por e-mail, telefone e 

sites. (Ministério da 

Saúde / ANVISA / 

Secretarias de Saúde 

Estadual e Municipal / 

OMS). 

2 

Declarado pela OMS 

Evento de Saúde Pública 

de Importância 

Internacional e/ou em 

conformidade com o 

nível de risco 

determinado pelo 

Ministério da Saúde. 

Avaliar a necessidade de 

montar Célula de Crise. 
Diretoria SPA 

Observar informações 

técnicas e 

recomendações da  

SUMAS. 

3 

Colhidas informações 

técnicas com órgãos 

oficiais. 

Define conteúdo, 

estratégias de 

comunicação e público 

alvo de material 

educativo.  

Setor de Vigilância em 

Saúde da GESET. 

Palestras técnicas e 

treinamento de 

multiplicadores.  
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Ação 

nº 
Quando? O que fazer? Quem? Como fazer? 

4 

Recebido o conteúdo do 

material de comunicação 

enviado pelo Setor de 

Vigilância em Saúde da 

GESET 

Elaborar layout do 

material de comunicação  

Superintendência de 

Comunicação 

Corporativa. 

Com as informações 

técnicas fornecidas pelo 

Setor de Vigilância em 

Saúde da GESET. 

5 

Colhidas informações 

técnicas e de evolução 

do evento com órgãos 

oficiais. 

Avalia necessidade de 

medidas de proteção 

adicionais. 

Superintendência de 

Meio Ambiente, Saúde e 

Segurança do Trabalho / 

Superintendência de 

Operações Portuárias 

1. Estudo da 

necessidade de 

aplicação de 

medidas 

administrativas e 

de engenharia 

2. Estudo da 

necessidade de 

equipamentos de 

proteção coletiva 

3. Definição de EPIs  

6 

Não estão disponíveis 

em quantidade 

suficiente os EPIs 

recomendados 

Realizar a compra do EPI 

especificado pela GESET 

Superintendência de 

Administração e 

Finanças / Gerência de 

Compras e Suprimento 

Por processo de compras 

emergencial. 

7 EPIs disponíveis. 

Realizar a distribuição 

dos EPIs adequados ao 

trabalho durante o 

evento. 

Gerência de Patrimônio 

e Serviços / Gerência de 

Saúde e Segurança do 

Trabalho. 

Entregar EPI ao 

funcionário, orientando-

o a respeito de seu 

correto uso, 

armazenamento, 

limpeza e troca. 

Recolher assinatura do 

mesmo em formulário 

próprio de entrega de 

EPIs. 

8 

SUMAS define as áreas e 

períodos de risco com 

base nas informações 

técnicas recolhidas 

relativas do evento. 

Efetuar triagem e 

monitoramento das 

embarcações 

programadas para 

atracar à SUMAS. 

Gerência de Controle de 

Acessos Logísticos 

1. Verificar últimos 

portos de origem em 

período a ser 

definido. 

2. Envio por e-mail. 
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Ação 

nº 
Quando? O que fazer? Quem? Como fazer? 

9 

Identificado navio vindo 

de área de risco no 

período especificado. 

Verificar existência de 

caso suspeito. 

Setor de Vigilância em 

Saúde da GESET 

1. Analisando 

informações 

enviadas pela 

ANVISA. 

10 
Identificado caso 

suspeito. 

Seguir fluxo de 

acionamento para caso 

suspeito. 

Superintendência de 

Meio Ambiente, Saúde e 

Segurança do Trabalho 

Seguir ACI-018 do PCPS 

11 
Não identificado caso 

suspeito. 

Seguir fluxo de 

acionamento para 

tomada de ações 

preventivas 

Superintendência de 

Meio Ambiente, Saúde e 

Segurança do Trabalho 

Seguir  ACI-019 do PCPS 

 

kkkkkk
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4.2.3.2 ACI-017 – Fluxo de Acionamento – Ações Preparatórias 
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4.2.4 ACI-018 

Para os cenários abrangidos pelo ACI-018, a declaração de crise poderá ser 

realizada por membro da Diretoria Executiva da SPA a qualquer momento da 

emergência.  

O ACI-018 abrange as ações e procedimentos que devem ser 

desempenhados pela Autoridade Portuária especificamente em eventos que envolvam 

casos suspeitos de saúde a bordo de embarcações que tem o Porto Organizado de 

Santos como destino, em apoio à Autoridade Sanitária. As ações de resposta são 

coordenadas pela ANVISA com o auxílio das autoridades sanitárias estaduais e 

municipais.  

