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RESUMO 

 

A participação militar em operações humanitárias, tanto em casos de conflito armado 

como em resposta a desastres naturais, é um fenômeno antigo e comum em diversos 

países. No Brasil, as Forças Armadas possuem um histórico de prover apoio 

humanitário de saúde às vítimas de emergências através de seus hospitais de campanha, 

com atendimentos médicos e odontológicos, exames laboratoriais e de imagem, além do 

fornecimento de medicamentos aos pacientes atendidos. O objetivo desse trabalho foi 

descrever e analisar a preparação da assistência farmacêutica em operações de resposta 

a desastres e ajuda humanitária apoiadas por uma instituição militar das Forças Armadas 

Brasileiras. Foi realizado um estudo observacional descritivo em três unidades militares 

dessa instituição que possuem como um dos enfoques de atuação a condução de ações 

de saúde em situações de desastre e de apoio humanitário. Como método avaliativo foi 

utilizado modelo lógico e indicadores de preparação da assistência farmacêutica. Esse 

modelo incluiu elementos do contexto externo e de implementação e desempenho dos 

componentes da assistência farmacêutica. Para o levantamento de dados foram 

realizadas pesquisas documental e de campo, estas por meio de entrevistas a atores-

chave e inspeções em locais de armazenamento de medicamentos. Os resultados 

demonstraram que duas unidades militares se encontram melhor estruturadas na gestão 

da assistência farmacêutica, porém com necessidades de ajustes. A terceira unidade 

ainda precisa amadurecer seus processos a fim de se adequar aos propósitos de saúde da 

sua missão. Foram identificadas algumas falhas mais pronunciadas, como a falta de 

orçamento específico para gestão de medicamentos, estoque de insumos de saúde 

sobressalente incompleto, carência de meios de transportes apropriados e ausência de 

controle de pessoal treinado. Tais falhas também foram evidenciadas por meio dos 

relatos de vivência dos informantes-chave. A existência de um plano de emergência 

para ações de defesa civil, uma lista de saúde para reação primária com programação, 

estruturas de saúde móveis e adaptáveis e um sistema de mobilização dos militares para 

atuar nas operações foram alguns dos pontos positivos encontrados. De maneira geral, 

foi possível observar que existe um trabalho de preparação da assistência farmacêutica 

na instituição, mas que ainda precisa ser aprimorado e difundido entre as unidades 

militares. O presente estudo gerou recomendações para favorecer a eficiência e 

qualidade do trabalho de saúde que as instituições militares prestam à sociedade em 

situações de desastres e ajuda humanitária, e assim contribuir para o alívio do 

sofrimento e redução de perdas humanas. 

 

Palavras-chave: Assistência farmacêutica, Desastres, Ajuda humanitária, Instalações 

militares. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Military participation in humanitarian operations, both in cases of armed conflict and in 

response to natural disasters, is an ancient phenomenon common in many countries. In 

Brazil, the Armed Forces have a history of providing humanitarian health care to 

victims of emergencies through their field hospitals, with medical and dental care, 

laboratory and imaging tests, and the supply of medicines to patients. The objective of 

this work was to describe and analyze the preparedness of pharmaceutical services in 

disaster response and humanitarian aid operations supported by a military institution of 

the Brazilian Armed Forces. A descriptive observational study was carried out in three 

military units of this institution that have as one of the action approaches the conduction 

of health actions in situations of disaster and humanitarian support. As an evaluative 

method, a logic model and indicators of preparedness of pharmaceutical services were 

used. This model included elements of the external context and the implementation and 

performance of the pharmaceutical services components. For data collection, field and 

documentary research were carried out through interviews with key stakeholders and 

storage inspections. The results showed that two military units are better structured in 

the management of pharmaceutical services, but with adjustment needs. The third unit 

still needs to mature its processes in order to fit the health purposes of its mission. Some 

of the more pronounced shortcomings were identified, such as the lack of a specific 

budget for drug management, a stock of incomplete spare health supplies, a lack of 

adequate means of transportation, and lack of control of trained personnel, which could 

also be evidenced through reports of experiences of key informants. The existence of an 

emergency plan for civil defense actions, a health checklist for primary reaction with 

programming, mobile and adaptable health structures, and a system for mobilizing the 

military to perform operations were some of the positive points found. In general, it was 

possible to observe that there is a work of preparedness of the pharmaceutical services 

in the institution, but that still needs to be improved and spread among the military 

units. The present study generated recommendations to favor the efficiency and quality 

of health work that military institutions provide to society in disaster situations and 

humanitarian aid, and thus contribute to the relief of suffering and reduction of human 

losses. 

 

Keywords: Pharmaceutical services, Disasters, Humanitarian aid, Military facilities. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os desastres têm características amplas e variadas, podendo ser súbitos e 

inesperados, com gravidade e magnitude capazes de produzir diversos danos e prejuízos 

econômicos e sociais (TREVISAN, 2015). São inúmeros os eventos que podem 

culminar em desastres ao atingir diretamente as populações: terremotos, inundações, 

tsunamis, vendavais, secas, deslizamentos de terra, erupções vulcânicas, incêndios. 

Ademais, existem os eventos antropogênicos, intencionais ou não-intencionais, que 

também podem trazer graves consequências às sociedades, como: acidentes 

tecnológicos (ambientais, industriais, de transporte), guerras e ataques terroristas 

(GÜNTHER, CICCOTTI e RODRIGUES, 2017).  

Nos últimos anos, 90% dos desastres naturais podem ser atribuídos a eventos 

meteorológicos (UNRIC, 2015). No Brasil, inundações, deslizamentos de terra e seca 

são os desastres naturais de maior frequência (FREITAS et al., 2014). Segundo relatório 

publicado pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução de Desastres (UNISDR), o 

Brasil está na lista dos dez países com maior número de pessoas afetadas por desastres 

entre os anos de 1995 e 2015 (ONUBR, 2015). 

A vulnerabilidade humana em situações de emergência compreende fatores 

físicos, sociais, econômicos, ambientais e culturais (KEIM, 2011). De acordo com 

Quarantelli (1998), não é possível separar as dimensões física e social dos desastres. Ao 

mesmo tempo em que o cotidiano da população é afetado nas mais diversas áreas, como 

saúde, segurança, moradia, alimentação e comunicação, reconhece-se a necessidade de 

analisar historicamente as condições sociais que culminaram na sua ocorrência. Muitas 

vezes as perdas resultantes desses eventos perduram por longos períodos, repercutindo 

prejuízos para o desenvolvimento e levando ao empobrecimento de sociedades como 

um todo (UNISDR e CRED, 2018).  

A falta de previsibilidade concreta nos casos de desastres não deve motivar o 

despreparo para responder a esses eventos. Lidar com emergências requer cooperação 

em vários níveis e entre diversas organizações, e exige fluxos de processos bem 

definidos. Experiências anteriores costumam deixar legados e constituem fontes de 

informação importantes para tomada de decisão, a fim de minimizar o potencial para 

danos e perdas entre as vítimas de um desastre (SCHÄCHINGER e NERLICH, 2005). 

É comum que, em situações emergenciais, forças militares sejam convocadas 

para prestar socorro às regiões afetadas, apoiando instituições de ajuda civil 

(GORDENKER e WEISS, 1989). Diversos setores das organizações militares, como 
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segurança, logística, engenharia e saúde são acionados para responder aos desastres, por 

meio do fornecimento de cuidados médicos e água potável, reparação de infraestrutura, 

segurança e prevenção de efeitos secundários ao desastre, tais como disseminação de 

doenças. Suas atividades contribuem, em conjunto com outras instituições, para 

responder e estabilizar o efeito principal do evento, até que organizações de recuperação 

e reconstrução preparem e entreguem programas para longo prazo (SAVAGE et al., 

2015). 

De acordo com o Sphere Project, os principais objetivos da resposta 

humanitária aos desastres são prevenir e reduzir o excesso de mortalidade e morbidade, 

além de promover um retorno à normalidade (SPHERE ASSOCIATION, 2018). Assim, 

o sistema de saúde tem um papel especialmente importante nas emergências, desastres e 

crises humanitárias, visto que traumas físicos e emocionais, doenças infecciosas e 

agravamento de doenças crônicas são comuns nessas situações (GIORGADZE et al., 

2011). Sabendo-se dessa sobrecarga no setor saúde, é essencial que haja um prévio 

planejamento para que o serviço seja capaz de suportar e atender a demanda. 

Nesse contexto, a assistência farmacêutica compõe uma peça importante 

quando em emergências sanitárias, visto que os medicamentos são insumos essenciais 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 2004). Assim, o 

planejamento da assistência farmacêutica centrado no acesso a medicamentos com 

qualidade, favorece o uso racional dos mesmos, e enseja ações de preparação para um 

adequado atendimento em situações de emergência (MIRANDA, 2010). 

No Brasil, as Forças Armadas possuem um histórico de prover apoio 

humanitário de saúde às vítimas de emergências através de seus Hospitais de 

Campanha, com atendimentos médicos e odontológicos, exames laboratoriais e de 

imagem, além do fornecimento de medicamentos aos pacientes atendidos (NUNES, 

2010). De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, o hospital de campanha 

é uma infraestrutura móvel de cuidados de saúde, independente e autossuficiente, que 

pode ser implantada, instalada e expandida rapidamente para atender às necessidades 

imediatas de atenção à saúde, durante determinado período de tempo (OPAS, 2003).  

Nos últimos anos, a mobilização dos Hospitais de Campanha pelas Forças 

Armadas do Brasil foi necessária em eventos, como: nos municípios do Rio de Janeiro-

RJ (2005) e de Nova Iguaçu-RJ (2008), em apoio à saúde pública e à epidemia de 

dengue, respectivamente; no Haiti e no Chile (2010), ajudando as vítimas do terremoto 

ocorrido nesses países; no município de Nova Friburgo-RJ (2011), dando suporte aos 
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moradores atingidos pelas fortes chuvas e deslizamentos de terra na região serrana 

fluminense; nos municípios de Rio Formoso-PE e Marechal Deodoro-AL (2017), no 

atendimento à população atingida pelas enchentes; em Pacaraima-RR (2018), prestando 

assistência à saúde dos refugiados venezuelanos desassistidos (PINTO, 2010; O 

GLOBO, 2011; BRASIL, 2017a; BRASIL, 2017b; G1, 2018). 

Dessa maneira, estima-se que seja importante verificar a preparação da 

assistência farmacêutica em operações de resposta a desastres e ajuda humanitária 

apoiadas por organizações militares das Forças Armadas Brasileiras, a fim de fornecer 

subsídios para o acesso seguro, eficaz e de qualidade aos medicamentos. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Em todo o mundo é crescente a ocorrência de desastres naturais ou provocados 

pelo homem. Estas são situações extremas que muitas vezes expõem as populações a 

condições de insegurança, insalubridade e incertezas. Em decorrência disso, as 

operações de ajuda humanitária surgem como uma “tábua de salvação” na tentativa de 

minimizar os transtornos causados. Entretanto, a gestão de risco de desastres deve 

contar com um planejamento prévio a fim de mobilizar e coordenar atividades de 

socorro, evitando respostas reflexas e impulsivas que poderiam vir a agravar os 

problemas ou onerar excessivamente os custos da ajuda. 

Sabendo-se que o setor de saúde é extremamente tensionado em situações de 

emergência, é essencial que sejam apresentadas respostas rápidas e eficazes nesse 

âmbito. A gestão da assistência farmacêutica tem se mostrado complexa devido a 

fatores, como: itens numerosos, formas farmacêuticas diversas, prazos de validade 

exíguos, necessidade de organização prévia para aquisição racional, controle de 

condições de armazenamento e transporte, carência de profissionais treinados, recursos 

financeiros limitados, entre outros.  

Mesmo com todos esses desafios já presentes na rotina, em casos de 

emergências sanitárias, a assistência farmacêutica, como parte integrante da gestão de 

saúde, precisa estar preparada para atender às necessidades da população afetada. A 

preparação, contemplando desde a seleção de medicamentos até a utilização dos 

mesmos, deve garantir que todas as etapas sejam executadas de forma eficiente. 

Visto que as Forças Armadas atuam como um elemento de apoio em situações 

de emergência, desastres e ajuda humanitária no Brasil e no mundo, acredita-se que o 

presente trabalho aborda um tema relevante quanto ao entendimento técnico da prática 

da assistência farmacêutica em uma instituição militar das Forças Armadas Brasileiras, 

possibilitando um direcionamento das ações para resolução de problemas e proposições 

de melhorias nos processos envolvidos, objetivando uma melhor resposta para eventos 

futuros. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Desastres 

No contexto atual, vários são os fatores responsáveis pelo aumento das 

situações de vulnerabilidade das populações. Em termos gerais, define-se 

vulnerabilidade como o potencial para perdas e danos, seja oriundo de eventos naturais 

ou provocado pela ação humana (WEICHSELGARTNER, 2001). Na área dos estudos 

dos desastres, a vulnerabilidade é essencial para a compreensão dos impactos. 

Alterações climáticas, crescimento urbano desordenado, epidemias e conflitos armados 

ocasionam, muitas vezes, o colapso dos serviços públicos devido ao elevado número de 

vítimas ou à perda das estruturas nas áreas envolvidas (BAZZAN, 2015).  

Eventos são fenômenos de diversas origens, como, por exemplo: terremotos, 

chuvas torrenciais, vendavais, incêndios, quedas de edificações, que podem ocasionar 

situações cujas populações acometidas não são capazes de suportar, ocasionando um 

desastre. Ou seja, por definição, um desastre só acontece quando afeta pessoas (CARR, 

1932). 

Desastre é o resultado de evento adverso, natural ou provocado pelo homem, 

sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais e 

consequentes prejuízos econômicos e sociais (BRASIL, 2017c). As Nações Unidas 

definem desastre como qualquer ocorrência que causa danos, destruição e perdas 

humanas, materiais, econômicas ou ambientais que excede a capacidade de adaptação 

habitual da comunidade afetada em termos de resposta para absorver o efeito produzido 

usando seus próprios meios (UNISDR, 2017). Os desastres desafiam a capacidade 

humana de resposta ao gerar perdas repentinas e prolongadas no tempo 

(QUARANTELLI, 1998). 

Os conceitos de vulnerabilidade e resiliência também são importantes nesse 

contexto. Entende-se vulnerabilidade como o grau de suscetibilidade a danos, 

degradação ou destruição de uma sociedade ao ser exposta a um agente hostil. Já 

resiliência é a capacidade dessa sociedade exposta resistir, absorver e se recuperar dos 

efeitos danosos de forma eficiente. A maneira como o homem interfere no ambiente 

determina os riscos de desastres a que se expõe, e a capacidade de responder ao evento 

traça a sua sobrevivência. Assim, para que um sistema de redução de riscos de desastres 

seja bem sucedido, devem ser adotadas estratégias a fim de minimizar a vulnerabilidade 

e aumentar a resiliência das sociedades (BIRNMBAUM et al., 2015).  
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O gerenciamento de desastres tem como objetivo elaborar estratégias para atuar 

nas situações de emergência e seus efeitos (CARTER, 2008). No Brasil, de acordo com 

a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), cinco momentos são 

considerados: prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação (BRASIL, 

2012a). Essas fases não são estáticas e estão conectadas formando um ciclo (Figura 1). 

 

Figura 1: Ciclo de gerenciamento de desastres 

 

Fonte: Adaptado de GÜNTHER, CICCOTTI e RODRIGUES, 2017 

 

A preparação consiste em um planejamento de reação da sociedade quando o 

desastre não pôde ser prevenido ou mitigado. A etapa de resposta acontece logo depois 

que um evento ocorre e as equipes de emergência mobilizam seus recursos para o 

atendimento. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar, Forças 

Armadas, Órgãos de Administração Pública (municipais, estaduais e federais) estão 

entre as principais organizações na execução da resposta inicial. Organizações Não 

Governamentais (ONG), entidades privadas e associações preparadas para atender 

emergências e crises humanitárias também podem contribuir nessa etapa. Na fase de 

recuperação, a estrutura básica e as edificações danificadas em um desastre serão 

reconstruídas para que seja possível reestabelecer a situação de normalidade 

(GÜNTHER, CICCOTTI e RODRIGUES, 2017). 

É imperativa a priorização das atividades de minimização de desastres sobre as 

atividades de restabelecimento da situação de normalidade. As fases de prevenção e 

mitigação visam evitar, diminuir e limitar os impactos adversos dos desastres, através 
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de um trabalho de integração com os órgãos de atenção ao desastre e gestão de riscos 

(BRASIL, 2017c). 

 

3.2 Ajuda humanitária 

As operações de ajuda humanitária visam prestar assistência material, logística, 

legal, cívica e social a populações necessitadas, aliviando ou reduzindo os efeitos de 

desastres naturais ou acidentes provocados pelo homem, que representem séria ameaça 

à vida ou resultem em extenso dano ou perda de propriedade. Essas operações devem 

ser regidas pelos princípios da humanidade, imparcialidade, neutralidade e 

independência, conforme preconizado na Resolução 46/182 da Assembleia Geral da 

ONU (UN, 1991). 

Com o propósito essencial de salvar vidas e aliviar o sofrimento, as ações de 

ajuda humanitária são intensificadas, devendo as instituições envolvidas manterem-se 

preparadas para atuar em condições de emergência de forma rápida e eficaz (BAZZAN, 

2015). Essas operações são, geralmente, limitadas no tempo e na área de atuação e a 

assistência prestada pelas entidades empenhadas visa complementar os esforços dos 

órgãos de defesa civil da região vitimada, os quais têm a responsabilidade primária 

pelas ações humanitárias (NUNES, 2010). As autoridades locais da região atingida, por 

conhecerem dados como ameaças da localidade, características geográficas e densidade 

demográfica, podem fornecer informações importantes para que as operações 

humanitárias realizem um apoio logístico mais efetivo (GÜNTHER, CICCOTTI e 

RODRIGUES, 2017).   

Um dos propósitos fundamentais da Organização das Nações Unidas (ONU), 

como se afirma em sua Carta, é “realizar a cooperação internacional na solução de 

problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário”. A 

comunidade internacional confia à ONU a coordenação das operações de socorro frente 

aos desastres, naturais ou provocados pelo ser humano, nas zonas onde a capacidade das 

autoridades locais não é suficiente para fazer frente à situação. A ONU presta serviços 

humanitários através de entidades que ajudam refugiados e crianças, alimentam os que 

têm fome e curam os doentes (UN, 2017).  

Os serviços militares (forças armadas e auxiliares), ONG e instituições 

privadas são organismos que também suplementam os serviços de ajuda humanitária 

para populações vulneráveis. Como exemplo, a Missão das Nações Unidas para 

Estabilização do Haiti (MINUSTAH) contou, entre os anos de 2004 e 2017, com o 
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apoio das forças armadas, policiais e civis de diversos países, dentre eles o Brasil, para 

reestabelecer a organização de um ambiente marcado pela violência, epidemias e 

desastres naturais (UN, 2018). 

Dentro desse contexto existe a logística humanitária, que é um ramo especial 

da logística, responsável por gerenciar respostas da cadeia de fornecimento de materiais 

e serviços críticos frente a inúmeros desafios, como picos de demanda, suprimentos 

incertos, curtas janelas de tempo, informações conflitantes e vasto escopo de suas 

operações. Seu objetivo é minimizar perdas de vidas e amenizar o sofrimento das 

vítimas de maneira eficiente e no menor tempo possível (THOMAS e KOPCKZAC, 

2005; APTE, 2009). A logística é um aspecto fundamental na ajuda humanitária e a 

forma como a cadeia de abastecimento é organizada tem um impacto significativo na 

qualidade e na rapidez dessa assistência. 

 

3.3 Cenário brasileiro em resposta a desastres  

As atividades de proteção e defesa civil estão historicamente relacionadas a 

questões de segurança nos tempos das grandes guerras, onde os danos ultrapassavam o 

meio militar e atingiam gravemente as populações civis. Com o passar do tempo e o fim 

desses conflitos, a atuação passou a ser concentrada na resposta e atendimento de 

populações afetadas por calamidades públicas. Assim, surgia o embrião da instituição 

que conhecemos hoje como Defesa Civil (BRASIL, 2017c). 

No Brasil, a preparação e resposta para situações de desastres inicia-se com a 

Defesa Civil, destinadas a evitar ou minimizar desastres naturais e acidentes 

tecnológicos, preservando o bem-estar da população e reestabelecendo a normalidade 

social (BRASIL, 2007a). 

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), instituída pela Lei 

nº 12.608, de 10 de abril de 2012, define que União, Estados e Municípios têm deveres 

na adoção de medidas necessárias à redução dos riscos de desastres, com o propósito de 

assegurar condições sociais, econômicas e ambientais adequadas para garantir a 

dignidade da população e garantir a promoção do desenvolvimento sustentável. A 

PNPDEC abrange desde a prevenção até a resposta e recuperação de eventos, e reafirma 

a necessidade da política estar integrada a outras políticas públicas no país. O Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) tem por finalidade contribuir no 

processo de planejamento, articulação, coordenação e execução dos programas, projetos 

e ações de proteção e defesa civil no Brasil (BRASIL, 2012a). 
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Articulações entre setores para resposta em situações de desastres também são 

estabelecidas no Brasil. O Protocolo de Ações entre o Ministério da Integração 

Nacional, Ministério da Defesa e Ministério da Saúde define fluxos e procedimentos 

para atuação e cooperação mútua desses atores, estabelecendo ações integradas e 

complementares (BRASIL, 2013a). 

Além disso, existe, como mais um braço de atuação do Governo, a Força 

Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS), instituída pelo Decreto Presidencial 

7616/2011. A FN-SUS atua como um programa de cooperação voltado à execução de 

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde; 

assistência e repressão a situações epidemiológicas, de desastres ou de desassistência à 

população. Ela pode ser convocada pelo Ministro da Saúde em caso de declaração de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e para integrar ações 

humanitárias e em resposta internacional coordenada (BRASIL, 2011). 

Após a tragédia ocorrida na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, 

considerado o maior desastre natural da história do país, o governo brasileiro 

desenvolveu e lançou o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres 

Naturais, que destina investimentos para ações articuladas de prevenção e redução do 

tempo de resposta a ocorrências. Ele é dividido em quatro eixos (prevenção; 

mapeamento; monitoramento e alerta; resposta) e conta com a participação da FN-SUS, 

Força Nacional de Emergência e Forças Armadas para o eixo resposta, que através de 

recursos materiais e humanos, desenvolvem ações de apoio a saúde, salvamento, 

transporte, logística, comunicações, engenharia e capacitação (BRASIL, 2012b). 

 

3.4 Forças Armadas 

O instrumento militar responsável pela defesa do Brasil é constituído pelas 

Forças Armadas. As Forças Armadas no Brasil, representadas pela Marinha, Exército e 

Aeronáutica, têm o papel constitucional de assegurar a integridade do território 

nacional; defender os interesses e os recursos naturais, industriais e tecnológicos 

brasileiros; proteger os cidadãos e os bens do país; garantir a soberania da 

nação. Também é missão das Forças Armadas a garantia dos poderes constitucionais e, 

por iniciativa destes, atuar na garantia da lei e da ordem para preservar o exercício da 

soberania do Estado e a indissolubilidade da Federação (BRASIL, 2017d).  

Além disso, existem outras ações desempenhadas pelas três forças em conjunto 

que visam otimizar o uso dos meios militares na defesa do país e em operações de paz, 
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humanitárias, de resgate e apoio à defesa civil. Cada uma das três forças possui ações 

subsidiárias que atuam junto a diversos segmentos da sociedade, participando da vida da 

população no apoio a eventos comunitários, ações cívico-sociais, campanhas de saúde 

pública e no socorro a vítimas de desastres naturais. Através de unidades militares 

espalhadas pelo território nacional, as Forças Armadas atuam no suporte logístico-

operacional em casos de calamidade, reduzindo o prazo de resposta das autoridades 

frente às contingências (BRASIL, 2017e). A Figura 2 sintetiza as diferentes 

possibilidades de emprego das Forças Armadas no Brasil. 

 

Figura 2: Emprego das Forças Armadas 
 

 

Fonte: Adaptado de ROSA, BANDEIRA e LEIRAS, 2014. 

 

A participação militar em operações humanitárias, tanto em casos de conflito 

armado como em resposta a desastres naturais, é um fenômeno antigo e comum em 

diversos países (HEASLIP, SHARIF e ALTHONAYAN, 2012). Forças militares 

nacionais e internacionais desempenham papel importante na prestação de apoio e ajuda 

durante essas operações devido à sua estrutura organizacional e capacidade logística 

(APTE, 2009). 

As principais competências operacionais dos militares em ações de resposta a 

desastres envolvem: segurança; transporte e logística; construção e reparação; comando, 

controle e comunicações; cuidados médicos; unidades especializadas; e preparação, 

conforme apresentado no Quadro 1. 
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Quadro 1:  Competências operacionais das Forças Armadas 

Segurança 

Estabelecimento de refúgios seguros; proteção dos suprimentos; 

manutenção de uma presença armada eficaz para reduzir a ameaça de 

violência. 

Transporte e 

logística 

Capacidade de transporte de pessoal e suprimentos rapidamente; 

fornecimento contínuo de equipamentos e materiais. 

Construção e 

reparação 

Construção ou reparação de infraestruturas essenciais - estradas, 

portos, aeroportos, ferrovias e instalações de armazenamento. 

Comando, controle 

e comunicações 

Sistemas de comunicações sofisticados; rápidos e complexos planos 

de contingência; planejamento central e capacidade de direção; 

organização básica e estrutura de comunicação para organizações de 

ajuda humanitária. 

Cuidados médicos 

Equipes médicas e sistemas de evacuação rapidamente implantáveis; 

prevenção e controle de doenças; uso de unidades de purificação de 

água. 

Unidades 

especializadas 

Pessoal treinado para fazer a interface entre as populações civis e 

militares; especialistas em transporte, negócios, direito, comunicação, 

saúde, policiamento. 

