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Segurança na Construção Hospitalar  - Caso INCOR



Carreira Profissional

Destaco na minha carreira três obras pela grandeza, prazo 
e/ou complexidade na execução: 

1- Obra de Ampliação do INCOR - Pinheiros

2- EMEF Armando de Arruda Pereira - Jabaquara

3- Hipermercado Bergamini- Jaçanã



Introdução:

Obra de Ampliação do INCOR         

Localização:  Rua Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 44 Pinheiros São Paulo – SP. 



Fachada frontal – R. Dr. Enéas de C.  Aguiar



Introdução:

 Obra de Ampliação do INCOR – Prédio novo ou 

INCOR II junto ao antigo.

Sem dúvida, é a obra de maior destaque pelos    

desafios presente na execução.  Obra importante 

para o Governo.

 Participei no Gerenciamento. O quadro deveria 

formado por 03 engenheiros: o coordenador 

com experiência de mais 20 anos; o outro, com 

alguns anos de experiência em obras de porte; e 

outro, que poderia ser um com menos experiência. 

Na Equipe, ninguém tinha perfil de 20 anos para 

coordenar.



Introdução:

Como precisava assumir logo a transição da 

obra, que era gerenciada pelo DEOP para o 

CDH, decidiram indicar-me provisoriamente. 

Com 8 anos de experiência para assumir a obra 

no dia seguinte da decisão. Tinha pouca vivência 

em obras de grande porte, principalmente essa 

com características bem diferenciadas das outras 

obras. As lajes tinham de suportar toda carga 

distribuída, não havia vigas, e maior 

distanciamentos entre os Pilares era enorme.



DADOS TÉCNICOS:

Área construída (projeto inicial) : > 65.000,00m² e 

Anexos;

Área de laje principal: 1.242,00m² (sem as áreas 

complementares pós protensão das lajes) com h= 23 

cm e  20t total, sendo 6,6t de armação de aço frouxa  

e 13,3t de armação de aço protendida;

Pilares: distancia entre eixos > que 40,00m entre 

eixos;

Vigas: as lajes protendidas, suportavam toda a carga;

Pé direito: 4,80 m.



AMBIENTE DE TRABALHO na Obra:

Situação encontrada pela nova Gerenciadora:

 Canteiro muito pequeno a obra tomava quase 

todo terreno, dificuldades para desenvolvimento 

dos trabalhos; Limitado com INCOR (I), Hosp. 

Emilio Ribas e Hosp. da Mulher; 

 Canteiro técnico e Administrativo, ficava situado 

em outro local – Rua Dr. Melo Alves;



AMBIENTE DE TRABALHO na Obra:

Situação encontrada pela nova Gerenciadora:

• Total de operários e técnicos: 150 (aprox.);

• Os funcionários eram identificados por 

crachá; (ponto positivo)



AMBIENTE DE TRABALHO na Obra:

Situação encontrada pela nova Gerenciadora:

 Materiais inservíveis:  acumulados no 
subsolo, devido a infiltrações, presença de  
umidade, problemas com ambiente de 
trabalho.

Para evitar riscos de segurança  na 
execução,  solicitamos, a retirada imediata 
do local (ponto negativo).



AMBIENTE DE TRABALHO na Obra:

Situação encontrada pela nova Gerenciadora:

 Resistência para aceitar a nova diretrizes 

do Gerenciamento, pois diariamente o 

Eng. da Gerenciadora estava na obra. 

Causava alguns atritos para  atender e 

entender. ( ponto negativo);



AMBIENTE DE TRABALHO na Obra:

Situação encontrada pela nova Gerenciadora:

 Medições, o que medir e o que não medir, 

havia pouca informação( ponto negativo)



Armação de Pilar



Fundação



Parede Diafragma



Parede Diafragma



Tapume 



AMBIENTE DE TRABALHO na Obra:

Situação encontrada pela nova Gerenciadora:

 Projeto Estrutural – Empresa de Minas;

 Na obra a comunicação era por Fax (pouco 
legível), que chegava o projeto para dirimir 
alguma dúvida na verificação de armação e sua 
aprovação.

 O que dificultava a verificação com rapidez para 
aprovação para liberar a concretagem, causando 
pressão no Gerenciamento.



Comunicação entre Construtora e Gerenciadora

 Na Execução da obra e na Segurança foram 

tomadas nas medidas Preventivas, mas houve 

resistência para escutar e aceitar as nossas 

sugestões (Gerenciadora ):



Comunicação entre Construtora e Gerenciadora

Diário de Ocorrências:

-Anotações das solicitações com foco 
planejamento da obra / prazo, metas a 
serem atingidas, cronograma físico-
financeiro. 

-Anotações dos aspectos de Segurança. 
Ocorrências de situações de riscos e as 
solicitações de medidas preventivas para 
eliminar e/ou reduzir o risco.



SEGURANÇA X PRODUÇÃO

 Medidas preventivas nos procedimentos;

 Formas – riscos de queda , nos trabalhos de 

montagem com o PD = 4,80m um equivalente a 

um apartamento, duplex. 

 Pastilhas, para garantir recobrimento de 3cm, 

demorou para concordarem a troca do tipo de 

pastilhas,  para evitar fissuras na laje;



Formas



Formas



SEGURANÇA X PRODUÇÃO

 -Acesso inseguro para o trabalho dos 

operários e a conferência  das armações 

na  pré concretagem;

 -Acesso com segurança para medições 

mensais;



Armação – conferencia para liberação     



Armação – limpeza e molhando a forma



SEGURANÇA X PRODUÇÃO

-Riscos: durante a Concretagem: 

1- Riscos de queda – falta de cinto;

2- Riscos de choque elétrico- fiação sobre 

armação;

3- Riscos batida contra – materiais trazidos 

pela grua, outros equipamentos.