4.2.4.1 ACI-018 – Procedimento de Acionamento – Caso Suspeito a Bordo 

Ação 

nº 
Quando? O que fazer? Quem? Como fazer? 

1 

Comandante do Navio 

declara possível caso 

suspeito a bordo. 

Encaminhar Declaração 

Marítima de Saúde e 

demais documentos 

pertinentes para 

ANVISA.  

Agência de Navegação. 
Fluxo de comunicação da 

ANVISA. 

2 
Recebida informação de 

caso suspeito. 

Promover primeira 

análise documental. 
ANVISA 

Conforme protocolo da 

ANVISA. 

3.1 
Não identificado caso 

suspeito. 
Emissão de Livre Prática. ANVISA 

Conforme protocolo da 

ANVISA. 

3.2 
Identificado caso 

suspeito 
Informar a SPA ANVISA 

Via contato telefônico da 

GESET e e-mail. 

4 

Recebida comunicação 

de caso suspeito da 

ANVISA. 

Promover comunicação 

interna e externa. 

Gerência de Saúde e 

Segurança do Trabalho. 

Via contato telefônico e 

e-mail. 

5 

Recebida comunicação 

da GESET de caso 

suspeito. 

Determinar situação de 

crise. 
Diretoria da SPA. Ato administrativo. 
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Ação 

nº 
Quando? O que fazer? Quem? Como fazer? 

6 
Recebida a comunicação 

de caso suspeito. 

Define EPIs a serem 

utilizados pelos 

funcionários que 

participarão da 

atracação do navio. 

Gerência de Saúde e 

Segurança do Trabalho. 

Análise das informações 

técnicas do evento e 

consulta junto à ANVISA. 

7 

Recebida comunicação 

da GESET de caso 

suspeito. 

Definir o local de 

atracação considerando 

as características da 

embarcação e do evento. 

Superintendência de 

Operações Portuárias. 

Análise das informações 

técnicas do evento e da 

embarcação. 

8 
Recebe informação do 

local de atracação. 

1. Informa à ANVISA o 

local e hora da 

atracação. 

2. Solicita apoio da 

SUPGP para 

isolamento do cais 

de atracação. 

Gerência de Saúde e 

Segurança do Trabalho.   

Por e-mail e contanto 

telefônico. 

9 
Recebe orientação da 

GESET. 

1. Promover o 

isolamento do cais 

de atracação 

2. Controlar o acesso 

ao local até o final 

do evento. 

Superintendência da 

Guarda Portuária. 

1. Com material de 

isolamento. 

2. Mantendo pessoal 

para efetuar o 

controle de acesso. 

10 For subir a bordo. 

Fornecer informações à 

SPA sobre o acesso a 

bordo. 

ANVISA Por telefone e e-mail. 

11 
For necessário auxílio de 

demais órgãos de saúde. 

Informar a GESET lista de 

servidores e viaturas que 

acessarão a área 

primária. 

ANVISA Por telefone e e-mail. 

12.1 
Não confirmado caso 

suspeito a bordo. 

1. Comunicar a GESET 

sobre a não 

existência de caso 

suspeito a bordo. 

2. Emitir Livre Prática. 

ANVISA 
Conforme protocolo da 

ANVISA. 

12.2 

Recebida informação de 

não existência de caso 

suspeito a bordo. 

Desmobilizar isolamento 

do cais. 

Superintendência da 

Guarda Portuária. 

Removendo o material 

de isolamento. 
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Ação 

nº 
Quando? O que fazer? Quem? Como fazer? 

12.3 

Recebida informação de 

não existência de caso 

suspeito a bordo. 

Informar à Agência de 

Navegação novo local de 

atracação, se necessário. 

Superintendência de 

Operações Portuárias. 

Por telefone e/ou via 

eletrônica. 

13.1 
Confirmado caso 

suspeito a bordo. 

1. Comunicar a GESET 

sobre a não 

existência de caso 

suspeito a bordo. 

2. Verificar a 

necessidade de 

remoção de caso 

suspeito. 

3. Verificar a 

necessidade de 

desinfecção do 

navio. 

4. Verificar a 

possibilidade de 

emissão de livre 

prática. 

ANVISA 

1. Via telefone e/ou e-

mail. 

2, 3 e 4. Conforme 

protocolos da ANVISA. 

13.2. 
Confirmado caso 

suspeito a bordo. 

Manter isolamento até 

liberação da ANVISA. 