Preparação 
Formação conjunta de pessoal militar e civil em preparação para, por 

exemplo, situações de desastre em massa. 
 

Fonte: Adaptado de LEANING, BRIGGS e CHEN, 1999 apud  

PETTIT e BERESFORD, 2005 

 

O crescente envolvimento militar em operações de assistência humanitária tem 

apoiado outras instituições em situações de desastre, como a própria Defesa Civil. Sem 

comprometer sua missão constitucional, as Forças Armadas podem atuar em cooperação 

com os órgãos do SINPDEC, contribuindo no socorro às situações de emergência e de 

estado de calamidade pública. Para isso, é essencial que essas Forças estejam em 

condições de apoiar ações preventivas e de resposta a desastres, visando evitar ou 

mitigar os efeitos dessas ocorrências, preservar o bem-estar da população e 

reestabelecer a normalidade social (BRASIL, 2015a). 

No âmbito da saúde, as diversas operações humanitárias já realizadas pelas 

Forças Armadas contam com apoio médico-hospitalar, essencial para as populações 

desassistidas. Através de atendimentos médicos e odontológicos; exames laboratoriais e 

de imagem; e distribuição de medicamentos, é possível prestar algum socorro àqueles 

que enfrentam situações de sofrimento e perdas (NUNES, 2010). 

Nos últimos anos, o Ministério da Defesa tem envidado esforços para expandir 

a área de medicina operativa no Brasil, que é o ramo da medicina militar cujo objetivo 

principal é assistir ao homem em operações em ambiente crítico, consistindo numa 
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atividade realizada em condições não convencionais, onde os recursos humanos, 

materiais e locais podem estar significativamente restritos (BRASIL, 2017f). A intenção 

é acelerar a integração e interoperabilidade entre Marinha, Exército e Aeronáutica 

permitindo a atuação conjunta de profissionais de saúde em situações de conflito, 

operações de paz e desastres promovidos por eventos naturais (BRASIL, 2015a). 

 

3.5 Assistência farmacêutica 

De acordo com a Resolução 338/2004 do Conselho Nacional de Saúde, a 

assistência farmacêutica é definida como:  

Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 

tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial 

e visando ao acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, 

o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a 

sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da 

qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua 

utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria 

da qualidade de vida da população (BRASIL, 2004). 

 

Esse conceito incorpora o chamado ciclo da assistência farmacêutica (Figura 

3), que envolve as diversas atividades a serem desempenhadas de forma coordenada 

para assegurar o acesso a medicamentos eficazes, seguros e de qualidade. As atividades 

possuem uma característica sucessiva que se completa com o sucesso da realização da 

atividade anterior. Alguns autores também incluem ao ciclo as etapas de pesquisa, 

desenvolvimento e produção de fármacos e regulação sanitária (OLIVEIRA, 

BERMUDEZ e OSÓRIO-DE-CASTRO, 2007). 

 

Figura 3: Ciclo da assistência farmacêutica 

 

Fonte: FERREIRA NETO, 2015. 
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A etapa de seleção inicia o ciclo e é considerada o eixo da assistência 

farmacêutica, visto que as demais atividades são desenvolvidas com base nos 

medicamentos selecionados. A seleção deve abordar critérios técnicos e econômicos 

visando escolher medicamentos com eficácia e segurança comprovadas, ao menor custo 

possível, para atender o perfil epidemiológico da população assistida (MAXIMINO, 

2017). 

 Programar significa confirmar quantidades a serem adquiridas para atender 

determinada demanda de serviços, em um período definido de tempo, tendo essa etapa 

influência direta sobre o abastecimento e acesso ao produto (BRASIL, 2006). A 

estimativa de necessidades programadas de medicamentos deve avaliar consumo 

histórico, perfil epidemiológico e oferta de serviços (FERRAES, 2002). Além disso, 

esse processo deve definir prioridades, considerar o orçamento disponível, as condições 

estruturais do serviço e as especificidades administrativas. Uma programação correta e 

ajustada não ocasionará falta, excesso ou perda de medicamentos, fatores que impactam 

financeiramente na gestão de uma instituição (OLIVEIRA, BERMUDEZ e OSÓRIO-

DE-CASTRO, 2007). 

 A aquisição consiste em um conjunto de procedimentos pelos quais se 

efetivam o suprimento dos medicamentos. De acordo com o tipo de instituição, a 

aquisição pode ser realizada de maneiras distintas, porém sempre seguindo uma política 

com diretrizes claras, a fim de dar agilidade ao processo, minimizar os custos e evitar 

irregularidades no abastecimento. Apesar da importância da economia de gastos, uma 

vez que os recursos são finitos, o custo não pode ser o único e nem o principal fator 

decisório. Os aspectos relacionados à qualidade também devem ser considerados e 

ponderados durante a aquisição dos medicamentos. O abastecimento correto de 

medicamentos em quantidade e qualidade consolida o esforço realizado nas etapas 

anteriores, seleção e programação (PEREIRA, 2016). 

A fim de manter as características de eficácia, segurança e qualidade dos 

medicamentos adquiridos, é fundamental que o armazenamento dos mesmos seja 

realizado de maneira apropriada. Por se tratar de produtos com diversas peculiaridades 

técnicas, o armazenamento de medicamentos demanda requisitos específicos para 

preservar suas condições de estabilidade. Essa etapa do ciclo envolve as seguintes 

atividades: recebimento, estocagem, segurança, conservação, controle de estoque e 

expedição (GUERRA JÚNIOR e CAMUZI, 2014; BLATT, CAMPOS e BECKER, 

2016). 
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A distribuição inicia-se com a solicitação do requisitante e visa suprir suas 

necessidades de medicamentos. Essa etapa deve garantir agilidade na entrega, transporte 

adequado, segurança e eficiência no sistema de informação e controle, para que os 

medicamentos sejam disponibilizados nos locais apropriados ao seu recebimento e 

armazenamento. Essa é a última fase logística antes do medicamento chegar ao 

paciente/usuário para ser utilizado (MAXIMINO, 2017). 

É fundamental que cada uma das etapas do ciclo seja centrada nos pacientes e 

não na própria estrutura administrativa, garantindo aos usuários o melhor cuidado 

possível. Assim, tanto a seleção como as atividades de programação, aquisição, 

armazenamento e distribuição constituem os pilares para objetivos mais nucleares, quais 

sejam: o acesso e o uso racional de medicamentos, que estão englobados na etapa de 

utilização (WHO, 2012). 

A utilização envolve as atividades de prescrição, dispensação e uso do 

medicamento. A prescrição consiste em um documento formal elaborado pelo 

profissional de saúde habilitado, que, baseado em um diagnóstico, recomendará as 

intervenções a serem realizadas pelo paciente. Essa fase deve envolver ainda 

informações sobre motivo, modo e tempo de uso do medicamento prescrito por parte do 

prescritor (OLIVEIRA, BERMUDEZ e OSÓRIO-DE-CASTRO, 2007).  

A dispensação apoia-se na prescrição para proporcionar o medicamento ao 

usuário. Consiste em um ato profissional farmacêutico que compreende análise técnica 

da prescrição e orientação ao paciente quanto ao uso correto do medicamento prescrito. 

Essa orientação deve abordar, entre outros pontos: a ênfase no cumprimento da dose, a 

influência dos alimentos, a interação com outros medicamentos, o reconhecimento de 

reações adversas potenciais e as condições de conservação do produto (ANGONESI, 

2008). 

Dessa forma, o desenvolvimento adequado das atividades de prescrição e 

dispensação deve ser uma prioridade a fim de favorecer o uso racional dos 

medicamentos, que ocorre quando o paciente recebe o medicamento apropriado à sua 

condição clínica, na dose adequada à sua necessidade individual, por um período de 

tempo adequado, e ao menor custo para si e para a comunidade (BRASIL, 2001a; 

WHO, 2012). 

O êxito na conclusão do ciclo da assistência farmacêutica requer planejamento 

e qualificação. Porém os resultados alcançados mostram, além da otimização dos 

recursos financeiros, ganhos terapêuticos e satisfação dos usuários. 
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3.6 Assistência farmacêutica em operações de emergência 

O planejamento das operações de emergência, ou seja, estudar e determinar 

previamente quais ações e como elas devem ser executadas caso um desastre ocorra, 

influencia diretamente na qualidade do atendimento prestado às vítimas (GÜNTHER, 

CICCOTTI e RODRIGUES, 2017). Tratando-se de serviços de saúde, esse 

planejamento envolve primordialmente atividades de gerenciamento de atendimentos 

emergenciais para a população afetada. Para isso podem ser necessários alguns recursos 

básicos, como: equipe de saúde capacitada, medicamentos, sangue e derivados, vacinas, 

alimentos, água e saneamento (OPAS, 2018). 

Os medicamentos são insumos de saúde especiais, possuem uma gestão 

peculiar e apresentam-se como principal fonte de intervenção terapêutica nas condutas 

médicas. Dessa forma, a assistência farmacêutica em operações de emergência torna-se 

complexa e desafiadora, visto que é preciso promover em condições adversas o acesso 

seguro e de qualidade aos medicamentos necessários para atender a demanda da 

população atingida (SOUZA, 2013).  

No Brasil, a Portaria 372/2005 do Ministério da Saúde referencia a assistência 

farmacêutica como uma das principais linhas de ação no atendimento emergencial aos 

estados e municípios acometidos por desastres naturais ou antropogênicos, enfatizando 

atividades de planejamento, gerenciamento, acompanhamento, monitoramento e 

avaliação das ações de saúde (BRASIL, 2005a). Isso demonstra a importância da 

assistência farmacêutica para um atendimento eficiente à saúde da população em 

situações de calamidade. Entretanto, essa legislação não direciona sobre como devem 

ser realizados os procedimentos para alcançar tal objetivo.  

Logo em seguida, ainda em 2005, o Ministério da Saúde estabelece, através das 

Portarias 405/2005 e 2132/2005, a composição de kits de medicamentos e insumos 

estratégicos para atendimento de pessoas desabrigadas/desalojadas, o que caracteriza 

um avanço na preparação da assistência farmacêutica em localidades atingidas por 

desastres (BRASIL, 2005b; BRASIL, 2005c).  

Em 2009, estas normas foram atualizadas pela Portaria 74/2009 levando em 

consideração principalmente os desastres de origem natural associados a chuvas, ventos 

e granizo (BRASIL, 2009).  

Em 2012, após os diversos eventos hidrológicos ocorridos no Sul e Sudeste do 

Brasil, que ocasionaram grandes perdas e prejuízos aos moradores dessas regiões, foi 
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publicada a Portaria 2365/2012, revogando a anterior, e definindo mais claramente os 

fluxos de solicitação e envio dos kits aos estados e municípios afetados (BRASIL, 

2012c). 

É possível perceber que ao longo das revisões desses documentos, a 

composição dos kits varia e chega a diminuir em diversidade os itens, da mais antiga 

para a mais atual. Provavelmente, com as experiências vivenciadas nos desastres 

ocorridos durante os anos, foram sendo verificados os principais medicamentos e 

insumos utilizados e assim a lista pôde ser otimizada. O trabalho de Miranda e 

colaboradores (2011), através de orientações básicas sobre como gerir medicamentos 

em desastres, se constitui mais uma fonte de informações no Brasil para lidar com esses 

insumos de saúde em situações de emergência. 

Outra maneira de conseguir acesso a medicamentos em resposta a um desastre 

é através de doações. ONG, governos de outros países, empresas privadas e grupos de 

doadores podem se sensibilizar com o sofrimento em situações de emergência e ajudar 

contribuindo com o fornecimento de medicamentos. Entretanto essas doações precisam 

ser realizadas com parcimônia e obedecendo algumas regras, para que o auxílio não se 

transforme em mais um problema para a região afetada (HOGERZEIL, COUPER e 

GRAY, 1997).  

Com o objetivo de melhorar os procedimentos de doação de medicamentos, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), em cooperação com as principais agências 

internacionais de ajuda humanitária, elaborou um guia para doações de medicamentos. 

A primeira edição foi publicada em 1996, posteriormente atualizada em 1999 e 2011 

(CAÑIGUERAL-VILA et al., 2015). São doze diretrizes que norteiam as boas práticas 

de doação de medicamentos, contemplando as categorias de seleção, apresentação, 

embalagem, rotulagem, informação e gerenciamento de medicamentos. Essas diretrizes 

envolvem ações tanto dos doadores, como dos receptores, a fim de que haja desfechos 

favoráveis na prática da doação de medicamentos em operações de ajuda humanitária 

(WHO, 2011a). 

 

3.7 Assistência farmacêutica em desastres: estudos brasileiros 

Não são muitos os trabalhos científicos que abordam a gestão da assistência 

farmacêutica para desastres. No Brasil, mesmo com um grande número de desastres já 

vivenciados, ainda não há dados históricos suficientes nessa área que forneçam 

subsídios para o enfrentamento de novos eventos (MIRANDA, 2014). 
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Em 2010, Miranda desenvolveu uma pesquisa no âmbito central, estadual e 

municipal do sistema de saúde brasileiro, a fim de analisar o preparo da assistência 

farmacêutica para desastres quanto às suas políticas e estruturas frente à proposta All-

Hazards/Whole-Health. Foi verificado com esse trabalho que os componentes do ciclo 

de assistência farmacêutica preconizados pelo Ministério da Saúde não são adotados em 

casos de desastres, observando assim a inexistência de mecanismos para assegurar a 

qualidade e uso racional dos medicamentos nessas situações. 

Após um grande desastre que atingiu a Região Serrana do Estado do Rio de 

Janeiro em 2011, Souza (2013) analisou como alguns dos municípios afetados se 

comportavam quanto à gestão da assistência farmacêutica para esses eventos. Foram 

identificadas poucas medidas de preparação da assistência farmacêutica em tais 

localidades, evidenciando dificuldades de implantação e desempenho e falta de 

coordenação entre a assistência farmacêutica e a defesa civil. Mesmo com um histórico 

de eventos geradores de desastres similares, esses municípios não foram capazes de 

preparar uma gestão da assistência farmacêutica para enfrentar eventos futuros. 

Usando o referencial de uma corporação militar, Nunes (2010) considerou 

importante analisar os procedimentos para seleção de medicamentos e materiais de 

saúde que abastecem uma farmácia hospitalar de campanha. Dados históricos de 

missões anteriores levaram à elaboração de uma lista de padronização, a fim de otimizar 

uma das etapas do ciclo da assistência farmacêutica para as operações apoiadas por um 

hospital de campanha. 

Ainda no âmbito militar, Carvalho (2014) investigou o preparo da assistência 

farmacêutica para situações de desastres e eventos de massa, e observou que os 

processos ainda são incipientes para as possíveis ameaças, uma vez que as ações 

ocorrem isoladamente e apenas sob demanda. Como proposta de implementação, foram 

elaboradas listas de medicamentos norteadoras para as diferentes situações nas quais o 

corpo de saúde da corporação militar atuou nos últimos anos. 

Em 2018, Vardanyan e colaboradores buscaram evidenciar competências 

essenciais, abrangentes e específicas que farmacêuticos devem demonstrar ao trabalhar 

em intervenções humanitárias. Para isso foram entrevistados profissionais de saúde com 

experiência em missões humanitárias e observou-se que as funções dos farmacêuticos 

ainda concentravam-se na gestão de estoques, sendo as técnicas de planejamento e 

provisão ressaltadas como habilidades essenciais. Entretanto, a participação 

farmacêutica em um manejo efetivo da terapia medicamentosa a fim de assegurar o uso 
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racional de medicamentos, apesar de ser considerada uma competência técnica 

importante, não esteve muito bem definida dentro do rol dos serviços farmacêuticos 

para essas operações. 

Todos esses estudos podem servir como base para avanços na estruturação 

organizacional da preparação para desastres, reduzindo os impactos desses eventos 

àqueles que necessitam do acesso a medicamentos.  

 

3.8 Assistência farmacêutica nas Forças Armadas Brasileiras 

O serviço de saúde das Forças Armadas tem por objetivo prestar assistência 

médico-hospitalar ao pessoal militar, ativo e inativo, e a seus dependentes. É essencial 

para a defesa da Pátria, que os militares estejam sempre preparados para garantir a 

soberania nacional. Neste contexto, manter a higidez do efetivo é de fundamental 

importância. Em situação de guerra ou calamidade, a manutenção de uma infraestrutura 

hospitalar fixa e móvel é fundamental para atender aos militares e civis (LOBO, 2009 

apud STORTE, 2011). 

De maneira geral, três componentes formam os sistemas de saúde das Forças 

Armadas: Assistencial, Médico Pericial e Medicina Operativa. O componente 

Assistencial é responsável por promover atendimento médico-hospitalar aos usuários 

em todo o território nacional, valendo-se de uma rede própria de organizações militares 

de saúde. O subsistema Médico Pericial abrange ações para verificação e controle da 

higidez dos militares. Já o subsistema de Medicina Operativa é encarregado de prever e 

prover recursos de saúde às atividades operativas em tempos de paz, em situações de 

conflito, em ações cívico-sociais e em situações de crise e calamidade pública 

(BRASIL, 2015b). 

A assistência farmacêutica, em todos esses sistemas, não difere do que é 

proposto pelos princípios da Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), 

especialmente no tocante às etapas do ciclo demonstrado na seção 3.5. Obviamente, 

existem algumas adaptações dos eixos estratégicos colocados pela PNAF em relação às 

normativas internas, visto a instituição militar não ser considerada parte integrante do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2004). 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo geral 

Descrever e analisar a preparação da assistência farmacêutica em uma 

instituição militar das Forças Armadas, a partir de unidades cujos enfoques de atuação 

são a condução de ações de saúde em situações de desastre e de apoio humanitário. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 Adaptar e aplicar modelo lógico para avaliação da preparação da assistência 

farmacêutica em operações de resposta a desastres e ajuda humanitária 

apoiadas pelas unidades militares; 

 Analisar as atividades farmacêuticas desempenhadas pelas unidades 

militares nas operações de resposta a desastres e ajuda humanitária; 

 Fornecer informações técnicas e propor recomendações para melhoria da 

preparação da assistência farmacêutica nas operações de resposta a desastres 

e ajuda humanitária. 
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5 METODOLOGIA 

5.1 Desenho do estudo 

Foi realizado um estudo de caso observacional e descritivo, com pesquisa de 

campo e documental, a fim de investigar a estrutura da assistência farmacêutica na 

instituição militar.  

A pesquisa abrangeu três unidades militares pertencentes à mesma instituição, 

as quais possuem como um dos enfoques de atuação a condução de ações de saúde em 

situações de desastre e de apoio humanitário. Elas também desempenham atividades de 

saúde voltadas aos meios e grupamentos operativos da instituição em situações de 

normalidade e exercícios. Essas unidades foram selecionadas para o estudo visto que 

concentram boa parte das atividades voltadas à medicina operativa da instituição, não 

apenas no Estado em que estão situadas, mas também podendo abranger outras 

localidades nacionais e internacionais. Ademais, todas as unidades estudadas contam 

com um oficial farmacêutico que responde pela gestão da assistência farmacêutica em 

seus respectivos setores. Apesar de serem parte da mesma instituição militar, foi 

estabelecido como base para análise a abordagem acerca de cada uma das unidades que 

compõem a estrutura de resposta a emergências em saúde de maneira isolada. As 

unidades militares foram identificadas no estudo como A, B e C. 

Foi realizada uma adaptação do modelo lógico proposto por Miranda (2010) 

para preparação da assistência farmacêutica para desastres (Figura 4). Esse modelo 

incluiu elementos do contexto externo e de implementação e desempenho dos 

componentes da assistência farmacêutica. Resultado e impacto não foram investigados 

nesse trabalho, visto que essas dimensões dependeriam da ocorrência de resposta a um 

evento.  

Os indicadores de preparação da assistência farmacêutica, originados do 

modelo lógico adaptado, foram organizados de forma a se adequarem à realidade do 

contexto militar estudado. 

As principais variáveis de interesse extraídas do modelo lógico para esse 

estudo envolveram questões orçamentárias, comunicativas, educativas e organizacionais 

das atividades de saúde, incluindo as de assistência farmacêutica.  

Além do modelo lógico e dos indicadores, valeu-se da experiência e opinião 

dos militares das unidades estudadas para descrever com mais riqueza a preparação da 

assistência farmacêutica. 
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Figura 4. Modelo lógico de preparação da assistência farmacêutica para desastres 

 

Fonte: MIRANDA, 2010. 
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5.2 Fontes de dados 

Foi realizado levantamento de informações através de pesquisa em documentos 

institucionais, entrevistas com atores-chave, além de dados de observação das práticas 

de armazenamento de medicamentos nas unidades militares.  

As fontes documentais utilizadas para caracterizar a assistência farmacêutica 

na instituição militar foram compostas por publicações institucionais, relatórios, 

documentos internos e revistas. Esses documentos foram obtidos através de buscas na 

intranet, bem como foram disponibilizados pelos atores-chave quando solicitado. Todos 

esses documentos eram de caráter ostensivo para os militares da instituição e deles 

foram extraídas as informações necessárias ao presente estudo. Essa pesquisa ocorreu 

durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, no intuito de buscar novas publicações 

ou suas atualizações durante todo o período de elaboração da presente dissertação. 

Foi utilizado um questionário semiestruturado (APÊNDICE 1) para realizar as 

entrevistas, contendo perguntas abertas e fechadas, divididas em duas partes. A Parte 1 é 

formada por perguntas elaboradas com base nos indicadores da preparação da 

assistência farmacêutica e adaptado de estudos anteriores. Já a Parte 2 apresenta 

perguntas sobre a experiência e opinião do entrevistado na assistência farmacêutica 

praticada nas unidades militares. Esse modelo de questionário foi aplicado em um teste 

piloto com um profissional da área de estudo, a fim melhorar a qualidade da pesquisa e 

verificar possíveis falhas de redação que pudessem comprometer a interpretação das 

perguntas. Esse profissional não estava no rol de atores-chave a ser entrevistado na 

pesquisa.  

Os profissionais escolhidos para serem entrevistados trabalham nas unidades 

militares em áreas estratégicas do planejamento, organização e execução das ações de 

assistência farmacêutica e encontram-se descritos por suas funções e responsabilidades 

no Quadro 2.  

As entrevistas e visitas aos locais de armazenamento tiveram seus dias e 

horários previamente agendados com os informantes-chave de suas respectivas unidades 

militares, a fim de não atrapalhar a rotina de atividades dos militares envolvidos.  

Um roteiro para inspeção de Boas Práticas de Armazenamento (APÊNDICE 

2), adaptado de Marin e colaboradores (2003), foi aplicado nos locais de estocagem dos 

insumos de saúde para observação do nível de organização estrutural e funcional nos 

referidos setores. 
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Quadro 2: Profissionais entrevistados 

RESPONSABILIDADES 

Profissionais que atuam na elaboração e revisão de 

documentos afetos à saúde operativa. 

Profissionais que atuam na padronização de material de 

saúde permanente e de consumo para os meios 

operativos. 

Profissionais que realizam treinamentos de militares da 

área de saúde para ações em meios operativos. 

Profissionais que atuam na resposta a desastres, 

operações de paz e humanitárias. 

 

Mediante leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

– TCLE (APÊNDICE 3), todos os entrevistados autorizaram a gravação das entrevistas, 

que posteriormente foram transcritas pela pesquisadora. As gravações foram efetuadas a 

fim de dar celeridade ao procedimento e não perder a riqueza de detalhes nas falas dos 

entrevistados. 

 

5.3 Análise de dados 

Foi realizada análise de conteúdo das entrevistas após a transcrição das 

mesmas.  

Foram observadas as ideias centrais transmitidas nas respostas de cada 

entrevistado a fim de responder aos indicadores propostos no modelo. Os dados 

coletados foram compilados em uma planilha do Microsoft Office Excel 2013® e 

analisados quanto aos critérios técnicos e normativos pertinentes à assistência 

farmacêutica. As informações obtidas na pesquisa documental também foram utilizadas 

para responder aos indicadores, podendo complementar, reforçar ou contrapor aquelas 

fornecidas pelos atores-chave. 

A análise de conteúdo das entrevistas foi realizada também visando examinar 

sistemática e objetivamente os discursos dos participantes, utilizando a metodologia 

proposta por Bardin (2011) e orientada por Minayo e Costa (2019). Seguindo as etapas 

de organização, categorização, contextualização e interpretação das informações 

alcançadas, foi possível extrair as ideias mais relevantes sobre a experiência e opinião 

dos informantes-chave no que concerne à atuação na resposta e na preparação em 

desastres e ajuda humanitária no âmbito das Forças Armadas.  
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As observações do armazenamento de medicamentos foram feitas por meio de 

um roteiro de inspeção que, no final, gerou um resultado sobre o grau de conformidade 

com os itens verificados. Para tanto, foi efetuada análise do percentual de atendimento 

aos itens (número de respostas positivas/número de quesitos aplicáveis ao setor x 100). 

O resultado representa o grau de atendimento às Boas Práticas de Armazenamento da 

unidade militar. 

Com base nos resultados encontrados no estudo, ao final do trabalho foram 

propostas intervenções para aprimorar a gestão da assistência farmacêutica em 

operações de resposta a desastres e ajuda humanitária nas unidades militares.  

 

5.4 Questões éticas 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Federal Fluminense com o CAAE nº 87413718.0.0000.5243, 

respeitando as normas da Resolução 466/2012 (BRASIL, 2013b). 

Os benefícios trazidos com essa pesquisa foram o conhecimento da gestão da 

assistência farmacêutica e a contribuição para fomentar a sua preparação em operações 

de resposta a desastres e ajuda humanitária apoiadas pelas Forças Armadas Brasileiras, 

possibilitando acesso seguro, eficaz e de qualidade aos medicamentos.  