Concretagem da laje 



Concretagem – cordoalhas



Concretagem 



Concretagem 



SEGURANÇA X PRODUÇÃO

Na protensão da laje:

 Proteção EPI- cinto de segurança para o 

operador

 Proteção EPC - terceiros colocar barreira 

de madeira após o macaco, durante a 

protensão ( pós concretagem) das lajes, 

proteção eficaz, para evitar acidente,  se 

romper um dos  varões de aço. E houve 

uma ocorrência; 



Laje com armação frouxa e protensão



Equipamento de protensão



SEGURANÇA X PRODUÇÃO

 Cimbramento: Em 03 laje (laje a ser 

concretada e mais duas lajes abaixo, 

preocupação a montagem. Caso não 

funcionasse, havia risco de desabamento, 

colocando os operários em perigo.



Cimbramento



Fachada frontal – bandejas                 R. 

Dr. Enéas de C.  Aguiar x  Av. Rebouças



Fachada frontal - R. Dr. Enéas de C.  Aguiar 



SEGURANÇA X PRODUÇÃO

 Risco no trabalho em altura;

 Andando em tabua, situação de risco. 

Foi solicitada a correção.



SEGURANÇA X PRODUÇÃO

Transportes verticais : Grua

 Riscos no içamento

 Riscos na subida 

 Riscos para descarga 



Vista fachada lateral – bandejas                                       
Av. Rebouças x Av. Dr. Enéas de C.  Aguiar



SEGURANÇA X PRODUÇÃO

-Falha na comunicação:

 A falta de agua foi o motivo para não liberar a 
concretagem de uma das Lajes. Foi grave 
ocorrência para obra por não escutar e 
entender o Engenheiro da Gerenciadora. 
Devido a essa ocorrência não foi autorizada a 
Concretagem da laje. Houve bastante pressão 
para liberar a continuidade dos serviços, vistos 
que já estavam na obra muitos caminhões 
betoneiras. 



Considerações finais

 Segurança não foi possível uma dedicação mais 
ativa, devido à:

1- Segurança era responsabilidade da Construtora, 
o EST não se fez presente durante minhas 
inspeções nas frentes de serviços.

Quando era solicitada medidas de prevenção, não 
aceitavam bem.   Alegavam que a obra tinha EST;

2- Falta e/ou pouca comunicação entre as partes, 
dificultava o nosso trabalho;  



Considerações finais

 Segurança não foi possível uma dedicação mais 

ativa, devido à:

3-A falta de profissionais na equipe do 

Gerenciamento da obra,  dificultando o nosso 

trabalho de inspeção e as conferências dos 

serviços em desenvolvimento em várias frentes.

4- Não tivemos acesso as informações a respeito 

dos Acidentes do trabalho, não havia divulgação;



Considerações finais

 Segurança não foi possível uma dedicação mais 

ativa, devido à:

5- O tempo era escasso para intervir  nas 

situações de riscos, de queda, de choque 

elétrico,  com materiais transportados pela 

grua. Quando via, já avisava a situação de 

risco direto para o Mestre ou ao Eng. 

Recém formado. Na segunda vez já 

anotada no Boletim de Ocorrências.



Considerações finais

 Segurança não foi possível uma dedicação mais 

ativa, devido à:

6- Os atritos também poderiam ser 

ocasionados pela resistência na mudança do 

Gerenciamento do DEOP para CDH.

7- Na época não tínhamos as tecnologias de hoje, 

que melhoram/facilitam o Gerenciamento. 



Considerações finais

Engenheiro Civil = 01 da Gerenciadora:

Agora fica para reflexão qual é o 

Papel do Engenheiro do Civil. Será 

que ele tem de se preocupar 100% 

com a  produção ou pode se 

preocupar também com a Segurança 

dos trabalhadores.



Fachada – laje de cobertua



Os Profissionais – Tec. edif. de obras e Eng. Civil –

Jefferson Teixeira do Gerenciamento e Mestre de obras da 

Construtora.



Finalizando

 Obra concluída 



22-09-2022: INCOR I E INCOR II
Rua Dr. Enéas de Carvalho Aguiar



22-09-2022:  INCOR II
Rua Dr. Enéas de Carvalho Aguiar



22-09-2022:  INCOR II
Rua Dr. Enéas de Carvalho Aguiar



22-09-2022 : INCOR II 
Esquina:  Av. Rebouças X Rua Dr. Enéas de Carvalho  Aguiar



22-09-2022 : INCOR II 
Esquina:  Av. Rebouças X Rua Dr. Enéas de Carvalho  Aguiar



22-09-2022 : INCOR II 
Esquina:  Av. Rebouças X Rua Dr. Enéas de Carvalho  Aguiar



22-09-2022 : INCOR II 
Rua Dr. Enéas de Carvalho  Aguiar

Pavimento:     Praça   - Entrada Recepção  - Em atendimento



Semana da Engenharia da USJT - 2018
 Palestrante o Prof. Jefferson Teixeira ministrando a Palestra: 

Construção e Manutenção Hospitalar no Auditório da Reitoria da 

Universidade para profissionais e alunos.
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