Superintendência da 

Guarda Portuária. 

Mantendo isolamento e 

pessoal para controle de 

acesso. 

14 

Após utilização dos EPIs 

para realização de 

operação junto a navio 

com caso suspeito a 

bordo. 

1. Recolher os EPIs 

utilizados. 

2. Viabilizar a 

desinfecção dos 

EPIs reutilizáveis e 

adequado 

acondicionamento 

dos EPIs 

descartáveis. 

Gerência de Saúde e 

Segurança do Trabalho. 

Com os materiais 

listados no item de 

Recursos para este tipo 

de evento. 

15 
Após o recolhimento dos 

EPIs por parte da GESET. 

Viabilizar descarte 

adequado dos EPIs 

descartáveis. 

Agência de Navegação 

Com empresa 

devidamente 

credenciada para efetuar 

tal destinação. 
POR
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4.2.4.2 ACI-018 – Fluxo de Acionamento – Caso Suspeito a Bordo 
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4.2.5 ACI-019 

Para os cenários abrangidos pelo ACI-019, a declaração de crise poderá ser 

realizada por membro da Diretoria Executiva da SPA a qualquer momento da 

emergência.  

O ACI-019 abrange as ações e procedimentos preventivos que devem ser 

desempenhados pela Autoridade Portuária em eventos que envolvam a chegada e 

atracação de navios advindos de áreas de risco de saúde pública. As ações devem estar 

em consonância com as diretrizes da Autoridade Sanitária para o evento.  

4.2.5.1 ACI-019 – Procedimento de Acionamento – Ações Preventivas 

Ação 

nº 
Quando? O que fazer? Quem? Como fazer? 

1 

Não identificado caso 

suspeito em navios vindo 

de áreas de risco e com a 

Declaração Médica de 

Saúde apresentada a 

ANVISA sem notificação 

de casos que se 

enquadrem como de 

risco. 

Fornecer informações 

sobre local e horário de 

atracação de navio 

advindo de área de risco. 

Gerência de Controle de 

Acessos Logísticos. 

1. Verificar últimos 

portos de origem 

em período a ser 

definido. 

2. Contato telefônico 

junto à GESET. 

2 

Recebida informação da 

GECAL sobre navio 

advindo de área de risco. 

1. Definir 

equipamentos de 

proteção individual 

a serem utilizados, 

bem como 

perímetro de área 

de isolamento. 

2. Fornecer diretrizes 

para SUPGP, 

GEFMO e GECAL 

Gerência de Saúde e 

Segurança do Trabalho 

1. Análise das 

informações 

técnicas do evento 

e consulta junto à 

ANVISA. 

2. E-mail e contanto 

telefônico com 

SUPGP, GEFMO e 

GECAL. 
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Ação 

nº 
Quando? O que fazer? Quem? Como fazer? 

3.1 
Recebidas diretrizes da 

GESET. 

1. Caso necessário, 

Funcionários da 

SUPGP se 

paramentam com 

os EPIs 

2. Promover o 

isolamento do 

perímetro de 

restrição de acesso 

definido pela 

GESET.  

Superintendência da 

Guarda Portuária 

Seguir orientações da 

GESET. 

3.2 
Recebidas diretrizes da 

GESET. 

Caso necessário, 

Funcionários da GEFMO 

se paramentam com os 

EPIs. 

Gerência de Fiscalização 

e Medição Das 

Operações. 

Seguir orientações da 

GESET. 

3.3 
Recebidas diretrizes da 

GESET. 

Caso necessário, 

Funcionários da GECAL 

se paramentam com os 

EPIs. 

Gerência de Controle de 

Acessos Logísticos. 

Seguir orientações da 

GESET. 

4 

Após utilização dos EPIs 

para realização de 

operação junto a navio 

advindo de área de risco. 

1. Recolher os EPIs 

utilizados. 

2. Viabilizar a 

desinfecção dos 

EPIs reutilizáveis e 

adequado 

acondicionamento 

dos EPIs 

descartáveis. 

Gerência de Saúde e 

Segurança do Trabalho. 

Com os materiais 

listados no item de 

Recursos para este tipo 

de evento. 

5 
Após o recolhimento dos 

EPIs por parte da GESET. 

Viabilizar descarte 

adequado dos EPIs 

descartáveis. 