Os riscos envolvidos relacionados a algum constrangimento por parte dos 

entrevistados em declarar suas respostas, puderam ser reduzidos através da 

disponibilidade do pesquisador em esclarecer dúvidas referentes ao objetivo do estudo, 

bem como do entrevistado poder se recusar a qualquer momento a responder as 

questões. Foram garantidas confidencialidade e privacidade das informações obtidas nas 

entrevistas. Tais informações foram analisadas apenas para fins de pesquisa e não foram 

utilizadas de forma a prejudicar o entrevistado ou a instituição militar. Os dados obtidos 

foram divulgados procurando preservar a identidade dos entrevistados e as unidades 

militares não foram nomeadas nesse estudo. Todas essas informações estão contidas no 

TCLE (APÊNDICE 3). 
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6 RESULTADOS 

A fim de otimizar a apresentação e facilitar o entendimento, os resultados do 

estudo foram divididos da seguinte forma:  

 Adaptação do modelo lógico e dos indicadores; 

 Aplicação da pesquisa: 

o Descrição das unidades militares 

o Perfil dos entrevistados  

o Documentos coletados 

o Observação do armazenamento de medicamentos e insumos 

o Respostas aos indicadores; e 

o Experiência/opinião dos entrevistados. 

 

6.1 Adaptação do modelo lógico e dos indicadores 

O modelo lógico e os indicadores propostos por Miranda (2010) abordam a 

avaliação da assistência farmacêutica para desastres nos níveis federal, estadual e 

municipal de saúde no Brasil. Por esse motivo, o presente estudo realizou algumas 

adaptações a fim de adequar os itens à realidade militar da instituição estudada. Foram 

adaptados itens do Contexto Externo à Assistência Farmacêutica e das Atividades de 

Assistência Farmacêutica.  

As alterações no Contexto Externo referem-se à inclusão do item “Programas 

de incentivo à preparação” e adaptação do item “Preparação do setor de saúde 

(infraestrutura, pessoal e processo)”. Outros itens foram excluídos do modelo original, 

por não se aplicarem ao âmbito militar, como “Programas comunitários de saúde”, 

“Parque industrial”, “Organizações da sociedade civil voltadas para redução de 

vulnerabilidades”. 

Já as alterações nas Atividades de Assistência Farmacêutica estão relacionadas 

à inclusão do item “Sistema para mobilização do corpo de saúde” e exclusão dos itens 

relacionados à “Ajuda humanitária de medicamentos” e “Descarte de medicamentos”. A 

exclusão dos últimos itens deveu-se ao fato da instituição não ter uma rotina de 

recebimento de medicamentos por meio de ajuda humanitária, minimizando os 

procedimentos de descarte nos casos de reprovação ou validade expirada. 

As variáveis de interesse selecionadas para esse estudo estão descritas no 

modelo lógico adaptado (Quadro 3 e Figuras 5), e os indicadores desenvolvidos a partir 
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desse modelo encontram-se detalhados no Quadro 4. Os indicadores foram organizados 

de forma a englobar todas as etapas do modelo lógico, incluindo as fases de 

Implementação (I) e Desempenho (D) dos componentes da assistência farmacêutica. No 

total foram propostos 22 indicadores, sendo que 6 são do Contexto Externo e 16 

relacionados a atividades de Assistência Farmacêutica. Também foi realizada revisão e 

atualização das referências bibliográficas que pautam o quadro de indicadores. 

A partir dessas adaptações, foram formuladas as perguntas da Parte 1 do 

questionário para entrevista com atores-chave (APÊNDICE 1), visando coletar as 

informações necessárias ao estudo da preparação da assistência farmacêutica em 

operações de resposta a desastres e ajuda humanitária apoiadas pelas unidades militares.  

A Parte 2 do questionário não integra a adaptação ao modelo lógico e dos indicadores, 

porém foi utilizada para compreender melhor quais são as experiências vivenciadas e 

posicionamentos dos entrevistados quanto ao tema abordado no estudo. 

 

Quadro 3: Elementos do contexto externo à assistência farmacêutica 

Contexto Externo 
 

 Preparação do setor de saúde (infraestrutura, pessoal e processo) 

 Orçamento estabelecido 

 Conhecimento das ameaças existentes 

 Gestão de doações 

 Sistema de informação e comunicação 

 Programas de incentivo à preparação 
 

Fonte: Adaptado de MIRANDA, 2010. 
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Figura 5: Modelo lógico da preparação da assistência farmacêutica em resposta a desastres e ajuda humanitária no âmbito militar 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de MIRANDA, 2010. 

Componentes da 

Assistência Farmacêutica 
Seleção Programação Produção/Aquisição/Doação Armazenamento Distribuição Utilização Rec. Humanos 

Desempenho 

Implementação Lista básica de 

medicamentos 

Lista básica 

norteando a 

programação, 

aquisição e 

prescrição de 

medicamentos 

Dados de 

consumo 

estimados 

Estimativa de 

necessidades 

programada 

Capacidade de produção de 

medicamentos 

ão 
Sistema de compras 

emergenciais 

ão 

Sistema de recebimento, 

inspeção e triagem 

ão 

Nº linhas de produção 

prontas para atender 

necessidade excedente 

ão 
Aquisição adequada à 

legislação vigente 

 

Recebimento, inspeção e 

triagem dos medicamentos 

adquiridos e recebidos por 

doação conforme legislação 

vigente 

Estoque 

sobressalente 

Local e 

infraestrutura para 

armazenamento 

Boas práticas de 

armazenamento 

Medicamentos 

adequadamente 

armazenados 

Avaliação do desempenho da preparação da assistência farmacêutica em resposta a desastres e ajuda humanitária no âmbito militar. 

Sistema de 

transporte 

Boas práticas 

de transporte 

Medicamentos 

adequadamente 

distribuídos em 

tempo oportuno 

Infraestrutura 

para 

diagnóstico, 

prescrição e 

dispensação 

Programa de 

treinamento para 

operações 

desastres e ajuda 

humanitária 

Sistema de 

mobilização do 

pessoal treinado 

% recursos 

humanos 

adequadamente 

treinados 

Resultado 

Impacto 

Medicamentos disponíveis em quantidade e qualidade adequadas, nos locais esperados, em tempo oportuno e por profissionais capacitados. 

Contribuição para a redução da morbimortalidade resultante de desastres e favorecimento da recuperação pós-desastre. 

Prescrição e 

dispensação 

conforme 

legislação 
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Quadro 4: Indicadores de preparação da assistência farmacêutica em resposta a desastres e ajuda humanitária no âmbito militar 

Componente envolvido Indicador Descrição Referências 

Contexto Externo 

CE1 Preparação do setor de saúde 

PESSOAL: Existência de equipe de profissionais de saúde capacitada e 

disponível para realizar atendimento de militares e civis em situações de 

conflito, operações de paz, desastres e ajuda humanitária. 

INFRAESTRUTURA: Existência de infraestrutura própria adequada ao 

atendimento de militares e civis em situações de conflito, operações de paz, 

desastres e ajuda humanitária. 

PROCESSO: Existência de atividades definidas e estabelecidas para 

atendimento de militares e civis em situações de conflito, operações de paz, 

desastres e ajuda humanitária. 

Adaptado de 

DONABEDIAN, 

1988; HARTZ, 

1999; SANTOS 

e NATAL, 2006. 

CE2 
Informação e comunicação de 

desastres 

Existência de levantamento interno de informações para relatório de análise 

situacional inicial: a extensão geográfica do desastre e demografia da zona 

afetada – população afetada por sexo e idade; informação sobre doenças 

transmissíveis, ferimentos e mortalidade; presença de riscos contínuos; situação 

nutricional da população afetada; taxa de incidência por idade e sexo das 

principais doenças; condições ambientais; estado e qualidade da infraestrutura 

de saúde local, e dos insumos de saúde disponíveis; estado do sistema de 

transporte e distribuição; possibilidade de acesso à população afetada; nível da 

rede de comunicação e estimativa quanto à necessidade de ajuda externa. 

Adaptado de 

SPHERE 

ASSOCIATION, 

2018. 

CE3 
Orçamento para assistência 

farmacêutica 

Previsão de receitas e despesas da instituição num determinado tempo. Desta 

forma deve-se verificar o montante estipulado para a compra pública de 

medicamentos, se esta existir. 

Adaptado de 

MANZINI, 2013. 

CE4 
Gestão de medicamentos 

recebidos por doação 

Existência de atividade de gestão de doações, com coordenação e execução das 

etapas de identificação da demanda; solicitação de ajuda; manutenção do espaço 

físico; capacitação de recursos humanos envolvido na gestão, comunicação 

interna, recebimento, inspeção e triagem, armazenamento, transporte, 

distribuição dos insumos recebidos, descarte, monitoramento e avaliação. 

Adaptado de 

SPHERE 

ASSOCIATION, 

2018; WHO, 2011a. 

CE5 Ameaças 

Informação sobre as ameaças mais frequentes em que o corpo de saúde da 

instituição estudada atuou. Para obter esta informação será analisado o nº de 

eventos ocorridos nos últimos anos que lograram a categoria de 

desastre/emergência. Deve ser descrito o tipo de evento. 

Adaptado de 

TFQCDM/ 

WADEM, 

2002. 

CE6 
Programas de incentivo para 

atuação em desastres 

Existência de programas de financiamento e incentivo à preparação das Forças 

Armadas em situações de conflito, operações de paz, desastres e ajuda 

humanitária. O programa pode estar relacionado a incentivo financeiro para a 

organização, progressão de carreira ou adicional financeiro para os militares. 

Adaptado de 

MARKOWSKI et 

al., 2010; UNISDR, 

2015. 

 



41 

 
Assistência Farmacêutica – Seleção 

IS1 Lista básica de medicamentos  

Existência de uma lista de medicamentos necessários para atender aos eventos 

mais frequentes nos quais a instituição militar atua, considerando emergências 

reais ou exercícios de simulação. 

Adaptado de WHO, 

2015. 

DS1 

Lista básica norteando a 

programação, aquisição e 

prescrição de medicamentos 

Disponibilidade de uma lista de medicamentos mais adequada aos eventos de 

atuação da instituição militar. Este deve ser reconhecido pelos profissionais 

como norteador de suas ações em programação, aquisição e prescrição de 

medicamentos. 

Adaptado de 

SPHERE 

ASSOCIATION, 

2018. 

Assistência Farmacêutica – Programação 

IP1/DP1 Programação 

Verificação da programação de medicamentos considerando: 

- Consumo médio e dados epidemiológicos; 

- Lista vigente de medicamentos padronizados na instituição; 

- Lista de medicamentos adequada com os eventos mais frequentes; 

- Solicitações para os principais eventos que a instituição participa. 

Esses dados devem gerar uma planilha com a descrição dos medicamentos 

necessários e suas respectivas quantidades. 

Adaptado de WHO, 

2012, OSORIO-

DE-CASTRO et al., 

2014. 

Assistência Farmacêutica – Produção/Aquisição/Doação 

IAPD1/DAPD1 Produção de medicamentos 

Existência de produção de medicamentos e linhas de produção prontas para 

atender a demanda excedente, garantindo a produção em caso de desastre. 

Deve-se medir o número de linhas de produção prontas para atender a 

necessidade excedente. 

Adaptado de 

OSORIO-DE-

CASTRO et al., 

2014. 

IAPD2/DAPD2 
Sistema de aquisições 

emergenciais 

Existência um sistema de aquisição baseado na legislação vigente para atender a 

demanda urgente de aquisição dos medicamentos necessários. 

Adaptado de 

BRASIL, 1993; 

OSORIO-DE-

CASTRO et al., 

2014. 

IAPD3/DAPD3 
Sistema de recebimento, 

inspeção e triagem 

Verificação da adequação dos medicamentos recebidos por aquisição ou 

doação, considerando as condições de armazenamento, normas sanitárias e 

protocolos de recebimento, inspeção e triagem. 

Adaptado de WHO, 

2011a; SPHERE 

ASSOCIATION, 

2018. 

Assistência Farmacêutica – Armazenamento 

IA1 Estoque sobressalente 
Existência de estoque sobressalente de medicamentos, adequados à lista de 

medicamentos necessários (IS1). 

Adaptado de ASCH 

et al., 2005; WHO, 

2011b. 

IA2/DA1 

Local e infraestrutura para 

armazenamento/Boas Práticas 

de Armazenamento 

Existência de infraestrutura adequada para recebimento e armazenamento de 

medicamentos, com as devidas adequações das condições necessárias. Aplicar o 

roteiro para verificação de procedimentos de Boas Práticas de Armazenamento 

(Roteiro APÊNDICE 2). 

Adaptado de 

MARIN et al., 

2003; 

OPAS/OMS/MS, 

2005.  
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Assistência Farmacêutica – Distribuição 

ID1 Distribuição 
Existência de transporte adequado e em quantidades suficientes para atender a 

demanda nas situações de emergência. 

Adaptado de 

UNISDR 2015; 

SPHERE 

ASSOCIATION, 

2018. 

ID2 Sistema de transporte Existência de procedimentos de Boas Práticas de Transporte. 

Adaptado de 

MARIN et al., 

2003; UNISDR 

2015. 

DD1 
Disponibilidade de 

medicamentos 

Verificação da disponibilidade de medicamentos em quantidade suficiente, 

qualidade adequada e nos locais oportunos. 

Adaptado de 

MANZINI, 2013. 

Assistência Farmacêutica – Utilização 

IU1 

Infraestrutura para 

diagnóstico, prescrição e 

dispensação 

Existência de unidades de saúde para atender a população com local para 

acolhimento e recebimento de cuidados, incluindo a assistência farmacêutica, 

ou hospitais de campanha/meios operativos para acionamento, caso seja 

necessário. 

Adaptado de 

UNISDR 2015; 

WHO, 2017a. 

DU1 
Prescrição e dispensação de 

medicamentos  

Dispensação de medicamentos em casos de desastres de acordo com a 

prescrição e a legislação específica. 

Adaptado de 

BRASIL, 2001b; 

MANZINI, 2013. 

Assistência Farmacêutica – Recursos Humanos 

IRH1 
Programa de capacitação para 

desastres 

Verificação da realização de treinamentos periódicos de capacitação de 

profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de 

enfermagem, técnicos de farmácia, entre outros) para cadastro e pronta 

mobilização para realizar as atividades de diagnóstico e prescrição, assistência 

farmacêutica, cuidados e administração de medicamentos. 

Adaptado de 

UNISDR 2015; 

WHO, 2017a. 

IRH2 
Sistema para mobilização do 

corpo de saúde 

Existência de sistema de contato e contra contato eficiente para rápida 

mobilização, sendo realizados testes periódicos de processo. 

Adaptado de ASCH 

et al., 2005; 

BRASIL, 2015c. 

DRH1 

Profissionais do corpo de 

saúde da instituição 

capacitados 

(Número de profissionais de saúde capacitados para situações de 

emergência/desastre na instituição/ Total de profissionais de saúde ativos na 

instituição) x 100 

Adaptado de 

PETTIT e 

BERESFORD, 

2005; 

CHIAVENATO, 

2015. 
 

Fonte: Adaptado de MIRANDA, 2010. 



43 

 

6.2 Aplicação da pesquisa 

Ao todo foram realizadas cinco entrevistas presenciais com informantes-chave 

e duas inspeções in loco em ambientes de armazenamento de medicamentos e materiais 

de saúde. As entrevistas e inspeções ocorreram no período de agosto a setembro de 

2018 e tiveram duração média de 60 minutos. Seguem descritos os achados da aplicação 

da pesquisa. 

 

6.2.1 Descrição das unidades militares 

As unidades militares que participaram deste estudo apresentam como uma das 

premissas de suas missões, prestar apoio às ações de saúde em operações militares, 

missões de paz e na resposta a situações de desastre e apoio humanitário. As operações 

de paz são instrumentos de administração de conflitos, por meio de intervenção 

internacional voluntária e organizada. O emprego das Forças Armadas em operações de 

paz engloba ações de três naturezas: militar, política e de assistência à população civil, 

sendo incluída nesta última a ajuda humanitária. Todas essas operações visam aliviar os 

efeitos de desastres naturais, acidentes ou conflitos provocados pelo homem, que 

representem ameaça à vida ou resultem em extenso dano ou perda de propriedade 

(BRASIL, 2007b; BRASIL, 2008). As unidades em estudo exercem papel suplementar 

ao sistema de saúde da instituição e, neste sentido, apoiam as ações deste sistema. 

Conforme descrito na metodologia, para esse estudo as unidades militares foram 

divididas em A, B e C. 

A unidade militar A foi criada com o intuito de planejar ações de saúde 

operativa, treinar recursos humanos, prover meios, materiais e insumos para operações 

militares de rotina da instituição, bem como em missões de paz e na resposta a situações 

de desastre e apoio humanitário. Conta com uma equipe de saúde composta por 

profissionais médicos, enfermeiros, farmacêuticos e auxiliares de enfermagem, que 

trabalham na gestão, coordenação e assessoria da preparação para essas operações. 

Ademais, caso seja necessário, seus militares podem vir a atuar operativamente em 

conjunto com outras unidades militares da instituição. 

Com o propósito de prestar apoio de saúde aos grupamentos operativo-

militares, além de atuar estrategicamente em operações humanitárias, de paz e em 

situações de desastre e calamidade pública, a unidade militar B representa um braço 

operativo do sistema de saúde da instituição, ampliando sua capacidade de projetar 
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apoio de saúde. Capacitados para montar e nuclear uma unidade médica nível dois 

(ONU), seus militares contam com um programa de treinamento continuado em 

medicina operativa para o cumprimento da missão da unidade. Essa unidade pode 

contar com o apoio de militares de outras unidades da instituição em caso de 

acionamento. Essa unidade tem uma atuação tática-operacional maior que a unidade A. 

Já a unidade militar C, a mais recente das três unidades, tem uma missão 

multipropósito no âmbito da instituição e, em complemento ao papel desempenhado 

pela unidade B, amplia a capacidade da instituição na promoção ao apoio de saúde 

especializado durante as operações militares. Possui instalações de saúde, também 

compatíveis com o nível dois (ONU), para realizar atividades na resposta a conflitos, 

desastres, operações em apoio ao Governo e outras operações humanitárias. Sua equipe 

de saúde própria pode contar com apoio de pessoal destacado de diversas 

especialidades, conforme necessidade da missão. Essa unidade tem uma atuação tática-

operacional semelhante à unidade B. Porém, por ser relativamente nova, ainda não 

possui experiência prática em situações reais, mas sim em atividades de preparação, 

através de exercícios e simulações, para possíveis operações em que venha a atuar. 

Essas unidades militares podem trabalhar e operar em conjunto ou 

separadamente, dependendo da complexidade da situação, contribuindo para a eficácia 

do atendimento às necessidades das operações. 

 

6.2.2 Perfil dos entrevistados 

Foram entrevistados três farmacêuticos e dois enfermeiros envolvidos na 

gestão, coordenação e atuação da assistência farmacêutica em suas unidades, sendo um 

farmacêutico e um enfermeiro da unidade militar A,  um farmacêutico e um enfermeiro 

da unidade militar B e um farmacêutico da unidade militar C. Estes profissionais 

correspondem a 100% do contingente envolvido em assistência farmacêutica nas ações 

de saúde em operações militares, missões de paz e na resposta a situações de desastre e 

apoio humanitário pertencente às unidades militares estudadas. 

Dos três farmacêuticos entrevistados, um é responsável pelo setor de farmácia 

e os outros dois exercem funções de chefia na área de saúde em suas respectivas 

unidades. Os profissionais possuem um tempo de formação em Farmácia bem 

heterogêneo, variando entre 9 e 29 anos. Também apresentam variado tempo de 

experiência na função, de 1 a 9 anos. 
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Ambos os enfermeiros participantes do estudo estão envolvidos em funções 

relacionadas à logística de equipamentos e insumos em suas respectivas unidades. Esses 

militares possuem em média 15 anos de formação profissional, e experiência na função 

atual variando entre 1 e 3 anos. 

Todos os militares entrevistados relataram como algumas de suas 

responsabilidades a elaboração de documentos, padronização de medicamentos e 

material de saúde, realização de treinamentos e atuação em operações relativas à saúde 

operativa. 

 

6.2.3 Documentos coletados 

Foram apurados, por busca ativa, documentos de livre acesso aos militares da 

instituição e de caráter ostensivo, como carta de serviços das unidades militares, 

manuais e fluxogramas operacionais, normas de conduta profissional em saúde 

operativa, publicações sobre atuação da instituição em operações de paz, resposta a 

desastre e ajuda humanitária.  

Outros documentos foram obtidos através do contato com os atores-chave 

durante as entrevistas, esses classificados como reservados e de acesso restrito apenas a 

militares envolvidos com as atividades relacionadas, como plano de operação de defesa 

civil, lista de estoque mínimo de insumos de saúde, programação de insumos de saúde e 

outros documentos internos das unidades militares. Ademais, todos os entrevistados 

referenciaram os documentos observados na pesquisa inicial pela pesquisadora como 

sendo importantes para o entendimento dos procedimentos relativos ao tema desse 

estudo. Esses documentos encontram-se sintetizados no Quadro 5. 

 

Quadro 5: Documentos coletados 

Busca ativa 

- Organograma da instituição  

- Carta de serviço das unidades militares A e B 

- Manual de ativação e operação do hospital de campanha 

- Manual de ativação da equipe de pronto emprego 

- Manual de operações de manutenção de paz 

Relatado por informante-chave 

- Plano de operação de defesa civil 

- Lista de estoque de saúde para reação primária 

- Manual de apoio de saúde em operações conjuntas 

- Relatórios de missões realizadas 
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6.2.4 Observação do armazenamento de medicamentos e insumos 

Quanto às condições de estocagem nos ambientes de armazenamento, a 

unidade militar A não possui local de estocagem próprio, sendo utilizadas as instalações 

de outra unidade militar, que funciona como um almoxarifado central da instituição. A 

visita a essa unidade foi realizada após as entrevistas e recomendações dos informantes-

chave da unidade militar A. A observação do armazenamento foi feita então naquela 

unidade, que tem como responsáveis pelo setor de estocagem um enfermeiro e um 

farmacêutico. Observou-se que os materiais pertencentes à unidade militar A estavam 

segregados de forma física e virtual dos demais materiais estocados no setor e que, 

conforme informações dos responsáveis, entravam em rotação com os outros do estoque 

quando da proximidade de sua validade. 

A unidade militar B conta com um setor próprio para o armazenamento dos 

insumos de saúde que, encontravam-se separados em dois ambientes, sendo um para 

medicamentos e o outro para materiais médico hospitalares. De acordo com 

informações do responsável pelo setor, esses materiais costumam ser organizados em 

módulos próprios para transporte e adaptação em hospitais de campanha quando da 

preparação para missões de treinamentos programadas na unidade militar, o que foi 

possível observar no dia da visita ao ambiente. 

A unidade militar C também possui um local próprio para armazenamento de 

medicamentos e materiais de saúde, porém esse setor atualmente é destinado apenas 

para estocagem de itens para uso interno da unidade militar, não contemplando o 

armazenamento de insumos para operações de resposta a desastres e ajuda humanitária. 

Mesmo assim, esse setor foi visitado pela pesquisadora. 

 

6.2.5 Resposta aos indicadores 

Os indicadores desse trabalho foram adaptados aos aspectos da política 

organizacional da instituição, a fim de responder as questões sobre a preparação militar 

da assistência farmacêutica para operações de resposta a desastres e ajuda humanitária. 

A partir dos documentos coletados, das informações obtidas pelas entrevistas e 

observações de estocagem, foi possível alcançar as respostas aos indicadores propostos 

nesse estudo. Um quadro sintético foi elaborado com os resultados organizados por 

unidade militar (Quadro 6). 
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6.2.5.1 Indicadores de contexto externo à assistência farmacêutica 

CE1-Preparação do setor saúde:  

Esse indicador contempla a existência de um plano de emergência na 

instituição, incluindo a preparação do setor saúde através de pessoal, infraestrutura e 

processo.  Dessa forma, foi possível observar que todos os entrevistados relataram 

possuir planos de preparação para emergência em suas respectivas unidades. Entretanto, 

os documentos relatados pelas unidades militares A e C tratavam-se de publicações para 

operação de hospitais de campanha e mobilização de equipes de pronto emprego em 

saúde. Essas publicações são importantes fontes de informação para responder 

positivamente aos subitens “Pessoal” e “Infraestrutura” do indicador em questão, porém 

não podendo ser considerados planos de preparação para emergências, visto que as 

informações não se encontram de forma sistemática e articulada. Para o subitem 

“Processo”, os entrevistados enfermeiros das unidades A e B referenciaram o protocolo 

START, utilizado para acidentes com múltiplas vítimas.  

A unidade militar B apresentou um plano de emergência em operações de 

defesa civil, com organização por tarefas, instruções para coordenação, plano logístico e 

plano de comunicações, incluindo procedimentos do setor saúde. 

 

CE2- Informação e comunicação de desastres: 

As três unidades militares estudadas relataram que contam com um sistema 

interno para análise situacional do evento a apoiar. Esse sistema de informação utiliza 

dados obtidos por meio da inteligência em saúde estabelecida na instituição. As 

informações, obtidas de diversas fontes, são utilizadas para compor um panorama sobre 

as necessidades e desta forma encampar a resposta e ações de apoio à saúde. São obtidas 

informações sobre a população atingida, os dados de prevalência e incidência de 

doenças, os parâmetros ambientais e geográficos relevantes para a instalação de equipes 

em campo, além dos aspectos socioeconômicos e localização de unidades de saúde na 

região a ser atendida.  

A Defesa Civil local é uma fonte complementar de informações para as 

unidades A e B. Já a unidade C não soube responder se receberia informações da Defesa 

Civil em caso de apoio a desastres, por ainda não ter sido acionada para tal situação.  

Nenhum dos entrevistados soube informar o prazo para a geração de relatório 

com as informações levantadas. 
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CE3-Orçamento para assistência farmacêutica: 

Quanto à existência de um orçamento definido destinado à Assistência 

Farmacêutica, todos os entrevistados afirmaram haver um recurso financeiro disponível 

para o setor de saúde em suas unidades, entretanto esse recurso não é específico e 

delimitado para a assistência farmacêutica. De acordo com os entrevistados, a verba 

para aquisição de medicamentos e materiais em situações de desastres ou emergenciais 

também não está claramente delineada por esse recurso. Conforme relato de um dos 

entrevistados da unidade A, geralmente o recurso utilizado na assistência farmacêutica é 

repassado dentro da própria instituição, salvo em situações programadas, como foi o 

caso do apoio às Olimpíadas, onde houve um repasse prévio do Ministério da Defesa. 

 

CE4- Gestão de medicamentos recebidos por doação: 

Nenhum dos entrevistados afirmou conhecer um sistema estruturado de gestão 

de doações na instituição. Apenas a unidade militar B relatou que já recebeu doação de 

medicamentos em uma de suas unidades de saúde em operações de desastre. Porém, não 

foram adotados procedimentos específicos para gestão dos itens doados.  

 

CE5- Ameaças: 

Com exceção da unidade militar C, as demais unidades atuaram em desastres e 

emergências nos últimos anos, como no terremoto do Chile (2010), nos deslizamentos 

de terra na região serrana do estado do Rio de Janeiro (2011), em ações de saúde no 

combate à epidemia de dengue no Estado do Rio de Janeiro (2011). Ademais, 

anualmente a unidade militar B participa da preparação para operações de verão em 

conjunto com a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Desde 2018, a instituição 

vem dando suporte à crise de refugiados venezuelanos, através do envio de militares da 

área de saúde a Roraima, para compor um hospital de campanha lá instalado. 

 

CE6- Programas de incentivo para atuação em desastres: 

Quando perguntado sobre a existência de programas de incentivo à preparação 

para atuação em desastres e ajuda humanitária, um dos entrevistados da unidade A 

referiu-se ao incentivo financeiro recebido da ONU nas missões de paz nas quais a 

instituição está ou esteve envolvida, como UNIFIL e MINUSTAH, por exemplo. Esse 

recurso é utilizado na preparação dos militares, manutenção de equipamentos e 

aquisição de materiais de consumo. Outro entrevistado, da unidade B, relatou sobre a 
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existência de incentivo em missões envolvendo treinamento dos militares para situações 

de conflito, desastres e emergências. Os militares envolvidos em certos tipos de missões 

também podem receber um incentivo financeiro por sua participação. 

  

6.2.5.2 Indicadores de atividades da assistência farmacêutica 

IS1-Lista básica de medicamentos: 

A seleção foi observada a partir da existência de uma lista de medicamentos 

voltada para atender às necessidades dos desastres/emergências mais frequentes nos 

quais as unidades militares atuam. As unidades militares A e B informaram que 

possuem uma listagem, denominada como lista de saúde para reação primária, que 

contempla medicamentos, saneantes, materiais médicos cirúrgicos, radiológicos e 

laboratoriais, elaborada por militares das referidas unidades, com apoio de militares de 

clínicas especializadas de uma unidade hospitalar da instituição, baseada em 

experiências anteriores. Um dos entrevistados da unidade A citou que também foi usada 

como referência para elaboração dessa lista o modelo da OMS. A lista é revisada 

periodicamente, conforme necessidade, não obedecendo um padrão temporal. Essa lista 

apresentada é a mesma para as duas unidades militares. O entrevistado da unidade 

militar C informou não possuir lista básica de medicamentos para as referidas situações.  

 

DS1- Lista básica norteando a programação, aquisição e prescrição de medicamentos: 

A lista referida no indicador anterior é utilizada como parâmetro para a 

programação e aquisição dos itens nas unidades militares A e B. Entretanto, os 

entrevistados dessas unidades relataram que nem sempre os profissionais que são 

convocados para atuar nas operações têm conhecimento da mesma. 

 

IP1/DP1- Programação: 

A lista de itens de saúde conta com uma programação estimada para estoque de 

30 dias. Essa programação, de acordo com os entrevistados das unidades militares A e 

B, está baseada no consumo médio e nos dados epidemiológicos dos eventos apoiados 

anteriormente, bem como nos esquemas terapêuticos dos medicamentos mais utilizados. 

 

IAPD1/DAPD1- Produção de medicamentos: 

Quanto à produção de medicamentos, nenhuma das unidades militares 

estudadas possui capacidade produtiva. Entretanto, a instituição possui um laboratório 
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oficial que produz medicamentos com o objetivo de ajudar a suprir a necessidade 

nacional atendendo aos programas de saúde pública. Um dos entrevistados relatou que 

em 2010, durante a pandemia de gripe H1N1, houve apoio do laboratório farmacêutico 

da instituição, em conjunto com outras instituições das Forças Armadas, para a 

produção de oseltamivir, de forma a atender a necessidade do país. Outro entrevistado 

também relatou que pode haver disponibilização de linhas de produção do laboratório 

oficial para atender a demandas emergenciais, porém não soube dar maiores detalhes 

sobre o assunto. 

 

IAPD2/DAPD2- Sistema de aquisições emergenciais: 

Os entrevistados das três unidades militares informaram que quando 

necessário, podem ser realizadas compras emergenciais de itens para atender aos 

desastres e emergências a serem apoiados. Todos os entrevistados citaram a legislação 

que trata de dispensa de licitação em casos de emergências. Entretanto o relato de todos 

os entrevistados é que as compras emergenciais não costumam ser tão rápidas em 

virtude de processos administrativos burocráticos, ocorrendo muitas vezes a solicitação 

de empréstimo de medicamentos e materiais a outras unidades de saúde da instituição 

para suprir as necessidades imediatas. 

 

IAPD3/DAPD3- Sistema de recebimento, inspeção e triagem: 

Todas as unidades militares informaram adotar procedimentos de rotina para 

recebimento e inspeção dos insumos adquiridos, com avaliação das condições 

sanitárias, acondicionamento e validade. Entretanto, não foi apresentado um protocolo 

para esse sistema, sendo realizado de maneira informal pelos militares. Como não é de 

costume receber medicamentos por doação, esse indicador aplicou-se apenas para itens 

recebidos por compra ou empréstimo.  

 

IA1- Estoque sobressalente: 

Um estoque sobressalente que contemple a lista de saúde para reação primária 

(IS1) ainda não se encontra completamente formado. Aproximadamente 60% dos itens 

encontram-se disponíveis para pronto uso em caso de acionamento das unidades 

militares A e B. Os demais itens, por não fazerem parte da lista de insumos de saúde 

selecionados pela instituição, dependem de uma aquisição sob demanda, sendo um fator 

limitante para atuação das unidades militares em casos de desastres e ajuda humanitária. 
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A unidade militar C informou não possuir estoque sobressalente, uma vez que ainda não 

possui uma lista básica de insumos de saúde. 

 

IA2/DA1-Local e infraestrutura para armazenamento/Boas Práticas de Armazenamento: 

Como a unidade militar A não possui local próprio para armazenamento de 

insumos de saúde, foi verificado o local e infraestrutura da unidade que desempenha 

esse papel. Dessa forma, a unidade de apoio à unidade militar A e a unidade militar B 

contam com locais para recepção, inspeção e armazenamento dos itens sobressalentes, 

porém não foi relatado por nenhum entrevistado a existência de regulamento interno que 

preconiza as Boas Práticas de Armazenamento. Segundo os entrevistados, são seguidas 

as normas básicas da Vigilância Sanitária para o armazenamento de produtos de saúde.  

Seguindo o roteiro para inspeção de Boas Práticas de Armazenamento, os 

locais de armazenamento no geral apresentaram-se limpos, bem conservados e 

estruturados, com temperatura controlada e monitorada, na presença de extintores de 

incêndio e com sistema de controle de estoque.  

Para a unidade de apoio à unidade militar A, o item 7 do roteiro 

(armazenamento em forma sistemática) não obteve reposta positiva e o item 8 (proteção 

de janela e ralos contra vetores) não se aplicava ao local. Dessa forma, o percentual de 

conformidade encontrado para essa unidade foi de 88,9%. 

Na unidade militar B, o grau de atendimento às boas práticas de 

armazenamento foi de 90%, uma vez que o item 3 (proteção de janelas contra incidência 

solar) não se encontrava conforme. 

A unidade militar C não possui local para armazenamento de estoque 

sobressalente, apresentando apenas um local para estocagem de medicamentos de uso 

interno na unidade. Esse ambiente foi visitado pela pesquisadora para conhecimento da 

unidade, não sendo aplicado o roteiro para inspeção, visto este não ser o local buscado 

nesse estudo. 

 

ID1- Distribuição: 

Todos os entrevistados das unidades militares descreveram a existência de 

meios de transporte fechados e climatizados para a distribuição de medicamentos e 

materiais de saúde, entretanto em quantidades insuficientes, muitas vezes sendo 

necessário recorrer a outras unidades militares solicitando apoio para o transporte.  
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O transporte desses itens é realizado para unidades que irão apoiar as 

operações, como hospitais de campanha, barracas ou outras unidades de saúde militares 

móveis. 

 

ID2- Sistema de transporte: 

Todos os entrevistados relataram a importância de se realizar transporte em 

meios adequados para garantir a qualidade dos medicamentos. Entretanto, nenhum dos 

entrevistados informou sobre a existência de procedimento para Boas Práticas de 

Transporte. 

 

DD1- Disponibilidade de medicamentos: 

Conforme relatos dos entrevistados das unidades militares, a logística nessas 

operações é realizada de forma a atender às demandas de medicamentos e materiais das 

unidades de atendimento de saúde. Porém, de acordo com as respostas obtidas aos 

indicadores de implementação de distribuição (ID1 e ID2), pode haver 

comprometimento na distribuição dos insumos em quantidade, qualidade e tempo. 

 

IU1- Infraestrutura para diagnóstico, prescrição e dispensação: 

Os entrevistados afirmaram que a instituição dispõe de locais próprios para 

atendimento de saúde, como barracas, hospitais de campanha e unidades hospitalares 

móveis, com consultórios para prescrição e farmácia para armazenamento e dispensação 

de medicamentos. As unidades militares B e C são encarregadas pela montagem e 

ativação dessas unidades de saúde, ficando a unidade militar A responsável pela 

coordenação e suporte das operações envolvendo essas unidades de saúde. 

 

DU1- Prescrição e dispensação de medicamentos: 

Os entrevistados das unidades militares A e B informaram que os médicos 

eram os profissionais responsáveis pela prescrição. Quanto à dispensação de 

medicamentos, farmacêuticos e técnicos de enfermagem foram citados como 

profissionais responsáveis em situações de desastres e emergências. O entrevistado da 

unidade militar C relatou resposta semelhante à dos outros entrevistados, porém como 

ainda não participou de uma operação real, não soube informar como seria essa 

atividade na prática. 
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Apenas um dos entrevistados da unidade militar B relatou tentar fazer 

acompanhamento farmacoterapêutico em missões de treinamento com os militares da 

unidade, porém não sabe informar se isso seria possível ou viável em situações de 

operação real. 

Os medicamentos e materiais de saúde consumidos são verificados ao término 

das operações, a fim de levantar dados estatísticos dos itens utilizados, valores 

financeiros e patologias mais prevalentes. 

 

IRH1- Programa de capacitação para desastres: 

Os programas de treinamento das unidades militares envolvem manobras, 

missões, exercícios e cursos que abordam conteúdos de medicina e enfermagem 

operativa, como atendimento pré-hospitalar tático, primeiros socorros, acidentes com 

múltiplas vítimas, imobilização e transporte de feridos, logística em saúde. Eles 

acontecem periodicamente, podendo ser mensal, semestral ou anual, visando capacitar 

militares de saúde, como médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, psicólogos, 

técnicos de enfermagem e técnicos de laboratório da instituição. 

 

IRH2- Sistema para mobilização do corpo de saúde: 

A mobilização dos militares, em caso de acionamento, é realizada através de 

contato telefônico, por onde são passadas as informações sobre o local e prazo de tempo 

para apresentação. De acordo com os entrevistados, esse tempo pode variar conforme a 

urgência e programação da operação, mas nenhum deles soube precisar qual seria o 

intervalo de tempo. Em pesquisa às publicações afetas ao assunto, foi observado que 

nos casos de operações humanitárias, a equipe de pronto emprego em saúde tem um 

intervalo de 12 horas para que ocorra sua prontidão.  

 

DRH1- Profissionais do corpo de saúde da instituição capacitados: 

Nenhum entrevistado soube informar com precisão qual o percentual de 

militares do corpo de saúde encontra-se treinado e capacitado para atuar em situações de 

desastres e emergências. Os que se arriscaram a responder esse indicador, optaram pela 

opção de menor percentual do questionário (menos que 25%). Ademais, foi unânime a 

consideração dos entrevistados sobre o quantitativo de farmacêuticos preparados para 

essas operações ser insuficiente na instituição. 

 



54 

 

Quadro 6: Respostas aos indicadores de preparação da assistência farmacêutica para 

desastres e ajuda humanitária em unidades militares de uma instituição das Forças 

Armadas 
 

Indicador Unidade militar A Unidade militar B Unidade militar C 

Contexto Externo 

Preparação do setor 

de saúde 

Não possui um plano 

de emergência 

formalmente 

estabelecido. 

Apresenta publicações 

institucionais que 

contemplam os 

subitens Pessoal, 

Infraestrutura e 

Processo 

separadamente. 

Possui um plano de 

emergência para 

operações de defesa 

civil, contemplando 

dos subitens Pessoal, 

Infraestrutura e 

Processo 

conjuntamente. 

Não possui um plano 

de emergência 

formalmente 

estabelecido. 

Apresenta publicações 

institucionais que 

contemplam os 

subitens Pessoal e 

Infraestrutura 

separadamente. 

Informação e 

comunicação de 

desastres 

Possui um sistema 

interno de informação 

para análise do evento 

a apoiar. Pode contar 

com informações 

repassadas pela 

Defesa Civil. 

Possui um sistema 

interno de informação 

para análise do evento 

a apoiar. Pode contar 

com informações 

repassadas pela 

Defesa Civil. 

Possui um sistema 

interno de informação 

para análise do evento 

a apoiar. 

Orçamento para 

assistência 

farmacêutica 

Possui recurso 

definido para 

aquisição de 

medicamentos e 

materiais de saúde, 

entretanto não há 

delimitação dessa 

verba para situações 

de desastres. 

Possui recurso 

definido para 

aquisição de 

medicamentos e 

materiais de saúde, 

entretanto não há 

delimitação dessa 

verba para situações 

de desastres. 

Possui recurso 

definido para 

aquisição de 

medicamentos e 

materiais de saúde, 

entretanto não há 

delimitação dessa 

verba para situações 

de desastres. 

Gestão de 

medicamentos 

recebidos por doação 

Não há recebimento 

de itens por doação. 

Não existe um sistema 

de gestão de doações 

para os casos de 

desastres. 

Não há recebimento 

de itens por doação. 

Ameaças 

Atuou em desastres de 

epidemia, inundação e 

deslizamento no 

Brasil. Também apoia 

outros países em 

operações de paz e 

ajuda humanitária. 

Atuou em desastres de 

epidemia, inundação e 

terremoto, esse último 

no exterior. Também 

apoia anualmente a 

Defesa Civil estadual 

na preparação das 

operações de verão. 

Ainda não atuou em 

operações de resposta 

a desastre ou ajuda 

humanitária. 

Programas de 

incentivo para 

atuação em desastres 

Existem recursos 

internos para 

preparação dos 

militares e adicional 

financeiro nos casos 

de acionamento. Pode 

haver repasse da ONU 

em operações de paz e 

ajuda humanitária. 

Existem recursos 

internos para 

preparação dos 

militares e adicional 

financeiro nos casos 

de acionamento. 

Existem recursos 

internos para 

preparação dos 

militares e adicional 

financeiro nos casos 

de acionamento. 
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Assistência Farmacêutica - Seleção 

Lista básica de 

medicamentos  

Possui uma lista de 

medicamentos e 

materiais de saúde 

para reação primária. 

Possui uma lista de 

medicamentos e 

materiais de saúde 

para reação primária. 

Não possui. 

Lista básica 

norteando a 

programação, 

aquisição e 

prescrição de 

medicamentos 

A lista é utilizada 

como base para 

programação e 

aquisição. Nem 

sempre os prescritores 

envolvidos na atuação 

das operações tomam 

conhecimento dessa 

lista. 

A lista é utilizada 

como base para 

programação e 

aquisição. Nem 

sempre os prescritores 

envolvidos na atuação 

das operações tomam 

conhecimento dessa 

lista. 

Não possui. 

Assistência Farmacêutica - Programação 

Programação 

Possui uma 

programação baseada 

no consumo médio, 

dados 

epidemiológicos 

esquemas terapêuticos 

dos medicamentos e 

solicitações para os 

principais eventos que 

a instituição participa. 

Possui uma 

programação baseada 

no consumo médio, 

dados 

epidemiológicos 

esquemas terapêuticos 

dos medicamentos e 

solicitações para os 

principais eventos que 

a instituição participa. 

Não possui. 

Assistência Farmacêutica - Produção/Aquisição/Doação 

Produção de 

medicamentos 

Pode haver 

disponibilização de 

linha de produção por 

parte de uma outra 

unidade militar da 

instituição, porém não 

soube relatar se já foi 

utilizada. 

Não soube informar. 

Pode haver 

disponibilização de 

linha de produção por 

parte de uma outra 

unidade militar da 

instituição, o que já 

ocorreu na pandemia 

de H1N1. 

Sistema de 

aquisições 

emergenciais 

Possui sistema de 

aquisição emergencial 

baseado na Lei 

8666/1993. 

Possui sistema de 

aquisição emergencial 

baseado na Lei 

8666/1993. 

Possui sistema de 

aquisição emergencial 

baseado na Lei 

8666/1993. 

Sistema de 

recebimento, 

inspeção e triagem 

Não possui protocolo 

formal para 

recebimento de 

insumos de saúde. 

Não possui protocolo 

formal para 

recebimento de 

insumos de saúde. 

Não possui protocolo 

formal para 

recebimento de 

insumos de saúde. 

Assistência Farmacêutica - Armazenamento 

Estoque 

sobressalente 

Possui estoque 

sobressalente de 

aproximadamente 

60% dos itens da lista 

para reação primária. 

Possui estoque 

sobressalente de 

aproximadamente 

60% dos itens da lista 

para reação primária. 

Não possui. 
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Local e infraestrutura 

para 

armazenamento/Boas 

Práticas de 

Armazenamento 

Possui local de 

armazenamento, com 

88,9% dos itens 

avaliados em 

conformidade com as 

Boas Práticas de 

Armazenamento. 

Possui local de 

armazenamento, com 

90% dos itens 

avaliados em 

conformidade com as 

Boas Práticas de 

Armazenamento. 

Não possui. 

Assistência Farmacêutica - Distribuição 

Distribuição 

Existem transportes 

adequados, porém em 

quantidade 

insuficiente para a 

distribuição. Pode 

contar com apoio de 

transporte de outras 

unidades militares. 

Existem transportes 

adequados, porém em 

quantidade 

insuficiente para a 

distribuição. Pode 

contar com apoio de 

transporte de outras 

unidades militares. 

Existem transportes 

adequados, porém em 

quantidade 

insuficiente para a 

distribuição. Pode 

contar com apoio de 

transporte de outras 

unidades militares. 

Sistema de transporte 

Não possui 

procedimentos de 

Boas Práticas de 

Transporte. 

Não possui 

procedimentos de 

Boas Práticas de 

Transporte. 

Não possui 

procedimentos de 

Boas Práticas de 

Transporte. 

Disponibilidade de 

medicamentos 

A disponibilidade nos 

locais oportunos pode 

ser afetada em 

quantidade, qualidade 

e tempo. 

A disponibilidade nos 

locais oportunos pode 

ser afetada em 

quantidade, qualidade 

e tempo. 

A disponibilidade nos 

locais oportunos pode 

ser afetada em 

quantidade, qualidade 

e tempo. 

Assistência Farmacêutica - Utilização 

Infraestrutura para 

diagnóstico, 

prescrição e 

dispensação 

Possui unidades de 

saúde para 

atendimento aos 

militares e à 

população. 

Possui unidades de 

saúde para 

atendimento aos 

militares e à 

população. 

Possui unidades de 

saúde para 

atendimento aos 

militares e à 

população. 

Prescrição e 

dispensação de 

medicamentos  

A prescrição é 

realizada por médicos 

e a dispensação pode 

ser realizada por  

farmacêuticos ou 

técnicos/auxiliares 

de enfermagem. 

A prescrição é 

realizada por médicos 

e a dispensação pode 

ser realizada por  

farmacêuticos ou 

técnicos/auxiliares 

de enfermagem. 

Não soube informar. 

Assistência Farmacêutica - Recursos Humanos 

Programa de 

capacitação para 

desastres 

Possui programas 

periódicos de 

capacitação e 

treinamento em saúde 

operativa. 

Possui programas 

periódicos de 

capacitação e 

treinamento em saúde 

operativa. 

Possui programas 

periódicos de 

capacitação e 

treinamento em saúde 

operativa. 

Sistema para 

mobilização do 

corpo de saúde 

Possui um sistema de 

mobilização dos 

militares de saúde. 

Possui um sistema de 

mobilização dos 

militares de saúde. 

Possui um sistema de 

mobilização dos 

militares de saúde. 

Profissionais do 

corpo de saúde da 

instituição 

capacitados 

Não soube informar 

com precisão. 

Não soube informar 

com precisão. 

Não soube informar 

com precisão. 
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6.2.6 Experiência/opinião dos entrevistados 

Através de perguntas abertas realizadas com a Parte 2 do questionário 

(APÊNDICE I), foi possível conhecer um pouco da experiência e opinião dos atores-

chave sobre o assunto abordado durante as entrevistas. Ao todo foram feitas cinco 

perguntas para finalizar as entrevistas, contemplando as seguintes temáticas: experiência 

em operações, qualidade no atendimento, dificuldades enfrentadas, melhorias futuras e 

competências farmacêuticas. A análise dos resultados desses discursos foi realizada 

utilizando-se a análise de conteúdo proposta por Bardin (2011) e técnicas orientadas por 

Minayo e Costa (2019), com categorização das informações coletadas. O Quadro 7 

apresenta uma síntese dos resultados obtidos. 

  

Quadro 7: Síntese da análise de conteúdo a partir da experiência/opinião dos 

entrevistados 
 

Tema Categoria Subcategoria Conteúdo Frequência 

Experiência em 

operações 

Área de 

atuação 

Gestão/planejamento 

1. Participação na 

organização e em 

exercícios. 

5 

Execução  

2. Participação in 

loco em operações 

reais. 

1 

Qualidade no 

atendimento 

Material 

Insumos 

3. Material de saúde 

suficiente para 

atender à demanda. 

5 

Equipamentos 

4. Equipamentos 

disponíveis para as 

operações. 

2 

Não material 

Capacitação 
5. Treinamento do 

pessoal envolvido. 
2 

Informações prévias 
6. Dados sobre o 

cenário da ação. 
1 

Dificuldades 

enfrentadas 

Processo 

Aquisição 
7. Compra de 

medicamentos. 
5 

Treinamento 
8. Militares 

capacitados. 
2 

Estrutura Transporte 
9. Viaturas 

disponíveis. 
1 

Melhorias futuras Debriefing 

Relatório pós-operação 

10. Lições 

aprendidas na 

missão. 

5 

Demanda reprimida 

11. Realização do 

levantamento das 

faltas. 

1 
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Competências 

farmacêuticas 

Técnicas 

Controle de estoque 
12. Evitar faltas e 

perdas de insumos. 
5 

Cuidados no 

armazenamento 

13. Armazenar de 

maneira adequada. 
2 

Orientação aos 

pacientes 

14. Sempre que 

possível orientar o 

uso de 

medicamentos. 

2 

Controle sanitário 

15. Prover um 

ambiente adequado 

para prestação de 

assistência. 

1 

Pessoais 

Proatividade  

16. Tem que ser 

esperto, ágil, 

dinâmico. 

2 

Condicionamento 

físico e mental 

17. Estar preparado 

para situações de 

estresse. 

2 

 

A análise de conteúdo permitiu determinar categorias e subcategorias, seus 

conteúdos modais e frequências, representando as vivências e cognições dos 

entrevistados para os temas perguntados.  

No primeiro tema abordado, a pergunta realizada foi sobre a experiência do 

entrevistado em operações de resposta a desastres e ajuda humanitária. Todos os 

entrevistados relataram ter experiência na coordenação e planejamento de operações e 

exercícios de treinamento militar para atuação em conflitos, missões de paz, ajuda 

humanitária e apoio a desastres. Entretanto, dos cinco entrevistados, apenas um relatou 

ter participado ativamente na atuação de apoio a epidemia de dengue, indo até o local de 

resposta ao evento e atuando no front da operação.  

 

“Tenho experiência no hospital de campanha em manobras e 

missões. Tenho a experiência também da organização e preparo 

para a operação de chuvas do verão, que acontece todo ano 

aqui na OM (organização militar). Mas em desastres, na 

prática, ainda não tive experiência real.” (Entrevistado 2) 

 

“Presencialmente eu participei só na operação da dengue, em 

Nova Iguaçu, onde a gente ficou 2 meses dando apoio lá por 

conta da epidemia que ocorreu. A gente montou um hospital de 

campanha e deu apoio à população. Foi uma experiência boa 
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em termos de logística e também em relação à organização do 

hospital de campanha, organização de resposta a um desastre 

que envolveu homem e meio ambiente.” (Entrevistado 1) 

  

O tema seguinte da entrevista tratou da opinião do informante sobre o que 

julgava necessário, em termos de saúde, para um atendimento de qualidade em casos de 

desastres e emergências. Nesse contexto, as respostas foram divididas em duas 

categorias, “Material” e “Não material”, e mais duas subcategorias dentro de cada uma 

dessas, dentre elas a subcategoria “Insumos”, que apresentou a maior frequência, tendo 

sido referenciada por todos os entrevistados. A disponibilidade de medicamentos e 

materiais de saúde surgiu como um quesito unânime para gerar um impacto positivo no 

atendimento em desastres e emergências. A disponibilidade de equipamentos de saúde, 

de uma equipe capacitada para atuar nessas situações e a obtenção do máximo de 

informações sobre o público alvo também foram considerados importantes para a 

prestação de um serviço de qualidade.  