Agência de Navegação 

Com empresa 

devidamente 

credenciada para efetuar 

tal destinação. 
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4.2.5.2 ACI-019 – Fluxo de Acionamento – Ações Preventivas 
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4.3 Comunicação – COM 

4.3.1 COM-010 

O fluxo de comunicação COM-010 é aplicado para eventos de saúde pública 

a bordo de embarcações. Toda a informação deve ser concentrada na Supervisão de 

Vigilância em Saúde/GESET e a partir dele a informação é difundida para o restante da 

SPA e órgãos envolvidos. 

 
Figura 3 - Fluxo de Comunicação COM-010. 
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4.3.2 COM-011 

O fluxo de comunicação COM-011 é aplicado para eventos de saúde pública 

a bordo de embarcações. Toda a informação deve ser concentrada no Supervisão de 

Vigilância em Saúde/GESET e a partir dele a informação é difundida para o restante da 

SPA e órgãos envolvidos. 

 
Figura 4 - Fluxo de Comunicação COM-011. 
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4.3.3 COM-017 

O fluxo de comunicação COM-017 é aplicado para eventos com casos 

suspeitos de saúde a bordo de embarcações. Toda a informação deve ser concentrada 

na Supervisão de Vigilância em Saúde/GESET e a partir dele a informação é difundida 

para o restante da SPA e órgãos envolvidos. 

 
Figura 5 - Fluxo de Comunicação COM-017. 
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4.3.4 COM-018 

O fluxo de comunicação COM-018 é aplicado para eventos que envolvam 

ações preparatórias e preventivas em ocorrências de saúde pública de interesse 

internacional. Toda a informação deve ser concentrada na Supervisão de Vigilância em 

Saúde/GESET e a partir dele a informação é difundida para o restante da SPA e órgãos 

envolvidos. 

 
Figura 6 - Fluxo de Comunicação COM-018. 
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4.4 Estrutura Organizacional de Resposta – EOR 

4.4.1 EOR-007 

 

 
Figura 7 - Estrutura Organizacional de Resposta EOR-007. 
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4.4.2 EOR-011 

 

 

 
Figura 8 - Estrutura Organizacional de Resposta EOR-011. 
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4.5 Atribuições e Responsabilidades – AER 

4.5.1 AER-002 

4.5.1.1 Líder da Emergência 

a) Receber as informações enviadas pela ANVISA; 

b) Repassar essas informações aos demais setores envolvidos da SPA; 

c) Orientar os chefes de seções; 

d) Garantir que as reuniões de planejamento sejam agendadas, caso haja 

necessidade;  

e) Manter informado os demais setores da SPA sobre todos os aspectos do 

incidente que precisam de atenção ou acompanhamento. 

f) Determinar as diretrizes de resposta. 

g) Intervir junto ao causador da ocorrência para adoção de providências e 

disponibilização de recursos. 

h) Estabelecer uma organização de ICS adequada. 

i) Estabelecer um Posto de Comando. 

j) Aprovar a execução das ações planejadas. 

k) Estabelecer as informações críticas do incidente. 

l) Coordenar as atividades de todo o pessoal do Posto de Comando. 

m) Repassar a lista de servidores e empresas autorizadas para os Guardas 

Portuários que efetuarão o controle de acesso; 

n) Determinar quando será realizada a desmobilização; 

o) Supervisionar o desenvolvimento do Plano de Comunicação no Incidente; 

p) Em caso de necessidade de troca de comando deverá repassar todas as 

informações para o seu substituo com o Líder anterior do incidente. 

 

4.5.1.2 Assessor de Comunicação 

a) Receber as informações enviadas pelo Líder da Emergência; 

b) Produzir comunicados de imprensa (press release) com as informações 

recebidos do Líder de Emergência; 

c) Organizar entrevistas caso necessário; 

d) Produzir materiais informativos e viabilizar sua divulgação; 

e) Montar estratégia de divulgação de informações, atentando para a definição 

dos públicos-alvo; 

f) Participar das reuniões de planejamento quando solicitado.  
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4.5.1.3 Assessor de Segurança 

a) Receber as informações enviadas pelo Líder da Emergência; 

b) Participar das reuniões de planejamento quando solicitado;  

c) Viabilizar e manter o isolamento das áreas de risco, conforme orientação do 

Líder da Emergência; 

d) Controlar o acesso às áreas de isolamento; 

e) Otimizar o processo de acesso dos envolvidos à área primária; 

f) Efetuar controle de acesso dos servidores e clínicas médicas autorizadas; 

g) Executar a desmobilização do isolamento, conforme orientação do Chefe da 

Seção de Operações; 

a) Prover os suprimentos e suporte necessários. 