 

“Ter insumos de saúde, equipamentos e pessoal capacitado 

disponível para atuar. E esse é o nosso grande desafio.” 

(Entrevistado 4) 

 

“Capacitação dos profissionais, incluindo o farmacêutico e o 

enfermeiro nos treinamentos, pois em muitos casos são 

acionados profissionais que não possuem experiência nessa 

área.” (Entrevistado 2) 

 

O terceiro tema abordou as principais dificuldades enfrentadas na assistência 

farmacêutica nas operações de resposta a desastres e emergências. Os cinco 

entrevistados apontaram a dificuldade na aquisição de insumos de saúde como um dos 

grandes obstáculos a serem encarados para essas missões. Seja por recursos 

insuficientes ou falha logística, o não acesso aos medicamentos e materiais de saúde 

necessários foi apontado como uma barreira para a gestão da assistência farmacêutica. 

Outras subcategorias de dificuldades, como treinamento e transporte, também puderam 

ser observadas através das falas dos informantes. 
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“Dificuldade financeira para aquisição de medicamentos e 

materiais, principalmente de imediato, quando precisa fazer 

compra emergencial. Muitas vezes a gente depende de outras 

unidades para conseguir viatura também, e isso demora um 

tempo, porque nem sempre tem viatura disponível no momento. 

[...] Treinamento dos militares também é um ponto importante 

que a gente pode melhorar.” (Entrevistado 2) 

 

“Sem dúvida a aquisição de medicamentos é uma grande 

dificuldade nossa. Como a lista não possui todos os itens 

disponíveis para pronto uso, caso precise em alguma 

emergência tem que fazer uma compra emergencial ou pegar 

emprestado.” (Entrevistado 4) 

 

“Apesar de nunca ter participado ativamente desse tipo de 

operação, a compra de medicamentos e materiais, enfim as 

compras de uma maneira geral, com certeza têm um peso 

grande, porque em condições normais já são difíceis.” 

(Entrevistado 5)  

 

Posteriormente foi questionado sobre como os desafios enfrentados na 

assistência farmacêutica durante uma operação são utilizados para melhorar as respostas 

em operações futuras. Todos os entrevistados relataram que após as operações são 

realizadas reuniões de debriefing, onde tudo o que foi realizado será analisado e 

discutido, a fim de manter o que foi bom e melhorar o que deu errado. Um dos 

entrevistados acrescentou um ponto específico sobre o levantamento da demanda 

reprimida de medicamentos nessas operações, que também é informado a fim de 

otimizar a lista de medicamentos para missões posteriores. 

 

“Toda operação gera um relatório com o tópico lições 

aprendidas e baseado nisso são buscadas as melhorias. Para a 

parte de farmácia também é feito assim.” (Entrevistado 1) 
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“É verificada a demanda reprimida e o que pode ser feito para 

resolver. Então é elaborado um relatório com essa dificuldade 

para ser sanada numa próxima operação.” (Entrevistado 3) 

 

Por fim, buscou-se saber dos entrevistados que competências farmacêuticas 

eles julgam importantes para esse tipo de operação. As competências citadas nas falas 

dos informantes abrangeram tanto a parte técnica da função do farmacêutico, como 

habilidades pessoais do profissional militar. Boa parte das respostas envolveu 

competências relacionadas a gestão de suprimentos, como controle de estoque e 

armazenamento de medicamentos, que devem ficar sob responsabilidade do 

farmacêutico da missão. Dois entrevistados citaram a importância de realizar atenção e 

acompanhamento farmacêutico dos pacientes, sempre que possível nessas situações. 

Promover um controle sanitário das instalações de saúde onde são realizados os 

atendimentos, também foi uma atribuição técnica associada ao farmacêutico nessas 

operações. Quanto às habilidades pessoais, a questão da proatividade, do 

condicionamento físico e da preparação psicológica para trabalhar nesse tipo de 

operação, foram as levantadas como relevantes para os militares farmacêuticos. 

 

“O farmacêutico deve estar preparado fisicamente e 

mentalmente para situações de estresse. É importante que ele 

também esteja inserido no contexto da operação militar. [...] E 

claro, ele precisa ter conhecimento técnico, especialmente na 

área da assistência farmacêutica, para conseguir desempenhar 

suas funções.” (Entrevistado 1) 

 

“Eu acho que além da parte logística da nossa função, também 

tem que ter uma orientação ao paciente sobre o uso dos 

medicamentos. Lógico que isso vai depender do cenário da 

operação, mas quando for possível, acredito que seja 

importante e válido.” (Entrevistado 3) 
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7 DISCUSSÃO 

A discussão dos resultados foi realizada com enfoque nas respostas aos 

indicadores propostos e na experiência e opinião dos entrevistados. Ademais, após a 

análise dos dados obtidos nesse estudo e com base nas informações da literatura, foram 

recomendadas algumas melhorias a fim de retificar e/ou aperfeiçoar o processo de 

gestão da assistência farmacêutica para as unidades militares da instituição.  

 

7.1 Sobre as respostas aos indicadores 

Os indicadores, construídos a partir dos dados de um fenômeno, funcionam 

como sinalizadores da realidade e suas respostas constituem a tradução desse fenômeno 

avaliado (BARRETO e CALVO, 2016). A escolha dos indicadores para esse estudo 

constituiu importante ferramenta na descrição das atividades relacionadas à assistência 

farmacêutica, auxiliando, dessa forma, na compreensão da preparação do serviço de 

saúde prestado pelas unidades militares nas operações de resposta a desastres e ajuda 

humanitária.  

A expectativa inicial no presente estudo era de obter referências de estudos 

publicados relacionados ao setor saúde e, principalmente, na assistência farmacêutica, 

realizados em instituições militares. Tal expectativa não foi contemplada dada a 

escassez de literatura sobre o tema, e, desta forma, as adaptações ao modelo foram 

pontuais, incluindo questões relevantes para as instituições militares no Brasil, tais 

como os itens “Programas de incentivo à preparação” e “Sistema para mobilização do 

corpo de saúde”. Esses indicadores consideraram algumas peculiaridades do sistema 

militar, visando compreender suas relações com o objetivo desse estudo (BRASIL, 

2015c; MARKOWSKI et al., 2010).  

No sentido de permitir que novas adequações sejam feitas ao modelo, foi 

acrescentado à abordagem um grupo de perguntas que versam sobre a experiência e 

opinião dos entrevistados na atuação em preparação e resposta a desastres e ajuda 

humanitária. Acredita-se que o aporte trazido por meio da vivência relatada pelos 

entrevistados seja relevante para pautar pesquisas futuras. 

 

7.1.1 Contexto externo à assistência farmacêutica 

- Preparação do setor saúde: 
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A existência de um plano de emergência é de extrema importância para a 

organização das atividades nos casos de mobilização militar, inclusive para operações 

de resposta a desastres e ajuda humanitária. Segundo guia desenvolvido pelo Centro de 

Saúde Pública e Desastres – UCLA e adaptado pela Escola Nacional de Saúde Pública – 

FIOCRUZ, os planos de emergência são um conjunto de procedimentos que devem ser 

utilizados como um roteiro para lidar com os efeitos decorrentes de desastres, 

estabelecendo responsabilidades, definindo recursos materiais e capital humano. Em 

razão da ampla gama de possibilidades de atuação do setor saúde, outro aspecto 

importante a ser ressaltado é que esses planos devem englobar o que se chama de all-

hazards (todos os riscos), a fim de estabelecer atividades fundamentais para a resposta a 

qualquer desastre de forma mais eficiente (UCLA, 2015).  

Outras fontes importantes podem ser consultadas e utilizadas na elaboração de 

planos de preparação para emergências, como o Emergency Response Framework 

(ERF), da OMS, e o módulo de Elaboração Plano de Contingência, do Ministério da 

Integração Nacional. O ERF é um documento com orientações para a gestão, avaliação, 

classificação e resposta a eventos e emergências com impacto na saúde pública, a fim de 

melhorar a previsibilidade, oportunidade eficácia das ações nessas situações (WHO, 

2017a). A Defesa Civil do Brasil, em conjunto com o Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD), desenvolveu um livro base para consolidar conteúdos 

sobre Gestão de Risco e Proteção e Defesa Civil, orientando sobre a construção de um 

plano para resposta a desastres (BRASIL, 2017g).  

Apesar das unidades militares possuírem documentos que contemplam 

procedimentos de ativação, operacionalização e logística de saúde para atuação em 

missões operativas, resposta a situações de desastre e apoio humanitário, estes não estão 

organizados de forma a incorporar os mesmos pontos focais para realização de ações 

coordenadas. Os documentos citados que abordam os subitens “Pessoal” e 

“Infraestrutura” possuem conteúdo importante sobre a constituição e capacitação das 

equipes de saúde, bem como sobre a ativação das estruturas de atendimento de saúde 

para as operações da instituição. Tudo isso pode ser utilizado como recurso técnico na 

montagem de um plano de emergência (UCLA, 2015). 

O estabelecimento de “Processos” também é essencial para definir as 

atividades a serem realizadas nas operações. É importante e deve ser considerado nessas 

situações, a existência de uma permanente preocupação com a padronização de 

condutas e procedimentos, a fim de evitar perigosas improvisações em situações críticas 
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(BRASIL, 2007c). O método START (Simple Triage and Rapid Treatment), citado 

pelos entrevistados enfermeiros, é comumente adotado em acidentes com múltiplas 

vítimas e em situações nas quais a triagem deve ser dinâmica. Esse protocolo, 

mundialmente utilizado no atendimento pré-hospitalar, permite a classificação de 

pessoas acidentadas com base nas necessidades de cuidados e chances de sobrevivência 

(NAEMT, 2011). Esse e outros procedimentos também podem ser incluídos no plano de 

emergência a fim de definir atividades de saúde para atendimento em situações de 

conflito, operações de paz, desastres e ajuda humanitária (UCLA, 2015). 

O exemplo do plano da unidade militar B pode ser usado como referência para 

adequação dos documentos já existentes e/ou formulação de um plano de emergência 

geral para as três unidades militares. Ademais, as fontes de consulta já mencionadas 

anteriormente também podem servir como base para elaboração/aprimoramento dos 

documentos nas unidades. 

 

- Informação e comunicação de desastres: 

Informações prévias sobre as operações são essenciais para uma mobilização 

adequada dos militares. Erlich e colaboradores (2015) apontam que dados como área de 

destino, clima, doenças endêmicas, condições sanitárias, idioma e cultura são 

importantes, ainda durante a preparação da equipe, para minimizar fatores que possam 

afetar a funcionalidade da missão. População afetada, contexto local, condições de 

acesso à região, funcionalidade e capacidade do sistema de saúde também são utilizados 

como critérios para avaliação de riscos em emergências de saúde e devem ser 

considerados na análise do evento a apoiar (WHO, 2017a).  

A Defesa Civil, como órgão responsável no Brasil por minimizar desastres e 

realizar ações de prevenção, preparação, resposta e reconstrução nessas situações, 

também constitui importante fonte de informação. Através de dados repassados por 

Estados e Municípios, utilizando o Formulário de Informações do Desastre (FIDE), a 

Defesa Civil consegue compilar informações como tipo e causas do desastre, área 

afetada, danos humanos, materiais e ambientais, além de prejuízos econômicos no local 

da ocorrência, a fim de organizar de forma eficiente sua atuação (BRASIL, 2016).  

No nível federal foi estabelecido o Sistema Integrado de Informações sobre 

Desastres (S2ID), que possui como objetivo qualificar e dar transparência à gestão de 

riscos e desastres no país, por meio da informatização de processos e disponibilização 

de informações sistematizadas dessa gestão. No S2ID é possível registrar desastres 
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ocorridos nos Estados/Municípios, bem como buscar informações sobre ocorrências e 

gestão de riscos e desastres com base em fontes de dados oficiais (BRASIL, 2019). O 

FIDE, em substituição aos formulários de Notificação Preliminar de Desastre 

(NOPRED) e Avaliação de Danos (AVADAN), juntamente a outros documentos 

específicos, devem ser enviados ao Ministério da Integração Nacional através do S2ID 

observando os prazos de 15 a 20 dias, a depender do tipo de desastre (BRASIL, 2016). 

Nos casos das unidades militares estudadas, os relatórios de informações são 

montados e passados em briefing para as equipes que irão atuar. Entretanto nenhum dos 

entrevistados soube informar um período de tempo certo para a elaboração desses 

relatórios, o que pode gerar atraso ou redução da capacidade operativa. 

 

- Orçamento para assistência farmacêutica: 

A assistência farmacêutica deve possuir recursos destinados a suas atividades e 

funções, no intuito de apoiar as ações de saúde demandadas (BRASIL, 2001a). Apesar 

dessa clara necessidade, muitas vezes não é possível perceber uma mobilização 

orçamentária direcionada à gestão de medicamentos, principalmente em casos de 

desastres, como foi observado em alguns estudos (PIMENTA-DE-SOUZA, MIRANDA 

e OSÓRIO-DE CASTRO, 2014; CARVALHO, 2014). 

A definição de um orçamento específico para assistência farmacêutica em 

desastres não pareceu ser um ponto estratégico para as unidades militares, uma vez que 

os recursos não têm uma destinação voltada exclusivamente para atender às 

necessidades farmacêuticas em operações de resposta a desastres e ajuda humanitárias. 

O recurso pode ser utilizado para outras atividades de saúde, além daquelas relacionadas 

à assistência farmacêutica. Isso ocasiona dificuldade na aquisição de medicamentos para 

essas operações, gerando um possível desabastecimento devido ao não planejamento 

orçamentário. 

 

- Gestão de medicamentos recebidos por doação: 

Mesmo a maior parte dos entrevistados informando que as unidades militares 

não recebem doação de medicamentos, existe a possibilidade de recebê-los. Foi relatado 

que, em uma ação anterior, a própria população local chegou a fornecer itens com 

validade próxima a um hospital de campanha. Dessa forma, faz-se necessário 

estabelecer protocolos para gestão desses insumos. 
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Necessidade, qualidade, adequabilidade e consentimento são alguns dos 

princípios que devem ser considerados para o recebimento de doações em emergências 

e ajuda humanitária (WHO, 2011a). Infelizmente, há muitos casos em que doações de 

medicamentos trazem mais transtornos do que soluções, como nos casos de doações de 

itens vencidos ou com vencimento muito próximo, em quantidade superior à demanda 

ou não pertencentes à lista essencial de medicamentos local. Por isso é tão importante a 

existência de um sistema de gestão dos medicamentos recebidos por doação, a fim de 

evitar sobrecarga, prejuízo e ineficiência dos serviços de atendimento à população. Esse 

sistema deverá contar no mínimo com as etapas de identificação de demanda, triagem, 

armazenamento e descarte para assegurar uma gestão eficiente dos itens recebidos 

(MIRANDA et al., 2011). 

 

- Ameaças: 

As últimas operações apoiadas pelas unidades militares envolveram 

emergências em saúde e desastres naturais nacionais e internacionais. Nos verões, 

períodos com maior incidência de chuvas, inundações e deslizamentos, são organizadas 

operações de apoio à Defesa Civil local pela unidade militar B, que são ativadas em 

caso de necessidade real. 

Nos últimos meses, com a crise de refugiados enfrentada no norte do Brasil, 

existe a possibilidade de uma mobilização efetiva dessas unidades militares em ações de 

apoio à saúde na região. Atualmente, estão sendo enviados profissionais de saúde da 

instituição para dar apoio a um hospital de campanha militar estabelecido em Roraima. 

Cabe ressaltar que, de acordo com os entrevistados, atualmente esses profissionais não 

fazem parte das unidades estudadas, mas sim de unidades hospitalares da instituição. 

Essas operações reforçam o caráter complementar às atribuições 

constitucionais das Forças Armadas Brasileiras, ao promover ações subsidiárias em 

apoio à Defesa Civil, executando atividades de prevenção, socorro, assistência e 

recuperação, destinadas a evitar ou atenuar os efeitos de desastres e restabelecer a 

normalidade social (BRASIL, 1999; BRASIL, 2012d). Em paralelo, nas últimas 

décadas, o conceito de assistência a refugiados e proteção de civis tem evoluído 

significativamente em todo o mundo, devido ao aumento de conflitos internos em 

diversos países. Essa concepção, que costuma associar os militares ao sistema das 

Nações Unidas, possui uma abrangência multidimensional, incluindo ações políticas, de 

direitos humanos, segurança e ajuda humanitária (METCALFE, HAYSOM e 
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GORDON, 2012). O contexto global é o mesmo no Brasil, onde as Forças Armadas têm 

atuado na assistência aos migrantes, como no caso de Roraima descrito anteriormente.  

 

- Programas de incentivo para atuação em desastres: 

Os programas para atenção aos desastres necessitam de recursos financeiros 

que permitam conduzir as ações de preparação e resposta. O financiamento das 

atividades para a gestão dos desastres deve ser parte integrante do orçamento e anterior 

à sua ocorrência. Esses investimentos serão utilizados para capacitação de pessoal, 

aquisição de materiais, organização logística, dentre outras atividades que permitam 

responder às necessidades da população afetada de forma eficiente (OPAS, 2018). 

De forma análoga à descrita, as Forças Armadas devem contar com 

investimentos, internos ou externos, para atuar na gestão de desastres. Esses recursos 

podem já estar delineados na previsão de gastos das unidades militares, como nos casos 

de cursos, treinamentos e missões programadas, ou serem repassados oportunamente às 

unidades nos casos de operações não programadas, de acordo com os relatos dos 

informantes-chaves. A existência de unidades militares cujas missões envolvem o apoio 

às ações de saúde em operações militares, missões de paz e na resposta a situações de 

desastre e apoio humanitário, de certa forma demonstram um estímulo da instituição 

para a atuação nessas situações. 

Entretanto, as restrições financeiras para as Forças Armadas nos últimos 

tempos, principalmente devido à falta de ameaças iminentes à defesa nacional brasileira, 

podem pesar também contra uma preparação eficaz em respostas para ações 

subsidiárias, como nos casos de desastres e ajuda humanitária (REIS, 2018). 

 

7.1.2 Atividades da assistência farmacêutica 

- Seleção: 

A seleção é a base do processo de assistência farmacêutica, onde são iniciadas 

as atividades para que haja uma gestão eficiente dos medicamentos. Dessa maneira, é 

fundamental a existência de uma lista de medicamentos e materiais de saúde essenciais 

para situações de desastres e emergências (MIRANDA, 2010). 

 A lista de itens de saúde para reação primária, apresentadas por duas das 

unidades militares estudadas, possui um total de 342 itens, sendo 118 medicamentos, 

191 materiais médicos cirúrgicos, 4 saneantes, 6 materiais radiológicos e 23 materiais 

laboratoriais. É uma relação extensa quando comparada ao kit proposto pelo Ministério 
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da Saúde (BRASIL, 2012c). Entretanto é uma listagem que se destina a abastecer 

hospitais de campanha e complexos hospitalares móveis, que contam com centro 

cirúrgico, unidade de terapia intensiva, laboratório de análises clínicas e radiologia, 

áreas que demandam uma maior quantidade e complexidade de insumos de saúde.  

Semelhante a essa lista apresentada, existe o kit de saúde de emergência 

interinstitucional IEHK-2017, proposto pela OMS. Esse kit destina-se a ser usado na 

fase inicial de desastres ou emergências complexas, quando o sistema de saúde local é 

interrompido. Atende até 10.000 pessoas por 3 meses e conta com uma lista de 

medicamentos, materiais cirúrgicos e saneantes (WHO, 2017b). Com base 

principalmente na lista de Medicamentos Essenciais e nas orientações sobre o 

tratamento de condições médicas específicas, a OMS desenvolveu outros kits de saúde 

para atender a diferentes necessidades em emergências humanitárias e desastres, como 

kits de cólera, doenças não transmissíveis, trauma e desnutrição grave (WHO, 2019). 

Apesar de ter sido desenvolvida internamente, por militares com experiência 

em operações anteriores, foi possível perceber que médicos, farmacêuticos e 

enfermeiros, que possam vir a atuar in loco nas situações de desastres, muitas vezes não 

têm conhecimento prévio de seu conteúdo, o que pode comprometer a eficiência dos 

atendimentos prestados.  

Após desastres, além da demanda de medicamentos regularmente disponíveis, 

surge uma demanda específica para tratar doenças causadas pelos eventos em si. Esse 

perfil pode variar conforme o tipo de evento. Para realizar uma seleção de maneira 

eficiente, é importante obter dados epidemiológicos atualizados, incluindo população 

demográfica, prevalência das doenças, padrões de morbidade e mortalidade e perfil dos 

desastres locais, bem como o nível de treinamento daqueles que vão usar esses 

medicamentos (OPAS, 2012).  

Uma sugestão para racionalizar o quantitativo de insumos seria dividir a lista 

por operações, onde para cada tipo de situação a atuar haveria uma relação específica, 

seja por tipo de desastre, ajuda humanitária ou emergência sanitária. Dessa forma, a 

listagem ficaria mais direcionada e seria evitada uma sobrecarga de transporte e 

armazenamento de itens desnecessários. A unidade militar C também poderia incorporar 

essa lista como sua seleção de itens para assistência farmacêutica em operações de 

resposta a desastres e ajuda humanitária. A fim de aprimorar a listagem, também podem 

ser consultadas as fontes citadas nessa seção. 
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- Programação: 

A apresentação de uma lista de itens de saúde com quantidades estabelecidas 

para eventos futuros demonstra uma mínima programação por parte das unidades 

militares que a apresentaram. Dados de eventos anteriores foram utilizados como 

referência para essa programação, constatando a utilização de informações de consumo 

histórico como fonte para planejamento. Apesar da planilha contar com quantidades de 

estoque para 30 dias, nenhum dos entrevistados mencionou a capacidade de pessoas que 

essa programação consegue atender, que também é um dado relevante e deve ser 

considerado durante a programação.  

A programação tem sua importância uma vez que objetiva garantir a 

disponibilidade dos itens de saúde selecionados na quantidade adequada. Sua ausência 

pode dificultar o acesso, ocasionar desabastecimento ou desperdício desses itens nos 

casos de desastres e emergências (MIRANDA, 2014). A imprevisibilidade da 

magnitude de evento vindouro pode ser um limitador para que seja feita uma 

programação apurada. No entanto, em missões de ajuda humanitária que, normalmente, 

não possuem início súbito, a programação pode ser feita previamente e tende a ser mais 

adequada. Novamente, podem ser utilizadas as listas do MS ou OMS como referências 

para o estabelecimento ou revisão da programação das unidades militares, não deixando 

de lado também informações próprias da instituição, como dados de utilização, 

acessibilidade, previsão orçamentária e infraestrutura disponível. 

 

- Produção/Aquisição/Doação: 

Com uma filosofia de segurança nacional, os laboratórios oficiais cumprem um 

papel estratégico de minimizar ameaças na disponibilidade de medicamentos, inclusive 

em situações especiais, como desastres naturais, conflitos e surtos de doenças (REIS e 

PERINI, 2008). Mesmo com a existência de um laboratório farmacêutico na instituição, 

as unidades militares não souberam informar quais seriam os procedimentos adotados 

para solicitação da produção de medicamentos demandados ou se isso seria realmente 

possível. Essa informação poderia ser útil para os casos de necessidade ou dificuldade 

de aquisição de algum medicamento de forma emergencial, evitando um 

desabastecimento 

Sabe-se, entretanto, que a produção de medicamentos no Brasil requer uma 

aprovação para a obtenção de registro junto aos órgãos sanitários reguladores (BRASIL, 

1976). Dessa forma, caso seja necessária a produção emergencial de algum 
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medicamento pela instituição, este já deve estar no portfólio de itens registrados para 

que possa ser manufaturado em tempo hábil a atender à demanda emergencial. 

As compras emergenciais estão contempladas na lei de licitações e contratos da 

Administração Pública (Lei 8666/93), que cita no inciso IV do artigo 24, que em 

situações de emergência ou de calamidade pública é permitida a dispensa de licitação, 

visando dar celeridade ao processo de aquisição (BRASIL, 1993). Porém, sabe-se que 

mesmo com essa “facilidade”, o processo de compra não costuma ser tão rápido, o que 

pode prejudicar a disponibilidade dos insumos de saúde na quantidade adequada e no 

tempo oportuno. Ademais, esse tipo de compra geralmente ocorre com preços 

superiores aos normalmente praticados no mercado (PIMENTA-DE-SOUZA, 

MIRANDA e OSÓRIO-DE CASTRO, 2014). Mesmo sendo uma prática comum na 

instituição, a solicitação de empréstimo de medicamentos e materiais de saúde de outras 

unidades não traz uma garantia de acesso aos itens, além de poder causar um 

desabastecimento na unidade fornecedora. 

Um sistema de recebimento, inspeção e triagem é fundamental para concluir o 

processo de aquisição com sucesso (SPHERE ASSOCIATION, 2018). Para isso é 

necessário que todos os profissionais envolvidos nessa etapa estejam cientes dessa 

importância e capacitados para a sua realização. Nas unidades estudadas faz-se 

necessária a adoção de procedimentos formais para verificação de conformidade dos 

itens recebidos em especificação, quantidade e qualidade, bem como de instrumentos de 

controle para registro das informações. 

 

- Armazenamento: 

A inexistência de um estoque sobressalente em sua totalidade, quando se toma 

por referência a lista de saúde para reação primária em duas das unidades militares 

estudadas, demonstra uma fragilidade no ciclo da assistência farmacêutica. A 

manutenção de um estoque reserva deve ser planejada com base nas etapas de seleção e 

programação, a fim de evitar perdas ou carências. Manter esses estoques pode ser um 

trabalho exaustivo e dispendioso, devido aos prazos de validade e à baixa probabilidade 

de uso dos itens (EL SAYED, TAMIM e MANN, 2016).  

Entretanto é essencial que 100% dos medicamentos e materiais previstos na 

lista estejam disponíveis e controlados para um pronto emprego das ações de saúde em 

operações de apoio a desastres e ajuda humanitária. Já vem sendo discutidas, dentro da 
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instituição, estratégias para aquisição e armazenamento dos insumos faltantes, visando 

dirimir as referidas limitações.  

O armazenamento de materiais de saúde, especialmente de medicamentos, 

precisa seguir algumas práticas para garantir a sua qualidade e segurança. É 

fundamental, portanto, que as unidades de saúde estabeleçam e monitorem critérios para 

assegurar que os medicamentos estejam sendo recebidos, estocados e controlados de 

maneira eficaz e correta (MARIN et al., 2003; GUERRA JÚNIOR e CAMUZI, 2014).  

Apesar de serem adotados procedimentos compatíveis com as boas práticas de 

armazenamento, alguns pontos precisam ser melhorados nas unidades militares 

estudadas, como a adoção de um sistema de armazenamento que organize e facilite a 

localização dos produtos no estoque, e a instalação de cortinas ou películas nas janelas, 

impedindo a incidência solar direta. O grau de atendimento de boas práticas de 

armazenamento nas unidades visitadas nesse trabalho mostrou-se superior aos 60% de 

conformidade encontrado em outra corporação militar (SOUZA, 2014). Entretanto, o 

ideal é que sejam atendidos 100% dos itens verificados, visto que foram inspecionados 

aspectos básicos e essenciais para um armazenamento adequado. 

 

- Distribuição: 

Uma distribuição racional de medicamentos deve garantir quantidades e 

produtos corretos com a qualidade desejada, agilidade na entrega e transporte adequado 

e seguro. Assim, o emprego de veículos com controle de temperatura e umidade, por 

exemplo, é fundamental para essas operações (DOLINSKAYA, BESIOU e 

GUERRERO-GARCIA, 2018). Em situações de desastres, a capacidade de transporte 

costuma estar limitada ou mesmo inexistente, gerando um gargalo logístico e 

comprometendo a distribuição dos insumos para as regiões afetadas. Forças militares 

possuem uma maior gama de modais de transportes, o que pode auxiliar no processo de 

distribuição, dependendo da sua organização e disponibilidade (COSTA et al., 2015a). 

Apesar de existirem transportes para realizar a distribuição de medicamentos e 

materiais de saúde aos locais de operação, conforme relatos dos entrevistados, é 

importante que estes estejam em número adequado.  Essa etapa também deve ser 

realizada com base em procedimentos de boas práticas (MAXIMINO, 2017), o que deve 

ser adotado nas unidades militares e também repassado às demais unidades que possam 

vir a apoiar o transporte em situações especiais. 
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-Utilização: 

A utilização dos medicamentos, em suma, contempla as etapas de prescrição, 

dispensação e o uso final pelo paciente. Atualmente, ainda existem dificuldades na 

promoção de condições ideais para utilização de medicamentos em situação de 

normalidade, e principalmente em emergências e desastres (PIMENTA-DE-SOUZA, 

MIRANDA e OSÓRIO-DE CASTRO, 2014; AIZENSTEIN, 2016).   

Instituições militares costumam dispor de estruturas próprias para prestar 

atendimentos de saúde tanto para a sua tripulação como para a população vitimada por 

um desastre (SCHMIDT e JOHNSON, 2005; ERLICH et al., 2015; JOHNSON, 2016). 

Os hospitais de campanha são as principais e mais conhecidas unidades médicas 

móveis, contando com módulos adaptáveis a cenários diversos (OPAS, 2003). 

No presente estudo foi possível observar a existência de consultórios médicos e 

farmácia. Apesar de ser um ponto positivo para a etapa de utilização, em pelo menos 

duas das unidades estudadas a dispensação de medicamentos pode ser feita por outros 

profissionais que não o farmacêutico.  

É importante que o farmacêutico realize efetivamente a dispensação, 

especialmente nos casos ambulatoriais, promovendo condições para que o paciente faça 

uso dos medicamentos de maneira apropriada (STRAND et al., 2004). Nas unidades 

militares estudadas, profissionais de enfermagem muitas vezes acabam assumindo essa 

função pela demanda de trabalho e carência de farmacêuticos disponíveis, o que merece 

ser revisto devido à contribuição que o farmacêutico pode dar em situações críticas.  

Uma publicação do International Pharmaceutical Federation contempla a 

importância do papel do farmacêutico na gestão de crises, incluindo desastres naturais e 

pandemias. Considerado como um profissional de interseção entre todos os 

participantes do sistema de saúde, o farmacêutico tem atribuições que vão desde o 

planejamento estratégico, com base em treinamento e educação de pessoal, passando 

pelas fases de seleção, controle de estoque, armazenamento e dispensação de 

medicamentos, podendo chegar a desempenhar atividades de primeiros socorros, 

triagem e imunização (FIP, 2016). 

 

- Recursos Humanos: 

Recursos humanos capacitados para atuação em desastres desenvolvem 

melhores habilidades tanto para autoproteção, como para preservação da segurança da 

comunidade afetada. O treinamento das equipes envolvidas é a melhor estratégia para 
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fortalecer a preparação para desastres. Exercícios de simulação envolvendo organismos 

militares e civis também são fundamentais para cooperação de ambas as partes, visando 

respostas mais integradas e efetivas (CANYON, RYAN e BURKLE, 2017). 

Em saúde, os profissionais também precisam estar aptos a prevenir, preparar e 

recuperar-se de desastres, bem como responder de forma eficaz. A literatura demonstra 

que todos os tipos de atividades de preparação levam a melhorias no conhecimento, 

habilidades e atitudes para situações de desastres (GOWING et al., 2017). O Ministério 

da Defesa brasileiro promoveu um curso de resposta médica a desastres envolvendo 

militares e servidores civis da área de saúde (BRASIL, 2018a).  

Não apenas médicos e enfermeiros, mas também farmacêuticos e auxiliares de 

farmácia devem participar de treinamentos em medicina de desastres e emergências, 

logística e dispensação de medicamentos em ambientes críticos. Outras áreas de atuação 

como gestão farmacoterapêutica e difusão de conhecimento também podem ser 

incluídas no treinamento para esse pessoal, no intuito de capacitá-los a responder de 

forma mais eficiente e melhorar o desempenho futuro (VARDANYAN, MOSEGUI e 

MIRANDA, 2018). 

É importante que haja um controle de treinamento por parte das unidades 

militares estudadas. Através do domínio dessas informações será possível acompanhar o 

quantitativo de pessoal treinado e planejar novas capacitações e treinamentos de 

reciclagem.  

As Forças Armadas brasileiras possuem uma Doutrina de Mobilização Militar 

que estabelece princípios para o preparo e a execução da mobilização e desmobilização 

militares, desde a situação de normalidade até a iminência ou efetivação de um 

emprego, ou de situações de crise (catástrofes, desastres naturais etc.) e posterior 

retorno à normalidade (BRASIL, 2015c). Apesar de todas as unidades contarem com 

um plano de chamada para acionamento dos militares envolvidos, a capacitação, 

incluindo a simulação periódica, é uma questão a ser reforçada no sentido de melhorar a 

atuação da instituição em questão. 

 

7.2 Sobre a experiência/opinião dos entrevistados 

Ao estudar as falas dos atores-chave utilizando o método de análise de 

conteúdo, foi possível estabelecer algumas categorias e subcategorias baseadas nas 

respostas aos temas abordados nas perguntas. Essa categorização permitiu organizar os 

elementos a fim de discutir melhor os resultados encontrados. 
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- Experiência em operações: 

Quanto à experiência dos entrevistados em operações de resposta a desastres e 

ajuda humanitária, foi possível perceber que todos possuem vivência na preparação da 

assistência farmacêutica de suas unidades, seja para possíveis missões e exercícios, ou 

na coordenação de operações reais. Entretanto, apenas um dos entrevistados participou 

presencialmente de uma operação de emergência sanitária.  

Por meio dos relatos pôde-se perceber que, em muitos casos, são acionados 

farmacêuticos de outras unidades da instituição para atuar diretamente no local da ação. 

Como exemplo mais recente, tem-se a atuação das Forças Armadas no apoio aos 

refugiados venezuelanos no Norte do Brasil, através da Operação Acolhida. Trata-se de 

uma força-tarefa logística e humanitária, envolvendo civis e militares, que vem 

prestando assistência emergencial aos imigrantes em situação de vulnerabilidade 

(BRASIL, 2018b). Com a instalação de um hospital de campanha na região, militares 

das três Forças e de diversas localidades do Brasil, estão sendo destacados para atuar na 

Operação, dentre eles farmacêuticos da instituição estudada nesse trabalho.  

Pelas falas dos entrevistados, foi possível perceber que existe uma preocupação 

da instituição em exercícios e treinamentos dos militares das unidades, visto que todos 

eles relataram participação frequente nessas atividades. Porém, o fato de militares de 

outras unidades serem acionados para atender situações reais, sem muitas vezes 

participar tão intensamente desses exercícios, mostra fragilidade na preparação dos 

recursos humanos.  

Farmacêuticos e outros profissionais de apoio à saúde geralmente recebem 

treinamento limitado em medicina de desastres e preparação para emergências como 

parte de suas qualificações, mesmo em países com programas de educação profissional 

bem desenvolvidos (ALKHALILI, MA e GRENIER, 2017). No Brasil, tais conteúdos 

não fazem parte das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Farmácia (BRASIL, 2017h). Neste sentido, é ainda maior a responsabilidade das 

instituições para uma preparação abrangente e orientada para todos aqueles profissionais 

que possam vir a se envolver em operações de resposta a desastres e ajuda humanitária, 

seja no gerenciamento ou na atuação direta. A preparação pode elevar os níveis de 

desempenho e diminuir os sintomas de estresse desses prestadores de serviços de saúde, 

ajudando a alcançar o objetivo das operações em fornecer atendimento médico oportuno 
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às pessoas afetadas pelo desastre (ERLICH et al., 2015). 

 

- Qualidade no atendimento: 

Sobre a qualidade dos atendimentos, foi geral o destaque que os entrevistados 

deram aos insumos de saúde, como materiais médicos e medicamentos, para a prestação 

de um bom serviço à população. Os profissionais enfermeiros também consideraram, 

dentro da categoria “Material”, a disponibilidade de equipamentos de saúde como 

importantes para a qualidade do atendimento. Tudo isso é relevante e tem como objetivo 

maior garantir que as necessidades médicas de uma população atingida sejam supridas.  

O acesso a itens de saúde, como os citados pelos entrevistados, muitas vezes 

encontra-se dificultado, mas deve ser priorizado em emergências para que o ônus das 

lesões e doenças que acompanham os desastres possa ser reduzido (DOLINSKAYA, 

BESIOU e GUERRERO-GARCIA, 2018). A capacitação profissional e o acesso a 

informações também foram julgados como pontos importantes a serem potencializados. 

Em estudo realizado por Broby e colaboradores (2018), foi observado que uma resposta 

efetiva a desastres médicos dependeria essencialmente da avaliação das necessidades de 

acordo com informações sobre ambiente e população afetados e, principalmente, da 

existência de profissionais qualificados, experientes e flexíveis. 

 

- Dificuldades enfrentadas: 

As principais adversidades enfrentadas na assistência farmacêutica que foram 

descritas pelos entrevistados, demonstram uma correlação com as características 

consideradas importantes para um bom atendimento. A obtenção de itens de saúde e a 

disponibilidade de militares capacitados e experientes foram apontados como principais 

desafios nas operações de resposta a desastres e emergências. Isso sugere uma 

vulnerabilidade de processo nessas operações, uma vez que, do ponto de vista dos 

próprios informantes, esses são pontos-chave para realização de atendimentos de 

qualidade. Outro aspecto citado como um obstáculo foi a carência de meios de 

transporte em situações de emergência, sendo difíceis de conseguir em um período de 

tempo oportuno. 

Os discursos dos entrevistados atestam forte dificuldade especialmente na 

aquisição dos insumos de saúde, o que pode ser explicado pelo indicador “CE3-

Orçamento para assistência farmacêutica”, cuja resposta não contempla um recurso 
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definido para a aquisição de medicamentos e materiais em situações de desastres ou 

emergenciais. A falta de disponibilidade de militares capacitados também pôde ser 

vislumbrada pelo indicador “DRH1-Profissionais do corpo de saúde da instituição 

capacitados”, visto que, por mais que haja treinamentos e exercícios, não foi 

demonstrado um controle claro e evidente dos recursos humanos que estão capacitados. 

Já a dificuldade estrutural com o transporte foi retratada pelo indicador “ID1- 

Distribuição”, mostrando que é preciso um redimensionamento dos modais de 

transporte para atender às necessidades de distribuição. 

Essas e outras dificuldades também foram encontradas numa revisão realizada 

por Costa e colaboradores (2015a), que analisou os processos logísticos adotados em 

desastres naturais ocorridos em diversos países, demonstrando que a falta de 

coordenação e ou treinamento na fase de preparação pode gerar respostas ineficazes. De 

maneira geral, a manutenção do estado de prontidão e a mobilidade estratégica são 

essenciais para uma reação rápida por parte das forças militares. Entretanto, essa 

agilidade precisa ser estruturada por uma preparação de qualidade, ultrapassando os 

desafios logísticos encontrados, uma vez que as ações de resposta a desastres e ajuda 

humanitária não devem ser improvisadas (REIS, 2018). 

 

- Melhorias futuras: 

De acordo com os entrevistados, os desafios enfrentados em operações e 

exercícios são levantados e repassados a instâncias superiores das unidades militares 

através de relatórios que abordam os pontos positivos e negativos. Sobre o setor de 

farmácia, os informantes expuseram que são enfatizadas as demandas reprimidas 

observadas dos medicamentos e materiais de saúde, além das demais dificuldades que 

possam ocorrer envolvendo as etapas do ciclo da assistência farmacêutica.  

Recomenda-se que as lições aprendidas nesses casos sejam formalizadas por 

meio da sistematização dos dados coletados e da documentação gerada durante o 

processo de resposta a desastres (UCLA, 2015). Esse feedback sobre as operações é 

bastante importante, uma vez que a análise de sistemas de resposta pode servir como 

base para aprender sobre suas fraquezas e corrigi-las, aprofundando e estabelecendo 

assim melhores práticas para operações futuras (HARDIN e D’AMORE, 2005; AL-

SHAREEF et al., 2017). Outro ponto que deve ser considerado é o compartilhamento 

das informações sobre essas lições aprendidas com as demais unidades militares da 

instituição, ou até mesmo de outras organizações militares, que possuam propósitos de 
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atuação semelhantes em operações de resposta a desastres e ajuda humanitária. Essa 

divulgação pode ser útil como uma ferramenta de benchmarking para auxiliar na 

evolução de desempenho das organizações. 

Como não foi apresentado nenhum modelo formal de relatório por parte dos 

entrevistados, destacam-se alguns tópicos relevantes que podem ser utilizados para a sua 

elaboração, como (UCLA, 2015): 

 Apresentação de Resultados: devem ser abordados os resultados gerais 

alcançados, incluindo especialmente aqueles direcionados pelos objetivos e 

metas da operação; 

 Análise de Desempenho: serão discutidas as tarefas de trabalho realizadas 

na operação conforme planejamento prévio; 

 Práticas de Sucesso: serão apresentadas as tarefas executadas como 

esperado e que lograram êxito na operação; 

 Ações de Melhoria: serão identificadas as atividades que não foram 

executadas como esperado, seguidas das possíveis causas, consequências e 

recomendações de melhorias; 

 Conclusão: deve retratar uma visão final do evento, abordando os aspectos 

positivos e negativos, bem como sugestões para futuros avanços. 

 

- Competências farmacêuticas: 

Sobre as competências que o profissional farmacêutico necessita ter para um 

bom desempenho em operações de resposta a desastre e ajuda humanitária, foram 

predominantes respostas relacionadas a habilidades técnicas, especialmente referentes a 

controle de estoque. Quanto às atividades de orientação e acompanhamento 

farmacoterapêutico de pacientes atendidos, o enfoque dado pelos entrevistados foi 

menor, sendo justificado pela atuação emergencial desse tipo de operação. Isso 

corrobora com trabalho de Vardanyan, Mosegui e Miranda (2018), onde foram 

evidenciadas que as principais funções dos farmacêuticos em intervenções humanitárias 

concentraram-se na gestão de estoque, enquanto que atividades de gestão de terapia 

medicamentosa tiveram uma participação mínima desses profissionais.  

De certa forma esse achado pode ser um reflexo das funções tradicionais de um 

farmacêutico, que, por mais que venha ganhando um espaço clínico, ainda tem em sua 

essência o gerenciamento logístico bastante pronunciado. Porém, já está comprovado 
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que ambas as atividades devem caminhar juntas a fim de promover acesso, qualidade e 

segurança no uso de medicamentos. Por isso, faz-se necessário mudanças na concepção 

do papel farmacêutico, considerando o seu potencial de contribuição e efetivamente 

incorporando-o às equipes de saúde, a fim de garantir melhoria da utilização dos 

medicamentos, com redução dos riscos de morbimortalidade e dos custos relacionados à 

farmacoterapia para a sociedade (CAMPESE et al., 2016).  

Outras competências consideradas importantes pelos entrevistados estavam 

relacionadas ao âmbito pessoal de forma abrangente. Ser proativo, ágil, dinâmico e estar 

preparado física e psicologicamente foram características citadas e que realmente são 

valiosas para o desempenho de um bom trabalho. Estudos demonstram que 

flexibilidade, adaptabilidade, iniciativa, liderança, colaboração, experiência e 

capacidade de trabalhar sob pressão são alguns dos atributos pessoais e gerenciais 

considerados essenciais para qualquer profissional que venha a atuar em desastres, 

emergências ou ajuda humanitária (BROBY et al., 2018; VARDANYAN, MOSEGUI e 

MIRANDA, 2018). Em revisão realizada por Costa e colaboradores (2015b), foi 

demonstrado que a preparação física e mental em trabalhadores na fase pré-implantação 

é fundamental para o sucesso de missões humanitárias. Por mais que essas sejam 

características esperadas de uma equipe militar, é mister adotar medidas para reduzir 

efeitos prejudiciais para a saúde desses profissionais, como manter um 

acompanhamento médico e psicológico periódico, realizar treinamentos e capacitações 

e, sempre que possível, minimizar os níveis de incerteza nas operações militares. 

 

7.3 Propostas de melhorias 

Após expor e analisar os resultados encontrados nesse estudo, foram 

levantados e discutidos os principais aspectos da preparação da assistência farmacêutica 

que podem ser aprimorados. A partir desses achados realizaram-se algumas 

recomendações para as unidades militares, a fim de otimizar a organização do serviço 

de saúde em operações de resposta a desastres e ajuda humanitária. O Quadro 8 

sistematiza essas propostas de melhorias. 
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Quadro 8: Recomendações de melhorias na preparação da assistência farmacêutica 

para desastres e ajuda humanitária em uma instituição das Forças Armadas  

Pontos para melhoria Recomendações 

Estruturação de plano de emergência  

 Estabelecer e formalizar procedimentos para 

preparação e resposta da instituição em 

desastres e ajuda humanitária, podendo utilizar 

como referência o plano já existente em uma 

das unidades militares; 

 Realizar treinamentos e exercícios de simulação 

a fim de avaliar a efetividade do plano; 

 Revisar periodicamente o plano conforme 

necessidade de atualização. 

Orçamento para assistência 

farmacêutica  

 Estabelecer, programar e prover recursos para 

todas as etapas da assistência farmacêutica em 

situações de desastres e ajuda humanitária. 

Gestão de doações 

 Definir se a instituição se disponibilizará a 

receber medicamentos doados; 

 Estabelecer procedimentos formais para um 

manejo correto desses itens. 

Lista de insumos de saúde  

 Segmentar a lista por ameaças ou operações 

mais frequentes que a instituição atua; 

 Divulgar listagem entre profissionais de saúde 

da instituição; 

 Revisar a lista periodicamente conforme 

necessidade de atualização. 

Aquisição de insumos de saúde 

 Estabelecer e definir responsabilidades sobre a 

aquisição da totalidade dos insumos de saúde 

conforme programação da lista determinada; 

 Disponibilizar estoque sobressalente para as 

unidades militares que participam das 

operações. 

Distribuição de insumos de saúde 

 Disponibilizar meios de transporte em 

quantidades suficientes para atender as 

demandas; 

 Estabelecer e adotar medidas para transporte 

adequado de medicamentos e materiais de 

saúde. 

Recursos humanos disponíveis 

 Estruturar metodologia para controle de 

treinamentos, qualificações e reciclagens; 

 Incluir farmacêuticos e auxiliares de farmácia 

em exercícios e capacitações para atuação em 

desastres; 

 Realizar testes periódicos no sistema de 

mobilização dos militares. 

Ações de briefing e debriefing 

 Manter a equipe de atuação preparada, 

fornecendo o máximo de informações sobre a 

operação; 

 Estabelecer modelo padrão para relatório de 

análise pós-operação, abordando oportunidades 

de melhorias e práticas de sucesso. 
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Uma das prioridades de ação do Marco de Sendai é a evolução na preparação 

para desastres, a fim de providenciar uma resposta eficaz em recuperação, reabilitação e 

reconstrução. Para que isso seja alcançado no setor saúde, é importante que haja a 

implementação de políticas para acesso à saúde na fase pós-desastre, a promoção de 

infraestruturas de saúde resilientes, o registro de informações sanitárias referentes a 

desastres, o investimento em programas de capacitação em medicina de desastres 

(UNISDR, 2015). Nesse contexto, é fundamental que a assistência farmacêutica 

caminhe em conjunto com todas as medidas apresentadas, a fim de que a população 

vitimada tenha acesso a medicamentos em quantidade e qualidade adequadas, nos locais 

esperados, em tempo oportuno e por profissionais capacitados. 

 

7.4 Limitações do estudo 

A limitação da disposição ou conhecimento dos entrevistados em responder ao 

questionário, foi suprida com pesquisa documental paralela, extraindo informações, 

tanto quanto foi possível, dos documentos internos pertinentes disponíveis. Alguns 

documentos, classificados como reservados, não puderam ser explorados com 

detalhamento devido ao grau de sigilo, tendo sido extraído apenas a essência do seu 

conteúdo.  

Por versar sobre um assunto de discussão recente e voltado para o ambiente 

militar, comumente mais restrito, foram encontrados poucos trabalhos com abordagem 

similar que pudessem ser diretamente utilizados para comparação dos resultados 

obtidos, limitando algumas analogias nesse estudo. 

O trabalho abordou uma instituição das Forças Armadas, representada por três 

unidades militares com características próprias. Dessa forma, generalizações para 

unidades miliares de outras instituições devem ser feitas com cautela, considerando a 

equivalência das atividades-fim e contextos locais. Entretanto, as informações técnicas e 

propostas de melhorias apresentadas podem servir como referência para nortear a 

preparação da assistência farmacêutica em resposta a desastres e ajuda humanitária em 

instituições militares. 
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8 CONCLUSÃO 

Esse estudo dá continuidade à aplicação do modelo teórico de preparação da 

assistência farmacêutica em desastres, agora no contexto de organizações militares 

brasileiras. Avalia-se que os objetivos propostos tenham sido atingidos ao longo desse 

trabalho, por meio da observação, descrição e análise das atividades de preparação da 

assistência farmacêutica nas unidades estudadas. Ademais, a partir dos resultados 

encontrados foram realizadas recomendações para melhorias nos processos da 

instituição. 

Os dados levantados demonstraram que duas unidades militares encontram-se 

melhor estruturadas na gestão da assistência farmacêutica, porém com necessidades de 

ajustes. A terceira unidade ainda precisa amadurecer seus processos a fim de se adequar 

aos propósitos de saúde da sua missão, podendo tomar como referência inicial próxima 

as outras unidades militares afins.  

De maneira geral, as unidades militares apresentaram algumas falhas mais 

pronunciadas na preparação da assistência farmacêutica, como a falta de orçamento 

específico para gestão de medicamentos, estoque de insumos de saúde sobressalente 

incompleto, pontos de inadequação observados no armazenamento, carência de meios 

de transportes apropriados e ausência de controle de pessoal treinado. Essas falhas 

também puderam ser evidenciadas através dos relatos de vivência dos informantes-

chave, que apontaram como principais dificuldades a aquisição de insumos de saúde e 

disponibilidade de militares treinados. 

Com a experiência de participações anteriores em operações de resposta a 

desastre e ajuda humanitária, alguns pontos fortes também puderam ser observados 

como a existência de um plano de emergência para ações de defesa civil em uma das 

unidades militares, uma lista de saúde para reação primária com programação, 

estruturas de saúde móveis e adaptáveis e um sistema de mobilização dos militares para 

atuar nas operações.  

Mesmo com toda vivência e consciência demonstrada pelos militares acerca da 

importância da assistência farmacêutica para desastres, ainda é possível perceber uma 

fragilidade da instituição na sua preparação, no sentido literal de planejar uma reação 

antes das operações de resposta a desastre e ajuda humanitária de fato ocorrerem. Como 

os desastres não costumam acontecer corriqueiramente, a preparação muitas vezes pode 

ficar em segundo plano ou até mesmo esquecida. A preparação deve ser entendida como 

um alicerce que sustentará de maneira eficiente, se for bem executada, todas as ações de 
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resposta. Nos casos em que muitos profissionais não têm conhecimento da lista de 

insumos de saúde existente, ou quando não se utiliza da mão-de-obra treinada nas 

operações, percebe-se que que as ações de preparação não foram pensadas como tal, 

mas com foco apenas na resposta. 

Para que o ciclo da assistência farmacêutica funcione corretamente, é 

necessário que todas as etapas envolvidas sejam praticadas corretamente a fim de que o 

seu propósito final para o sistema de saúde seja alcançado: contribuição para a redução 

da morbimortalidade resultante de desastres e favorecimento da recuperação pós-

desastre. A aplicação do conhecimento na preparação pode colaborar na redução do 

ônus causado por desastres, sendo importante aliado para o sucesso das operações. 