 

4.5.1.4 Assessor Jurídico 

a) Receber as informações enviadas pelo Líder da Emergência; 

b) Assessorar juridicamente processo de contratação; 

c) Viabilizar a adoção de ações de cunho jurídico necessárias para a consolidação 

das ações de resposta; 

d) Assessorar o Líder de Emergência nos aspectos jurídicos; 

e) Participar das reuniões de planejamento, quando solicitado.  

 

4.5.1.5 Chefe da Seção de Finanças 

a) Participar das reuniões de planejamento, quando solicitado; 

b) Priorizar os processos de compras e contratações dos recursos necessários; 

c) Gerenciar todos os aspectos financeiros do incidente; 

d) Identificar todas as origens de recursos financeiros e o limite de gastos; 

e) Providenciar análise financeira e informações de custo quando solicitado; 

f) Garantir a regularidade da documentação de todo o recurso financeiro 

utilizado; 

g) Manter informado o pessoal administrativo sobre todos os aspectos 

financeiros do incidente que precisam de atenção ou acompanhamento 

antes de deixar a seção. 

 

4.5.1.6 Chefe da Seção de Operações  

a) Receber as informações enviadas pelo Líder da Emergência; 
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b) Informar o local de atracação para as demais autoridades; 

c) Definir especificações de materiais e equipamentos a serem utilizados na 

ocorrência; 

d) Viabilizar ações de desinfecção e destinação de materiais e equipamentos; 

e) Acompanhar as atividades de isolamento da área e de apoio ao atendimento; 

f) Garantir que as medidas de segurança adequadas sejam adotadas; 

g) Monitorar a necessidade e requisitar recursos adicionais para atender as 

operações conforme necessário; 

h) Supervisionar a preparação e implementação do plano de desmobilização do 

incidente. 

 

4.5.1.6.1 Apoio Operacional 

a) Encaminhar diariamente ao Líder de Emergência a lista de navios esperados 

para fundeio e atracação; 

b) Providenciar berço de atracação adequado ao navio e conforme o estabelecido 

em reunião de planejamento; 

c) Destacar equipe de atracação e realizar a atracação do navio; 

d) Seguir as orientações de segurança determinadas pelo Chefe da Seção de 

Operações; 

e) Difundir as informações relativas ao evento causador da ocorrência. 

 

4.5.1.7 Chefe da Seção de Planejamento 

a) Receber as informações enviadas pelo Líder da Emergência; 

b) Obter, processar, disponibilizar e disseminar as informações do incidente; 

c) Manter o Líder de Emergência informado de quaisquer alterações 

significativas no status do incidente; 

d) Organizar as reuniões e briefings de planejamento; 

e) Garantir a precisão de toda a informação produzida pela Seção de 

Planejamento, em especial as informações críticas definidas pelo Líder do 

Incidente; 

f) Estabelecer as atividades de monitoramento necessárias (acompanhamentos 

de boletins de órgãos oficiais, notícias, entre outros definidos pelo Líder da 

Emergência);  

g) Manter o Líder do Incidente informado de quaisquer alterações significativas 

no status do incidente. 
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4.5.1.8 Chefe da Seção de Logística 

a) Organizar a Seção de Logística; 

b) Designar as tarefas e locais de trabalho do pessoal da seção de logística; 

c) Informar ao Líder do Incidente e os Chefes de Seção os recursos disponíveis 

e tempo de chegada de recursos adicionais; 

d) Participar do processo de planejamento; 

e) Suprir os recursos necessários ao atendimento do incidente; 

f) Receber e coordenar os pedidos de recursos adicionais; 

g) Em conjunto com o Líder do Incidente, desenvolver o processo de requisição 

e de aprovação de recursos adicionais; 

h) Informar as demais Seções sobre os processos de requisição e aprovação de 

recursos adicionais; 

i) Revisar as táticas propostas para o próximo período operacional para 

garantir a viabilidade de prover os recursos necessários; 

j) Priorizar o fornecimento de veículos para transportes e necessidades 

relativas ao atendimento a ocorrência. 

 

4.5.2 AER-003 

4.5.2.1 Líder da Emergência 

q) Receber as informações enviadas pela ANVISA; 

r) Repassar essas informações aos demais setores envolvidos da SPA; 

s) Orientar os chefes de seções; 

t) Garantir que as reuniões de planejamento sejam agendadas, caso haja 

necessidade;  

u) Manter informado os demais setores da SPA sobre todos os aspectos do 

incidente que precisam de atenção ou acompanhamento. 