Uma forma interessante de aprimorar a gestão da assistência farmacêutica no 

âmbito das Forças Armadas, seria incluir essa temática nos cursos de formação militar.  

A propagação de informações sobre o seu papel e importância nas operações que a 

instituição atua, pode ser uma forma de despertar novas discussões e estimular melhores 

práticas sobre o assunto. 

Dessa forma, as Forças Armadas devem estar preparadas para conduzir 

operações no campo de combate, mas também em condições similares, como desastres 

ou emergências. Espera-se que esse estudo possa ajudar a melhorar a eficiência e a 

qualidade do trabalho de saúde que as instituições militares prestam à sociedade em 

situações de ameaças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

9 REFERÊNCIAS 

AIZENSTEIN, Moacyr Luiz. Fundamentos para o uso racional de medicamentos. 3 ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 360p. 

 

ALKHALILI, Mohammad; MA, Janice; GRENIER, Sylvain. Defining Roles for 

Pharmacy Personnel in Disaster Response and Emergency Preparedness. Disaster 

Medicine and Public Health Preparedness, v. 11, n. 4, p. 496-504, 2017. 

 

AL-SHAREEF, Ali S.; ALSULIMANI, Loui K.; BOJAN, Hattan M.; MARSI, Taha 

M.; GRIMES, Jennifer O.; MOLLOY, Michael S.; CIOTTONE, Gregory R. Evaluation 

of Hospitals’ Disaster Preparedness Plans in the Holy City of Makkah (Mecca): A 

Cross-Sectional Observation Study. Prehospital and Disaster Medicine, v. 32, n. 1, p. 

33-45, 2017. 

 

ANGONESI, Daniela. Dispensação farmacêutica: uma análise de diferentes conceitos e 

modelos. Ciência e Saúde Coletiva, v. 13, p. 629-640, 2008. 

 

ASCH, Steven  M.; STOTO, Michael; MENDES, Marc; VALDEZ, R. Burciaga; 

GALLAGHER, Meghan E.; HALVERSON, Paul; LURIE,  Nicole. A Review of 

Instruments Assessing Public Health Preparedness. Public Health Reports, v. 120, n. 5, 

p. 532-542, 2005.  

 

APTE, Aruna. Humanitarian Logistics: A New Field of Research and Action. 

Foundations and Trends in Technology in Information and Operations Management, v. 

3, n. 1, p. 1-100, 2009. 

 

BARRETO, Joslene Lacerda; CALVO, Maria Cristina Marino. Avaliação em saúde e 

avaliação da assistência farmacêutica. In: LEITE, Silvana Nair; SOARES, Luciano; 

MENDES, Samara Jamile; VILVERT, André Felipe; SCHNEIDER, Luciana Mendes 

Corrêa (Org.). Gestão da assistência farmacêutica. Florianópolis: Editora UFSC, 2016. 

160p. Cap 5, p. 93-112. (Coleção Assistência Farmacêutica no Brasil: Política, Gestão e 

Clínica; v. II). 

 



84 

 

BAZZAN, Ricieri Leandro. Utilização da Epidemiologia como Ferramenta no 

Planejamento em Operações de Ajuda Humanitária em Desastres. Rio de Janeiro, 

2015. 48p. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências Militares) – 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2015. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Trad. Luís Antero Neto e Augusto Pinheiro. 

São Paulo: Edições 70, 2011. 279p. Tradução de: L’analyse de contenu. 

 

BIRNMBAUM, Marvin L.; DAILY, Elaine K.; O’ROURKE, Ann P.; LORETTI, 

Alessandro. Research and Evaluations of the Health Aspects of Disasters, Part I: An 

Overview. Prehospital and Disaster Medicine, v. 30, n. 5, p. 512-522, 2015. 

 

BLATT, Carine Raquel; CAMPOS, Célia Maria Teixeira de; BECKER, Indianara 

Reynaud Toreti. Armazenamento e Distribuição de Medicamentos. In: RDIEHL, Eliana 

Elisabeth; SANTOS, Rosana Isabel dos; SCHAEFER, Simone da Cruz (Org.). Logística 

de Medicamentos. Florianópolis: Editora UFSC, 2016. 152p. Cap 3, p. 67-91. (Coleção 

Assistência Farmacêutica no Brasil: Política, Gestão e Clínica; v. IV). 

 

BRASIL. Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976. Dispõe sobre a Vigilância Sanitária 

a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e 

Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. Diário 

Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, p. 12647, 24 set 1976. Seção 1. 

 

_______. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, n. 116, p. 8269 , 22 jun 1993. Seção 1. 

 

_______. Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999. Dispõe sobre as normas 

gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, ed. extra, p. 1, 10 jun 1999. Seção 1. 

 

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de 

Formulação de Políticas de Saúde. Política Nacional de Medicamentos. Brasília, 2001a. 



85 

 

 

_______. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 357, de 20 de abril de 2001. 

Aprova o regulamento técnico das Boas Práticas de Farmácia. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 82, p. 24, 27 abr 2001b. Seção 1. 

 

_______. Resolução nº 338, de 6 de maio de 2004. Aprova a Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 

DF, n. 96, p. 52, 20 mai 2004. Seção 1. 

 

_______. Ministério da Saúde. Portaria nº 372, de 10 de março de 2005. Constitui 

Comissão referente ao atendimento emergencial aos estados e municípios acometidos 

por desastres naturais e/ou antropogênicos. Diário Oficial da República Federativa do 

Brasil, Brasília, DF, n. 48, p. 59, 11 mar 2005a. Seção 1. 

 

_______. Ministério da Saúde. Portaria nº 405, de 16 de março de 2005. Estabelece o 

número de kits de medicamentos e insumos estratégicos para o atendimento de até 300 

pessoas desabrigadas/desalojadas para o período de três meses. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 53, p. 32, 18 mar 2005b. Seção 1. 

 

_______. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.132, de 4 de novembro de 2005. Estabelece 

o número de kits de medicamentos e insumos estratégicos para o atendimento de até 

500 pessoas desabrigadas e desalojadas para o período de três meses. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 213, p. 31, 7 nov 2005c. Seção 1. 

 

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. 

Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções técnicas para sua organização. 2 

ed. Brasília, 2006. 

 

_______. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil. 

Política Nacional de Defesa Civil. Brasília, 2007a. 

 

_______. Ministério da Defesa. Doutrina Militar de Defesa. 2 ed. Brasília, 2007b. 

 



86 

 

_______. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil. 

Manual de Medicina de Desastres, v. 1, 3 ed. Brasília, 2007c. 

 

_______. Ministério da Saúde. Portaria nº 74, de 20 de janeiro de 2009 (*). Estabelece 

os procedimentos para aquisição e distribuição dos kits de medicamentos e insumos 

estratégicos para a assistência farmacêutica aos atingidos por desastres de origem 

natural. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 17, p. 33, 26 

de janeiro de 2009. Seção 1. (*republicação) 

 

_______. Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a declaração de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN e institui a Força 

Nacional do Sistema Único de Saúde - FN-SUS. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 221, p. 14, 18 de novembro de 2011. Seção 1. 

 

_______. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção 

e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 

- SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a 

criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; altera as Leis nºs 

12.340, de 1º de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 

1996; e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, n. 70, p. 1, 11 abr 2012a. Seção 1.  

 

_______. Ministério da Integração Nacional. Instrução Normativa nº 2, de 20 de 

dezembro de 2016. Estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação 

de emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo 

Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das situações de anormalidade 

decretadas pelos entes federativos e dá outras providências. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 245, p. 60, 22 dez 2016. Seção 1.  

 

_______. Ministério do Planejamento. Lançado Plano Nacional para prevenção de 

desastres naturais. 2012b. Disponível em: <http://www.pac.gov.br/noticia/c1619715>. 

Acesso em: 16 nov 2017. 

 



87 

 

_______. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.365, de 18 de outubro de 2012. Define a 

composição do kit de medicamentos e insumos estratégicos a ser encaminhado pelo 

Ministério da Saúde para a assistência farmacêutica às Unidades da Federação atingidas 

por desastres de origem natural associados a chuvas, ventos e granizo e define os 

respectivos fluxos de solicitação e envio. Diário Oficial da República Federativa do 

Brasil, Brasília, DF, n. 203, p. 35, 19 out 2012c. Seção 1. 

 

_______. Ministério da Defesa. Livro Branco de Defesa Nacional. Brasil, 2012d. 

 

_______. Ministério da Integração Nacional. Protocolo de ações entre o MI, MS e o 

MD. Brasília, 2013a. 

 

_______. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 

de dezembro de 2012. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 

DF, n. 12, p. 59, 13 jun 2013b. Seção 1. 

 

_______. Ministério da Defesa. Instruções para emprego das Forças Armadas em 

apoio à Defesa Civil – MD33-I-01. 1 ed. Brasília, 2015a. 

 

_______. Ministério da Defesa. Portaria Normativa nº 2.076, de 22 de setembro de 

2015. Aprova a Política de Saúde do Ministério da Defesa. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 182, p. 9, 23 set 2015b. Seção 1. 

 

_______. Ministério da Defesa. Doutrina de Mobilização Militar. 2 ed. Brasília, 2015c. 

 

_______. Ministério da Defesa. Ministério da Defesa investe em medicina operativa. 

2015. Disponível em: <http://www.defesa.gov.br/noticias/16340-ministerio-da-defesa-

investe-em-medicina-operativa>. Acesso em: 16 out 2017.  

 

_______. Ministério da Defesa. Hospital de Campanha da FAB retorna após atender 24 

mil haitianos. Disponível em: <http://www.defesa.gov.br/index.php/noticias/3389-28-

05-2010-defesa-hospital-de-campanha-da-fab-retorna-apos-atender-24-mil-haitianos>. 

Acesso em: 11 jun 2017a. 



88 

 

 

_______. Exército Brasileiro. Hospital de Campanha totaliza mais de 3 mil 

atendimentos. Disponível em: <http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-

exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/hospital-de-campanha-totaliza-mais-

de-3-mil-atendimentos>. Acesso em: 25 jul 2017b.  

 

_______. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 

Civil. Departamento de Minimização de Desastres. Noções básicas em proteção e 

defesa civil e em gestão de riscos: livro base. 1 ed. Brasília, 2017c. 

 

_______. Ministério da Defesa. Forças Armadas e Estado-Maior Conjunto. Disponível 

em: < http://www.defesa.gov.br/forcas-armadas>. Acesso em: 11 jun 2017d. 

 

_______. Ministério da Defesa. Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. 

Disponível em: <http://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas/estado-maior-

conjunto>. Acesso em: 11 jun 2017e. 

 

_______. Ministério da Defesa. Apoio de Saúde em Operações Conjuntas. 1 ed. 

Brasília, 2017f. 

 

_______. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 

Civil. Departamento de Minimização de Desastres. Elaboração de Plano de 

Contingência: livro base. 1 ed. Brasília, 2017g. 

 

_______. Câmara de Educação Superior. Resolução nº 6, de 19 de outubro de 2017. 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia e dá 

outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 

202, p. 30, 20 out 2017h. Seção 1. 

 

 

_______. Ministério da Defesa. Defesa prepara militares e civis para resposta médica a 

desastres. 2018. Disponível em: <https://www.defesa.gov.br/noticias/46860-defesa-

prepara-militares-ecivis-para-resposta-m%C3%A9dica-a-desastres>. Acesso em 10 out 

2018a. 



89 

 

 

_______. Exército Brasileiro. Operações em Roraima visam à coordenação e à 

segurança de venezuelanos que fogem da crise humanitária. Disponível em: 

<http://www.eb.mil.br/operacao-acolhida/noticias/-/asset_publisher/FB2z0y6rFLpC/con 

tent/operacoes-em-roraima-visam-a-coordenacao-e-a-seguranca-de-venezuelanos-que-f 

ogem-da-crise-humanitaria-/8032597>. Acesso em 20 nov 2018b. 

 

_______. Ministério da Integração Nacional. Sistema Integrado de Informações sobre 

Desastres – S2ID. Disponível em: <https://s2id.mi.gov.br/>. Acesso em 2 jan 2019 

 

BROBY, Nicolette; LASSETTER, Jane H.; WILLIAMS, Mary; WINTERS, Blaine A. 

Effective International Medical Disaster Relief: A Qualitative Descriptive Study. 

Prehospital and Disaster Medicine, v. 33, n. 2, p. 119-126, 2018. 

 

CAMPESE, Marcelo; SOARES, Luciano; LEITE, Silvana Nair; FARIAS, Mareni 

Rocha. O devir da profissão farmacêutica e a clínica farmacêutica. In: SOARES, 

Luciano; FARIAS, Mareni Rocha; LEITE, Silvana Nair; CAMPESE, Marcelo; 

MANZINI, Fernanda (Org.). Atuação clínica do farmacêutico. Florianópolis: Editora 

UFSC, 2016. 353 p. Cap 1, p. 21-43. (Coleção Assistência Farmacêutica no Brasil: 

Política, Gestão e Clínica; v. V). 

 

CAÑIGUERAL-VILA, Nuria; CHEN, Jennifer C.; FRENKEL-RORDEN, Lindsey; 

LAING, Richard. Improvements for international medicine donations: a review of the 

World Health Organization Guidelines for Medicine Donations, 3rd edition. Journal of 

Pharmaceutical Policy and Practice, v. 8, n. 28, 2015. 

 

CANYON, Deon V.; RYAN, Benjamin J.; BURKLE, Frederick M. Military Provision 

of Humanitarian Assistance and Disaster Relief in Non-Confllict Crises. Journal of 

Homeland Security and Emergency Management, v. 14, n. 3, 2017. 

 

CARR, Lowell Julliard. Disaster and the Sequence-Pattern Concept of Social Change. 

The American Journal of Sociology, v. 3, n. 2, p. 207-218, 1932. 

 



90 

 

CARTER, W. Nick. Disaster Management: A Disaster Manager’s Handbook, 

Mandaluyong City: Asian Development Bank, 2008. 391p. 

 

CARVALHO, Camila Barbosa de. A Preparação da Assistência Farmacêutica para 

Desastres em uma Corporação Militar no Estado do Rio de Janeiro. Niterói, 2014. 94p. 

Dissertação (Mestrado em Administração e Gestão da Assistência Farmacêutica) – 

Faculdade de Farmácia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital das organizações. 10 ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2015. 515p. 

 

COSTA, Sérgio Ricardo Argollo da; BANDEIRA, Renata Albergaria de Mello; 

CAMPOS, Vânia Barcelos Gouvêa; MELLO, Luiz Carlos Brasil de Brito. Cadeia de 

suprimentos humanitária: uma análise dos processos de atuação em desastres naturais. 

Production, v. 25, n. 4, p. 876-893, 2015a. 

 

COSTA, Marco; OBERHOLZER-RISS, Martin; HATZ, Christoph; STEFFEN, Robert; 

PUHAN, Milo; SCHLAGENHAUF, Patricia. Pre-travel health advice guidelines for 

humanitarian workers: A systematic review. Travel Medicine and Infections Disease, v. 

13, p. 449-465, 2015b. 

 

DOLINSKAYA, Irina; BESIOU, Maria; GUERRERO-GARCIA, Sara. Humanitarian 

medical supply chain in disaster response. Journal of Humanitarian Logistics and 

Supply Chain Management, v. 8, n. 2, p. 199-226, 2018. 

 

DONABEDIAN, Avedis. The quality of care: how can it be assessed? Journal of 

American Medical Association, v. 260, n. 12, p. 1743-1748, 1988. 

 

EL SAYED, Mazen; TAMIM, Hani; MANN, N. Clay. Description of medication 

administration by Emergency Medical Services during mass-casualty incidents in the 

United States. Prehospital and Disaster Medicine, v. 31, n. 2, p. 141-149, 2016. 

 

ERLICH, Tomer; SHINA, Avi; SEGAL, Davi; MAROM, Tal; DAGAN, David; 

GLASSBERG, Elon. Preparation of medical personnel for an early response 



91 

 

humanitarian mission – lessons learned from the Israeli defense forces field hospital in 

the Philippines. Disaster and Military Medicine, v. 1, n. 5, 2015. 

 

FERRAES, Alide Maria Biehl. Política de medicamentos na atenção básica e a 

assistência farmacêutica no Paraná.  Londrina, 2002. 264p. Dissertação (Mestrado em 

Saúde Coletiva) - Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2002. 

 

FERREIRA NETO, José Martins. O ciclo da assistência farmacêutica (imagem).UNA-

SUS, 2015. Disponível em: <https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/2592>. 

Acesso em: 25 jul 2017. 

 

FREITAS, Carlos Machado de; SILVA, Diego Ricardo Xavier; SENA, Aderita Ricarda 

Martins de; SILVA, Eliane Lima; SALES, Luiz Belino Ferreira; CARVALHO, Mauren 

Lopes de; MAZOTO, Maíra Lopes; BARCELLOS, Christovam; COSTA, André 

Monteiro; OLIVEIRA, Maria Lúcia Carneiro; CORVALÁN, Carlos. Desastres naturais 

e saúde: uma análise da situação do Brasil. Ciência e Saúde Coletiva, v. 19, n. 9, p. 

3645-3656, 2014. 

 

GIORGADZE, T.; MAISURADZE, I.; JAPARIDZE, A.; UTIASHVILI, Z.; 

ABESADZE, G. Disasters and their consequences for public health. Georgian Medical 

News, n. 194, p. 59-63, 2011. 

 

GORDENKER, L.; WEISS, TG. Humanitarian emergencies and military help: some 

conceptual observations. Disasters, v. 13, n. 2, p. 118-133, 1989. 

 

GOWING, Jeremy R.; WALKER, Kim N.; ELMER, Shandell L.; CUMMINGS, 

Elizabeth A. Disaster Preparedness among Health Professionals and Support Staff: 

What is Effective? An Integrative Literature Review. Prehospital and Disaster 

Medicine, v. 32, n. 3, p. 321-328, 2017. 

 

GUERRA JÚNIOR, Augusto Afonso; CAMUZI Ranieri Carvalho. Logística 

Farmacêutica. In: OSÓRIO-DE-CASTRO, Claudia Garcia Serpa; LUIZA, Vera Lúcia; 

CASTILHO, Selma Rodrigues de; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora; JARAMILLO, 



92 

 

Nelly Marin. (Org.). Assistência Farmacêutica: gestão e prática para profissionais de 

saúde. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2014. 469 p. Cap 6, p. 89-118. 

 

GÜNTHER, Wanda Maria Risso; CICCOTTI, Larissa; RODRIGUES, Angela Cassia 

(Org.). Desastres: múltiplas abordagens e desafios. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 

328p. 

 

G1. Mais de 154 militares das Forças Armadas chegam a RR para atuar na Operação 

Acolhida. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/10/05 

/mais-154-militares-das-forcas-armadas-chegam-a-rr-para-atuar-na-operacao-acolhida.g 

html >. Acesso em: 20 out 2018. 

 

HARDIN, Charles K.; D’AMORE, Adanto R. Air Force Expeditionary medical support 

unit at the Houston floods: use of a military model in civilian disaster response. Military 

Medicine, v. 170, n. 2, p. 103-108 , 2005. 

 

HARTZ, Zulmira Maria de Araújo. Avaliação dos programas de saúde: perspectivas 

teórico metodológicas e políticas institucionais. Ciência e Saúde Coletiva, v. 4, n. 2, p. 

341-353, 1999. 

 

HEASLIP, Graham; SHARIF, Amir M.; ALTHONAYAN, Abrahim. Employing a 

systems-based perspective to the identification of inter-relationships within 

humanitarian logistics. International Journal of Production Economics, v. 139, n. 2, p. 

377-392, 2012. 

 

HOGERZEIL, H.V., COUPER, M.R; GRAY, R. Guidelines for drug donations. British 

Medical Journal, v. 314, n. 7082, p. 737-740, 1997. 

 

International Pharmaceutical Federation (FIP). Responding to Disasters: Guidelines for 

Pharmacy. The Hague: International Pharmaceutical Federation; 2016. 

 

JOHNSON , Ralph J. Toward a US Army Pacific (USARPAC) rapid deployment 

medical  component in support of Human Assistance/Disaster Relief (HA/DR) 



93 

 

operations challenges with “Going in Light”. Disaster and Military Medicine., v. 2, n. 

15, 2016. 

 

KEIM, Mark E. Preventing disasters: public health vulnerability reduction as a 

sustainable adaptation to climate change. Disaster Medicine and Public Health 

Preparedness, v. 5, n. 2, p. 140-148, 2011. 

  

LEANING, J.; BRIGGS, S; CHEN, L.C. (Eds). Humanitarian Crises: The Medical and 

Public Health Response. Cambridge: Harvard University Press, 1999. 400p. 

 

LOBO, Hermano Augusto. A Gestão Integrada da Atividade de Saúde nas Forças 

Armadas. Rio de Janeiro, 2009. Monografia – Escola Superior de Guerra, Rio de 

Janeiro, 2009. 

 

MANZINI, Fernanda. Assistência farmacêutica nos municípios catarinenses: 

desenvolvimento de um modelo para avaliação da capacidade de gestão. Florianópolis, 

2013. 219p. Dissertação (Mestrado em Farmácia) – Programa de Pós-Graduação em 

Farmácia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. 

 

MARIN, Nelly; LUIZA, Vera Lúcia; OSÓRIO-DE-CASTO, Cláudia G. Serpa; 

MACHADO-DOS-SANTOS, Sílvio (Org). Assistência farmacêutica para gerentes 

municipais. 20 ed. Rio de Janeiro: OPAS/OMS, 2003. 373p. 

 

MARKOWSKI, Stefan; HALL, Peter; WYLIE, Robert. Defence Procurement and 

Industry Policy: a small country perspective. Abingdon: Routledge, 2010. 396p. 

 

MAXIMINO, Flávio Donalwan Sá. Gestão da Assistência Farmacêutica: conceitos e 

práticas para o uso racional de medicamentos. São Luís: Sete Cores, 2017. 147p. 

 

METCALFE, Victoria; HAYSOM, Simone; GORDON, Stuart. Trends and challenges 

in humanitarian civil-military coordination: A review of the literature. HPG Working 

Paper, 2012. 

 



94 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza; COSTA, António Pedro. Técnicas que fazem uso da 

palavra, do olhar e da empatia. Aveiro - Portugal: Ludomedia, 2019. 63p. 

 

MIRANDA, Elaine Silva. Preparo da assistência farmacêutica para desastres no 

Brasil. Rio de Janeiro, 2010. 221p. Tese (Doutorado em Ciências - Saúde Pública) – 

Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Rio de Janeiro, 2010. 

 

MIRANDA, Elaine Silva; LUIZA, Vera Lúcia; LIMA, Elisângela da Costa; SOUZA, 

Paula Pimenta de; FREITAS, Letícia Figueira; OSÓRIO-DE-CASTRO, Cláudia Garcia 

Serpa. Como gerir medicamentos em desastres?: orientações básicas. 22 ed. Rio de 

Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz / Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca / 

Núcleo de Assistência Farmacêutica, 2011. 10p. 

 

MIRANDA, Elaine Silva. Assistência Farmacêutica em Desastres. In: OSÓRIO-DE-

CASTRO, Claudia Garcia Serpa; LUIZA, Vera Lúcia; CASTILHO, Selma Rodrigues 

de; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora; JARAMILLO, Nelly Marin. (Org.). Assistência 

Farmacêutica: gestão e prática para profissionais de saúde. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz, 2014. 469p. Cap 27, p. 381-390. 

 

NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS 

(NAEMT). PHTLS: Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado. 7 ed. Rio de Janeiro: 

Editora Elsevier, 2011. 896p. 

 

NUNES, Dagoberto Schuh. Gestão de uma farmácia hospitalar de campanha: 

melhorias nas atividades logísticas. Rio de Janeiro, 2010. 61p. Monografia (Curso 

Superior) – Escola de Guerra Naval, Rio de Janeiro, 2010. 

 

O GLOBO. Hospital de Campanha da Marinha já realizou mais de mil atendimentos. 

2011. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/hospital-de-campanha-da-marinha-

ja-realizou-mais-de-mil-atendimentos-2835826>. Acesso em: 25 jul 2017. 

 

OLIVEIRA, Maria Auxiliadora; BERMUDEZ, Jorge Antônio Zepeda; OSÓRIO-DE-

CASTRO, Cláudia Garcia Serpa. Assistência Farmacêutica e Acesso a Medicamentos. 

Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007. 112 p. (Série Coleção Temas em Saúde). 



95 

 

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL (ONUBR). Brasil está entre 

os 10 países com maior número de afetados por desastres nos últimos 20 anos. 2015. 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-brasil-esta-entre-os-10-paises-com-

maior-numero-de-afetados-por-desastres-nos-ultimos-20-anos/>. Acesso em: 16 jul 

2017. 

 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (OPAS). Guía de la OMS y la 

OPS para el uso de hospitales de campaña extranjeros en caso de desastres. 

Washington D.C., 2003.  

 

_______. Essential Medicines List for Emergencies and Disasters in the Caribbean. 

Washington, 2012. 

 

_______. Centro de Conocimiento en Salud Pública y Desastres. Disponível em: 

<http://www.saludydesastres.info/index.php?lang=es >. Acesso em: 23 set 2018. 

 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (OPAS), ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE (OMS); MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). Avaliação da 

Assistência Farmacêutica no Brasil: Estrutura, Processo e Resultados. Brasília: 

Organização Pan-Americana de Saúde, 2005. 260p. (Série Medicamentos e Outros 

Insumos Essenciais para a Saúde). 

 

OSÓRIO-DE-CASTRO, Claudia Garcia Serpa; LUIZA, Vera Lúcia; CASTILHO, 

Selma Rodrigues de; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora; JARAMILLO, Nelly Marin. 

(Org.). Assistência Farmacêutica: gestão e prática para profissionais de saúde. 1 ed. Rio 

de Janeiro: Editora Fiocruz, 2014. 469p. 

 

PEREIRA, Rebeca Mancini. Planejamento, programação e aquisição: prever para 

prover. In: Uso Racional de Medicamentos: fundamentação em condutas terapêuticas e 

nos macroprocessos da Assistência Farmacêutica, v.1, n. 10.  Brasília: OPAS/OMS, 

2016. 

 



96 

 

PETTIT, S.J.; BERESFORD, A.K.C. Emergency relief logistics: an evaluation of 

military, non-military and composite response models. International Journal of 

Logistics: Research and Applications, v. 8, n. 4, p. 313-331, 2005.  

 

PIMENTA-DE-SOUZA, Paula; MIRANDA, Elaine Silva; OSÓRIO-DE CASTRO, 

Cláudia Garcia Serpa. Preparação da assistência farmacêutica para desastres: um estudo 

em cinco municípios brasileiros. Ciência e Saúde Coletiva, v. 19, n. 9, p. 3731-3742, 

2014. 

 

PINTO, Fayga Cruz Soares. Hospital de Campanha da Marinha no Chile. Marinha em 

Revista, Brasília: Centro de Comunicação Social da Marinha, ano 1, n. 2, 2010. 

 

QUARANTELLI, Enrico Louis (Ed.). What is a disaster?: perspectives on the question. 

New York: Routledge, 1998. 312p. 

 

REIS, Adriano Max Moreira; PERINI, Edson. Desabastecimento de medicamentos: 

determinantes, consequências e gerenciamento. Ciência e Saúde Coletiva, v. 13, sup., p. 

603-610, 2008. 

 

REIS, Flavio Américo dos. Military Logistics in Natural Disasters: The Use of the 

NATO Response Force in Assistance to the Pakistan Earthquake Relief Efforts. 

Contexto internacional, v. 40, n. 1, p. 73-96, 2018. 

 

ROSA, Paulo Ricardo Sousa da; BANDEIRA, Renata Albergaria de Mello; LEIRAS, 

Adriana. O papel das Forças Armadas brasileiras em gestão de operações em desastres 

naturais com ênfase em logística humanitária. In: CONGRESSO DE PESQUISA E 

ENSINO EM TRANSPORTE, 28, 2014, Curitiba. Disponível em: 

<http://www.anpet.org.br/xxviiianpet/anais/documents/AC154.pdf>. Acesso em: 10 jun 

2017. 

 

SANTOS, E. M. (Org.); NATAL, S. (Org.). Dimensão técnico-operacional: unidade 

didático-pedagógica: modelo teórico da avaliação. Rio de Janeiro: Abrasco, 2006. 324p. 

(Série Ensinando Avaliação, v. 3) 

 



97 

 

SAVAGE, Erin; CHRISTIAN, Michael D.; SMITH, Stephanie; PANNELL, Dylan. The 

Canadian Armed Forces medical response to Typhoon Haiyan. Canadian Journal of 

Surgery, v. 58, n.3, sup. 3, p. 146-152, 2015. 

 

SCHÄCHINGER, U.; NERLICH, M. Disaster medical response concerns us all. Der 

Internist (Berl), v. 46, n. 9, p. 1014-1020, 2005. 

 

SCHMIDT, Christopher; JOHNSON, Jeffery. Deployment of a Navy Expeditionary 

Medical Facility to the Horn of Africa. Disaster Management & Response, v. 3, n. 1, p. 

17-21, 2005. 

 

SOUZA, Paula Pimenta de. Gestão da assistência farmacêutica em desastres: um 

estudo em três municípios fluminenses. Rio de Janeiro, 2013. 121p. Dissertação 

(Mestrado em Ciências - Saúde Pública) - Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 

Arouca, Rio de Janeiro, 2013. 

 

SPHERE ASSOCIATION. The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum 

Standards in Humanitarian Response. 4 ed, Geneva, 2018.  

 

STORTE, Fernando. Unificação e Padronização do Serviço de Saúde nas Forças 

Armadas: uma proposta. Rio de Janeiro, 2011. 41 f. Monografia (Curso de Altos 

Estudos de Política e Estratégia) - Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 2011. 

 

STRAND, Linda M; CIPOLLE, Robert J; MORLEY, Peter C; FRAKES, Michael J. 

The impact of pharmaceutical care practice on the practitioner and the patient in the 

ambulatory practice setting: twenty-five years of experience. Current Pharmaceutical 

Design, v. 10, n. 31, p. 3987-4001, 2004. 

 

TASK FORCE ON QUALITY CONTROL OF DISASTER MANAGEMENT / 

WORLD ASSOCIATION FOR DISASTER AND EMERGENCY 

(TFQCDM/WADEM). Health Disaster Management: Guidelines for Evaluation and 

Research in the “Utstein Style”. Part II, Chapter 3: Overview and Concepts. Prehospital 

and Disaster Medicine, v. 17 (Suppl 3), p. 31-55, 2002. 

 



98 

 

THOMAS, Anisya S.; KOPCKZAK, Laura Rock. From logistics to supply chain 

management: the path forward in the humanitarian sector. Fritz Institute, 2005. 

 

TREVISAN, Ivana. Gestão do Desastre de Santa Maria: legados em um hospital 

universitário. Porto Alegre, 2015. 103p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – 

Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

2015. 

 

UCLA Center for Public Health and Disasters. Guia para elaboração de planos de 

preparação e resposta para desastres. 1 ed. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde 

Pública Sérgio Arouca/FIOCRUZ, 2015. 80p. 

 

UNITED NATIONS (UN). General Assembly Resolution 46/182. Strengthening of the 

coordination of humanitarian emergency assistance of the United Nations. 1991. 

 

_______. Deliver Humanitarian Aid. Disponível em: <http://www.un.org/en/sections/w 

hat-we-do/deliver-humanitarian-aid/index.html>. Acesso em: 18 out 2017. 

 

_______. United Nations Peacekeeping. MINUSTAH Fact Sheet. Disponível em: 

<https://peacekeeping.un.org/en/mission/minustah>. Acesso em: 12 fev 2018. 

 

UNITED NATION INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION 

(UNISDR) e CENTER FOR RESEARCH ON THE EPIDEMIOLOGY OF 

DISASTERS (CRED). Economic losses, poverty & disasters: 1998-2017. 2018. 

 

UNITED NATION INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION 

(UNISDR). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction: 2015 – 2030. 2015. 

 

_______. Terminology on disaster risk reduction. 2017. Disponível em: 

<https://www.unisdr.org/we/inform/terminology>. Acesso em: 26 jan 2019. 

 

UNITED NATION REGIONAL INFORMATION CENTER (UNRIC). Relatório da 

ONU afirma que 90 por cento dos desastres têm causas meteorológicas. Disponível em: 



99 

 

<http://www.unric.org/pt/actualidade/32072-relatorio-da-onu-afirma-que-90-por-cento-

dos-desastre s-tem-causas-meteorologicas>. Acesso em: 18 out 2017. 

 

VARDANYAN, Hamaspyur; MOSEGUI, Gabriela Bittencourt Gonzalez; MIRANDA, 

Elaine Silva. Skills and Core Competencies of Pharmacists in Humanitarian Assistance. 

Prehospital and Disaster Medicine, v. 33, n. 3, p. 266-272, 2018. 

 

WEICHSELGARTNER, Juergen. Disaster Mitigation: The concept of vulnerability 

revisited. Disaster Prevention and Management, v. 10, n. 2, p. 85‑94, 2001. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). The rational use of drugs. Report of 

the Conference of Experts. Geneva, 1987.  

 

_______. Guidelines for medicine donations. 3 ed. Geneva, 2011a. 

 

_______. Hospital emergency response checklist: an all-hazards tool for hospital 

administrators and emergency managers. 2011b. 

 

_______. The pursuit of responsible use of medicines: sharing and learning from 

country experiences. 2012. 

 

_______. WHO’s Six-Year Strategic Plan to Minimize the Health Impact of 

Emergencies and Disasters. 2015. 

 

_______. Emergency Response Framework. 2 ed. 2017a. 

 

_______. Interagency Emergency Health Kit. 2017b. Disponível em: <https://www.who 

.int/emergencies/kits/iehk/en/>. Acesso em: 5 jan 2019. 

 

_______. Standard emergency health kits. Disponível em: <https://www.who.int/emerg 

encies/kits/ en/>. Acesso em: 5 jan 2019. 

 

 

 



100 

 

10 APÊNDICES  

10.1 APÊNDICE 1: Questionário para entrevista com atores-chave  

Data da entrevista: ____/____/____ Horário início:_________ Horário fim:___________ 

Entrevistado –  Nome: _________________________________ Cód. Identif.:___________ 

Formação:______________________________________  Tempo de formação:___________ 

Unid. Militar:__________ Função: ____________________ Tempo na função: ___________ 

 

PARTE 1 

 

CONTEXTO EXTERNO 

 

Preparação do setor saúde 

 

1. (CE1) A instituição militar possui um plano de emergência a ser aplicado em situações de 

conflito, operações de paz, desastre e ajuda humanitária? Esse plano aborda tópicos 

relacionados à preparação do setor saúde?  

 

 

  

1.1 (CE1) Existe uma equipe de profissionais de saúde capacitada e disponível para 

realizar atendimento em situações de conflito, operações de paz, desastres e ajuda 

humanitária?  

 

 

1.2 (CE1) A instituição conta com infraestrutura de saúde adequada (instalações físicas, 

equipamentos, transportes, etc.) ao atendimento em situações de conflito, operações de 

paz, desastres e ajuda humanitária?  

 

 

1.3(CE1) Existem atividades de saúde definidas e estabelecidas (protocolos de 

diagnóstico, tratamento, cuidado, etc.) para atendimento em situações de conflito, 

operações de paz, desastres e ajuda humanitária?  

 

 

Informação e comunicação de desastres 

 

2. (CE2) A instituição militar conta com um sistema de informação voltado para análise 

situacional inicial do evento (desastre/emergência) a apoiar?  

 (   ) Sim   (   ) Não = Ir para 3    (   ) Não sabe responder = Ir para 3     

  

2.1 (CE2) A instituição militar utiliza-se de algum dado fornecido pela Defesa Civil? 

(   ) Sim    (   ) Não = Ir para 2.3   (   ) Não sabe responder = Ir para 2.3    

 

2.2 (CE2) Quais as principais informações obtidas da Defesa Civil utilizadas para o 

planejamento das operações de resposta a desastre e ajuda humanitária?  
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2.3 (CE2) Qual o tempo médio, após a ocorrência do desastre/emergência, para geração de 

relatório com as informações levantadas? 

 

 

      

Orçamento para assistência farmacêutica 

 

3. (CE3) Existe na instituição militar orçamento definido para assistência farmacêutica? 

(   ) Sim   (   ) Não = Ir para 4   (   ) Não sabe responder = Ir para  4 

 

3.1 (CE3) Esse orçamento prevê o gasto com medicamentos para situações de 

desastres/emergências? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sabe responder 

 

3.2 (CE3) Qual instância é responsável pelo repasse de recursos nos casos em que a 

instituição militar é acionada para apoiar situações de desastres/emergências? 

 

 

 

Gestão de medicamentos recebidos por doação 

 

4. (CE4) A instituição militar recebe ou solicita doação de medicamentos? 

(   ) Sim   (   ) Não = Ir para 5   (   ) Não sabe responder = Ir para 5 

 

     4.1 (CE4) Existe um sistema de gestão dos medicamentos recebidos por doação? 

     (   ) Sim   (   ) Não = Ir para 5   (   ) Não sabe responder = Ir para 5 

 

4.2 (CE4) Quais as atividades envolvidas na gestão dos itens doados?  

(   ) Identificação da demanda 

(   ) Tramitação legal da doação 

(   ) Recebimento, inspeção e triagem 

(   ) Espaço físico reservado para armazenamento 

(   ) Comunicação interna para identificação das necessidades e distribuição 

(   ) Descarte dos itens reprovados  

(   ) Outros: ______________________________________________________________ 

 

Ameaças 

 

5. (CE5) A instituição militar atuou em desastres/emergências nos últimos anos? 

(   ) Sim   (   ) Não = Ir para 6   (   ) Não sabe responder = Ir para 6 

 

5.1 (CE5) Quais tipos de desastres/emergências? 

(   ) Inundações 

(   ) Deslizamentos  

(   ) Secas 

(   ) Epidemias 

(   ) Confrontos armados 

(   ) Crise de refugiados 

(   ) Outros: ______________________________________________________________ 

(   ) Não sabe responder 

 

Programas de incentivo para atuação em desastres 
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6. (CE6) Existem programas de financiamento e incentivo à preparação das Forças Armadas 

em situações de conflito, operações de paz, desastres e ajuda humanitária? Quais?  

 

 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – SELEÇÃO 

 

7. (IS1) A instituição militar possui uma lista de medicamentos voltada para atender às 

necessidades dos desastres/emergências mais frequentes nos quais atua?  

(   )Sim = Solicitar um exemplar  (   )Não = Ir para 8  (   )Não sabe responder = Ir para 8 

 

7.1 (IS1) Qual a origem dessa lista? 

(   ) Modelo OMS 

(   ) Portaria 2365/2012 

(   ) Foi desenvolvida internamente = Baseada em que?____________________________ 

(   ) Outros:_______________________________________________________________ 

 

7.2 (DS1) Essa lista é revisada periodicamente, conforme necessidades apresentadas de 

operações anteriores realizadas?  

(   ) Sim   (   ) Não 

 

7.3 (DS1) Que profissionais tem acesso à lista? 

(   ) Profissionais que gerenciam a atuação em desastres/emergências 

(   ) Profissionais que atuam diretamente em desastres/emergências 

(   ) Outros:_______________________________________________________________ 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMAÇÃO 

 

8. (IP1/DP1) A instituição militar dispõe de um sistema/planilha de programação atualizado 

com os medicamentos utilizados ou previstos para desastres/emergências e suas respectivas 

quantidades? 

(   ) Sim = Solicitar um exemplar   (   ) Não = Ir para 9  (   ) Não sabe responder = Ir para 9 

 

 

8.1 (IP1/DP1) Essa programação está baseada em quais informações? 

(   ) Consumo médio mensal 

(   ) Dados epidemiológicos 

(   ) Lista vigente de medicamentos padronizados na instituição 

(   ) Lista de medicamentos adequada com os eventos mais frequentes 

(   ) Solicitações para os principais eventos que a instituição participa 

(   ) Outros: ______________________________________________________________ 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AQUISIÇÃO/PRODUÇÃO/DOAÇÃO 

 

9. (IAPD1/DAPD1) A instituição militar dispõe de linhas de produção de medicamentos para 

atender demanda excedente das unidades em caso de desastres/emergências? 

(   ) Sim. Quantas? ___________________________  (   ) Não   (   ) Não sabe responder  

 

10. (IAPD2/DAPD2) A instituição militar possui protocolo de compra emergencial de 

medicamentos em casos de desastres/emergências? 

(   ) Sim   (   ) Não = Ir para 11  (   ) Não sabe responder = Ir para 11   

 

10.1 (IAPD2/DAPD2) Qual normativa é utilizada para esse tipo de compra? 

(   ) Lei 8666/1993 

(   ) Norma interna 
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(   ) Outros: ______________________________________________________________ 

 

10.2 (IAPD2/DAPD2) Como é realizado esse processo de compra? E quem é responsável 

pela gestão desta aquisição? 

 

 

 

10.3 (IAPD2/DAPD2) Qual a estimativa de tempo para essa aquisição? 

 

 

      

11. (IAPD3/DAPD3) Existe protocolo para recebimento, inspeção e triagem dos 

medicamentos adquiridos ou recebidos por doação para situações de desastres/emergências? 

(   ) Sim    (   )  Não    (   ) Não sabe responder  

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ARMAZENAMENTO 

 

12. (IA1) A instituição militar prevê um estoque sobressalente de medicamentos para 

desastres/emergências constantes na lista básica de medicamentos (IS1)? 

(   ) Sim    (   ) Não    (   ) Não sabe responder  

 

13. (IA2/DA1) Na instituição militar existe local para recepção, inspeção e armazenamento 

dos medicamentos excedentes para casos de desastres/emergências? 

(   ) Sim    (   ) Não    (   ) Não sabe responder  

 

14. (IA2/DA1) Existe algum regulamento interno que preconiza as Boas Práticas de 

Armazenamento de medicamentos? 

(   ) Sim = Solicitar um exemplar   (   ) Não   (   ) Não sabe responder  

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DISTRIBUIÇÃO 

 

15. (ID1) Existem meios de transporte adequados disponíveis para distribuição dos insumos 

de saúde em caso de desastres/emergências? 

(   ) Sim   (   ) Não = Ir para 16   (   ) Não sabe responder = Ir para 16   

 

15.1 (ID1) Esses transportes estão em quantidades suficientes para a distribuição? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sabe responder 

 

15.2 (ID1) Para quais locais os medicamentos são transportados em casos de 

desastres/emergências? 

(   ) Hospitais militares/campanha 

(   ) Hospitais civis 

(   ) Outros: ______________________________________________________________ 

 

16. (ID2) Existe algum regulamento interno que preconiza as Boas Práticas de Transporte de 

medicamentos? 

(   ) Sim = Solicitar um exemplar   (   ) Não   (   ) Não sabe responder  

 

17. (DD1) A distribuição de medicamentos é realizada de forma a suprir as necessidades nos 

locais de atendimento (em quantidade, qualidade e tempo)? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sabe responder 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – UTILIZAÇÃO 
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18. (IU1) A instituição militar dispõe de locais próprios para atendimento da demanda de 

saúde?  

(   ) Sim    (   ) Não = Ir para 19 

 

18.1 (IU1) Quais locais são disponibilizados?  

(   ) Tendas  

(   ) Hospitais de campanha 

(   ) Outros: ____________________________________________________________ 

  

18.2 (IU1) Nesses locais existem áreas apropriadas para prescrição? 

(   ) Sim    (   )Não 

 

18.3 (IU1) Nesses locais existe uma área disponível para dispensação dos 

medicamentos?  

(   ) Sim    (   )Não  

 

19. (DU1) Como se dá e que profissionais são responsáveis pela dispensação dos 

medicamentos prescritos em casos de desastres? 

 

 

 

19.1 (DU1) Existe algum trabalho de acompanhamento farmacoterapêutico durante a 

utilização desses insumos pelos pacientes? Qual? 

 

 

19.2 (DU1) Existe alguma estatística/levantamento de dados que mostre os principais 

medicamentos dispensados para a população atendida nos últimos eventos? 

 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – RECURSOS HUMANOS 

 

20. (IRH1) Existe um programa de capacitação periódica dos profissionais de saúde para 

atuação nas situações de desastres/emergências?  

(   )Sim    (   )Não = Ir para 21   (   ) Não sabe responder = Ir para 21 

 

20.1 (IRH1) Qual a frequência desses treinamentos de capacitação? 

(   ) Semestral    (   ) Anual    (   ) Outros: _____________________________________ 

 

20.2 (IRH1) Quais as formações dos profissionais de saúde incluídos na capacitação? 

(   ) Médicos 

(   ) Enfermeiros 

(   ) Farmacêuticos 

(   ) Técnicos de enfermagem 

(   ) Técnicos de laboratório 

(   ) Técnicos de farmácia 

(   ) Outros: ____________________________________________________________ 

 

21. (IRH2) Existe um sistema de mobilização do efetivo de saúde capacitado para atuar em 

situações de desastres/emergências?  

(   ) Sim    (   ) Não  = Ir para 23  (   ) Não sabe responder = Ir para 22   
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21.1 (IRH2) Como é realizada essa mobilização? Existe um tempo determinado 

para apresentação do pessoal mobilizado? 

 

 

 

22. (DRH1) Qual o percentual do corpo de saúde da instituição está capacitado para atuar nas 

situações de desastres/emergências?  

(   ) menos que 25%  

(   ) 25 – 50%  

(   ) mais que 50 %  

(   ) Não sabe responder = Ir para 23 

 

22.1 (DRH1) Dentre os profissionais da área de farmácia (farmacêuticos, técnicos de 

farmácia), qual o percentual da instituição está capacitado para atuar nessas situações?  

(   ) menos que 25%  

(   ) 25 – 50%  

(   ) mais que 50 %  

(   ) Não sabe responder = Ir para 23 

 

22.2 (DRH1) A instituição julga suficiente o quantitativo de pessoal da área de farmácia 

capacitado para atuar nesses casos? Por quê? 

 

 

 

PARTE 2 

 

EXPERIÊNCIA/OPINIÃO DO ENTREVISTADO 

 

23. Qual a sua experiência em operações de resposta a desastres e ajuda humanitária? 

 

 

 

24. O que o(a) senhor(a) julga necessário, em termos de saúde, para um atendimento de 

qualidade em casos de desastres/emergências? 

 

 

 

25. Quais são as principais dificuldades enfrentadas na assistência farmacêutica nessas 

operações?  

 

 

 

26. Como os desafios enfrentados na assistência farmacêutica durante uma operação são 

utilizados para melhorar as respostas em operações futuras? 

 

 

 

27. Baseado na experiência de atuações anteriores, que competências julga importante ter um 

farmacêutico que gerencia/atua nessas operações? 
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10.2 APÊNDICE 2: Roteiro mínimo para inspeção de Boas Práticas de Armazenamento 

ITENS RESPOSTA (SIM/NÃO/NA) 

1. Os locais estão limpos, sem poeira ou sujeira 

aparente? 
 

2. As instalações (tetos, pisos, balcões e paredes) 

mantêm boas condições higiênico-sanitárias (de cor 

clara, lavável, de fácil higienização) e conservação (sem 

umidade, fontes de água, ou infiltrações)? 

 

3. Os produtos estão protegidos da ação direta da luz 

solar (os vidros das janelas são pintados ou há cortinas 

para proteger do sol, etc)? 

 

4. Os medicamentos são estocados sem contato direto 

com o solo e paredes (há estantes, pallets etc)? 
 

5. O local dispõe de um método para controlar a 

temperatura ambiente (aparelho de ar condicionado)? 
 

6. Há termômetro e mapas para controle de temperatura 

da geladeira e ambiente? 
 

7. Os medicamentos são armazenados de forma 

sistemática (ordem alfabética, por classe terapêutica ou 

por ordem de vencimento, etc)? 

 

8. Possui proteção das janelas e ralos, caso exista, para 

impedir a entrada de insetos, aves, roedores, etc? 
 

9. Existem extintores de incêndio, sendo o acesso aos 

mesmos livre e desimpedido, e estes estão dentro do 

prazo de validade da inspeção? 

 

10. Existe sistema de controle de estoque?  
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10.3 APÊNDICE 3: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Dados de identificação 

Título do Projeto: Gestão da Assistência Farmacêutica em Operações de Resposta a 

Desastres e Ajuda Humanitária apoiadas por uma instituição militar das Forças Armadas 

Brasileiras. 

Pesquisadora responsável: Tatiana Holanda Pereira de Souza. 

Instituição a que pertence a pesquisadora responsável: Faculdade de Farmácia - Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado Profissional em Administração e Gestão da 

Assistência Farmacêutica. 

Contato da pesquisadora responsável: tatihps@gmail.com 

Nome do participante: _________________________________________ Idade:__________ 

 

Prezado Participante, 

 

O(A) Senhor(a) está sendo convidado(a) para participar do projeto de pesquisa Gestão da 

Assistência Farmacêutica em Operações de Resposta a Desastres e Ajuda Humanitária 

apoiadas por uma instituição militar das Forças Armadas Brasileiras, de responsabilidade da 

pesquisadora Tatiana Holanda Pereira de Souza. 

O objetivo central do estudo é descrever e analisar a preparação da assistência farmacêutica 

em em operações de resposta a desastres e ajuda humanitária apoiadas por unidades militares 

de uma instituição das Forças Armadas Brasileiras, cujo um dos enfoques de atuação é a 

condução de ações de saúde em situações de desastre e de apoio humanitário. Estima-se que 

esse estudo poderá trazer como benefícios o direcionamento das ações para resolução de 

problemas e proposições de melhorias nos processos envolvidos, contribuindo para fomentar 

uma melhor resposta por parte dessa instituição militar na preparação da assistência 

farmacêutica, possibilitando acesso seguro, eficaz e de qualidade aos medicamentos. 

O(A) Senhor(a) foi selecionado por ser responsável direta ou indiretamente por alguma 

instância envolvida na assistência farmacêutica dessas operações na instituição militar. Sua 

participação não é obrigatória, entretanto ela é muito importante para a execução da pesquisa. 

Caso o(a) Senhor(a) se sinta desconfortável ou constrangido(a) com alguma pergunta, pode se 

recusar a responder e a qualquer momento desistir de participar da pesquisa e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou 

com a Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder perguntas sobre a organização dos 
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serviços no contexto militar. A entrevista somente será gravada se houver autorização do(a) 

Senhor(a). Os dados obtidos através desse projeto serão divulgados procurando resguardar a 

sua identidade. Entretanto, há possibilidade do(a) Senhor(a) ser identificado(a) pelo conteúdo 

das respostas devido às suas responsabilidades. Entende-se que este risco será minimizado 

pelo fato de existirem no país três Forças Armadas que atuam em situações de desastres e 

ajuda humanitária, e na divulgação dos resultados do presente trabalho não será revelada a 

instituição ou unidade militar na qual o Senhor(a) trabalha. Serão garantidas 

confidencialidade e privacidade das informações prestadas pelo Senhor(a). As informações 

obtidas através desse estudo serão analisadas apenas para fins de pesquisa e não serão 

utilizadas de forma a prejudicar o Senhor(a) ou a instituição militar. 

O(A) Senhor(a) receberá uma cópia deste termo onde constam os contatos da pesquisadora 

principal e do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, para que 

possa tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as 

normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, 

incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 

aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, 

entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense (CEP FM/UFF), por email ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 

horas: Email: etica@vm.uff.br; Tel: (21) 2629-9189.  

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

___________________________, ______ de _______________________ de _______. 

 

___________________________________________________________________________

(Nome e assinatura do participante) 

___________________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do pesquisador responsável) 

 