 

4.5.2.2 Assessor de Comunicação 

g) Receber as informações enviadas pelo Líder da Emergência; 

h) Produzir comunicados de imprensa (press release) com as informações 

recebidos do Líder de Emergência; 

i) Organizar entrevistas caso necessário; 

j) Participar das reuniões de planejamento quando solicitado.  
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4.5.2.3 Assessor de Segurança 

h) Receber as informações enviadas pelo Líder da Emergência; 

i) Participar das reuniões de planejamento quando solicitado;  

b) Prover os suprimentos e suporte necessários. 

 

4.5.2.4 Assessor Jurídico 

f) Receber as informações enviadas pelo Líder da Emergência; 

g) Assessorar o Líder de Emergência nos aspectos jurídicos; 

h) Participar das reuniões de planejamento quando solicitado.  

 

4.5.2.5 Seção de Operações  

i) Receber as informações enviadas pelo Líder da Emergência; 

j) Repassar a lista de servidores e empresas autorizadas para os Guardas 

Portuários que efetuarão o controle de acesso; 

k) Efetuar controle de acesso dos servidores e clínicas médicas autorizadas; 

l) Coordenar as atividades de todo o pessoal do Posto de Comando; 

m) Garantir que as medidas de segurança adequadas sejam adotadas; 

n) Monitorar a necessidade e requisitar recursos adicionais para atender as 

operações conforme necessário. 

 

4.5.2.6 Seção de Planejamento 

h) Receber as informações enviadas pelo Líder da Emergência; 

i) Obter, processar, disponibilizar e disseminar as informações do incidente; 

j) Manter o Líder de Emergência informado de quaisquer alterações 

significativas no status do incidente. 
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4.6 Recursos 

4.6.1 REC-003 

Caso seja solicitado pelos órgãos de saúde, a SPA poderá disponibilizar 

recursos para garantir a execução das ações de respostas, em especial no isolamento de 

perímetros que serão determinados por estas autoridades. 

Para isso, poderão ser utilizados, por exemplo, os seguintes recursos: 

 Cones de sinalização; 

 Fitas zebradas; 

 Viaturas da Guarda Portuária. 

 

4.6.1.1 Equipamentos de Proteção Individual 

Recurso Quantidade Localização 
Tempo para 
mobilização 

Respirador PFF2 SL com válvula de exala. 2000 Almoxarifado GEPAS 30 minutos 
Avental descartável 200 Almoxarifado GEPAS 30 minutos 
Roupa de proteção tipo Tyvek® 200 Almoxarifado GEPAS 30 minutos 
Luvas de Procedimento 40 caixas Almoxarifado GEPAS 30 minutos 
Óculos de Proteção Ampla Visão 100 Almoxarifado GEPAS 30 minutos 
Luvas de raspa de couro 50 pares Almoxarifado GEPAS 30 minutos 
Luvas nitrílicas 50 pares Almoxarifado GEPAS 30 minutos 
Bota de PVC 50 pares Almoxarifado GEPAS 30 minutos 
Fita adesiva tipo Silver Tape 10 rolos Almoxarifado GEPAS 30 minutos 

 

4.6.1.2 Higienização e descarte de EPIs 

Recurso Quantidade Localização 
Tempo para 
mobilização 

Bombona 20 litros com tampa removível 6 Galpão GESET 30 minutos 
Lixeira 50 Litros Com Pedal - Branca  6 Galpão GESET 30 minutos 
Saco para Lixo Hospitalar - 50L/15Kg 200 Galpão GESET 30 minutos 
Tenda móvel 3m x 3m 3 Galpão GESET 30 minutos 
Lona PEAD – rolo 100 metros 5 Galpão GESET 30 minutos 
Borrifador costal 3 Galpão GESET 30 minutos 
Desinfetante tipo Lysoform 50 litros Almoxarifado GEPAS 30 minutos 
Álcool 70% 50 litros Almoxarifado GEPAS 30 minutos 
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4.7 Jurídico 

4.7.1 JUR-005 

Seguem elencados os procedimentos mais relevantes que deverão ser 

observados pelo Assessor Jurídico da EOR: 

a) Obrigação de Fazer atribuindo aos entes participantes da atividade 

portuária medidas aptas a facilitar a atuação das entidades de saúde 

pública; 

b) Obrigação de Não Fazer cominando a paralisação de eventual 

atividade na zona portuária. 

 


