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RESUMO 

 

Eventos de massa são reuniões de grande contingente de pessoas, em um local definido e por 

um período de tempo estabelecido que podem se dar por motivo religioso, esportivo, cultural, 

entre outros. Estes eventos podem ou não ser espontâneos, mas em geral, acarretam 

consequências em diversos setores da sociedade, incluindo o setor saúde. Os serviços de 

saúde de locais que recebem eventos de massa devem executar o planejamento para 

prevenção, resposta e recuperação de emergências e desastres, os chamados planos de 

preparação. Visto que a terapia medicamentosa é amplamente utilizada como medida 

terapêutica, a assistência farmacêutica é tensionada em situações de desastres. O presente 

trabalho objetivou construir, com base na literatura, um plano de ação para as atividades de 

preparação da assistência farmacêutica em eventos de massa de um hospital referência em 

traumatologia e ortopedia do Rio de Janeiro. Foi realizada a revisão da literatura por meio da 

identificação de material bibliográfico identificado em bases de dados de periódicos nacionais 

e internacionais. A partir da análise da literatura foram identificadas experiências e relatos de 

atuação da farmácia hospitalar aplicáveis a eventos de massa. Na base de dados da Secretaria 

Nacional de Defesa Civil foram identificadas as principais ocorrências relatadas para a cidade 

do Rio de Janeiro. Foi construído um plano de ação para o serviço de farmácia hospitalar que 

contempla dez componentes: Organização do recurso humano, Identificação das ameaças, 

Seleção, Programação, Aquisição, Armazenamento, Utilização (dispensação), Elaboração do 

documento de plano de ação para a preparação do serviço de farmácia hospitalar em eventos 

de massa, Divulgação do plano de ação, Treinamento e exercícios simulados do plano de 

ação. Foi definido o prazo de seis meses para o desenvolvimento de todo o plano de ação. 

Recomenda-se a utilização do plano de ação produzido para que seja possível registrar e gerar 

maiores informações sobre a aplicabilidade e a validade do plano proposto. Espera-se que o 

mesmo seja útil para outras instituições hospitalares envolvidas no entendimento em casos de 

eventos de massa e / ou desastres.  

 

Palavras-chave: Assistência farmacêutica. Desastre. Hospital. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

A mass gathering happens when a large number of people come together in a particular 

location for a specific purpose whether motivated by religious, sporting, cultural, among 

others. This kind of event can be organized or not, but generally, results in consequences in 

different sectors of society, including the health sector. Local health system must elaborate a 

plan for prevent, respond and recover from emergencies and disasters, a so called 

preparedness plan. As drug therapy is widely used as a therapeutic measure, the 

pharmaceutical service is tensioned in disasters. This study aimed to build an action plan for 

the preparedness of pharmaceutical services for mass gatherings in a referenced hospital in 

traumatology and orthopedics in Rio de Janeiro. Literature was searched in order to identify 

references related to preparedness of pharmaceutical services from national and international 

journals databases. Some operational experiences applicable to mass gatherings also 

identified. In the National Civil Defense Secretary database the main events related to the city 

of Rio de Janeiro were identified. Based on a literature review and the events and guidelines 

for preparedness of pharmaceutical services was possible to build an action plan for the 

hospital pharmacy department from a referral hospital in traumatology and orthopedics. The 

operational plan proposed have ten components: Human Resources Organization, hazards 

identification, Selection, Forecasting, Storage, Use (dispensing), and Development of a action 

plan formal document, Dissemination of action plan, Training and drills action plan. It is 

recommended to use the action plan created to record and generate more information on the 

applicability and validity of the proposed plan. It is expected to be useful to other institutions 

with the same profile. 

 

Keywords: Pharmaceutical services. Disaster. Hospital. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Eventos de massa, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são reuniões de 

grande contingente de pessoas, em um local definido e por um período estabelecido, seja 

motivado por eventos religiosos, esportivos ou outros. Estes eventos podem ser organizados 

ou espontâneos e, em geral, acarretam consequências em diversos setores da sociedade, 

incluindo o setor saúde. Os serviços de saúde do local que irá sediar um evento de massa 

devem elaborar planejamento para a prevenção, resposta e recuperação, voltado para o 

provável aumento dos atendimentos médicos devido ao fato do número elevado de pessoas 

presentes no evento de massa. Da mesma forma, recomenda-se a preparação para desastres 

dado o potencial destrutivo que um evento que acometa grande parte do público presente pode 

provocar (WHO, 2008).  

O Ministério da Saúde (MS) na Portaria 1.139, de 10 de junho de 2013 caracteriza os 

eventos de massa como:  

Atividade coletiva de natureza cultural, esportiva, comercial, religiosa, social 

ou política, durante tempo pré-determinado, onde há a concentração ou fluxo 

excepcional de pessoas oriundas de diferentes regiões ou países, e que, 

segundo a avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde 

pública exijam a atuação coordenada de órgãos de saúde pública da gestão 

municipal, estadual e federal e requeiram o fornecimento de serviços 

especiais de saúde, públicos ou privados (BRASIL, 2013). 

O Rio de Janeiro (RJ) irá sediar em 2016 os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, assim, os 

serviços de saúde da cidade do Rio de Janeiro, a partir da avaliação de ameaças, 

vulnerabilidades e riscos devem se planejar para situações emergenciais. Considera-se, por 

exemplo, que a reunião de grande contingente de pessoas, com origem distinta, favorece a 

disseminação de doenças infecciosas de origem geográficas variadas, doenças novas e 

emergentes, doenças respiratórias associadas à temperatura e umidade, infecções alimentares, 

acidentes, entre outros (BRASIL, 2013).  

Também, os grandes eventos podem ser alvo de ações com o potencial de causar 

múltiplas vítimas, tais como ataques terroristas, utilização de agentes químicos, biológicos, 

radiológicos ou nucleares. Em grandes eventos, pode haver situações de emergências 

relacionadas à saúde dos participantes, e a capacidade de resposta a essas situações é 

primordial para que desastres não ocorram (CASTRO, 2014).  
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A OMS define desastres como grave perturbação do funcionamento de uma 

comunidade ou uma sociedade causando generalizadas perdas humanas, materiais, 

econômicas ou ambientais, que excedem a capacidade da comunidade afetada ou a sociedade 

para lidar com seus próprios recursos (WHO, 2008). 

 Portanto, em eventos de grande porte é necessário avaliar os riscos e preparar 

respostas para eventos casuais que possam ocorrer. O Instituto Nacional de Traumatologia e 

Ortopedia Jamil Haddad (INTO) é um hospital federal de referência localizado na cidade do 

Rio de Janeiro, acreditado pela Joint Commission International (JCI), e vem se preparando 

para eventuais emergências em saúde e situações de desastres. Assim, a farmácia hospitalar, 

como parte primordial do serviço, deve estar preparada para responder a emergências. O 

presente trabalho visa desenvolver um plano de ação para a organização das atividades de 

assistência farmacêutica em eventos de massa para um hospital referência em traumatologia e 

ortopedia do RJ. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 EVENTOS DE MASSA 

 

 A reunião de pessoas de diferentes origens, nacional e internacional, com hábitos e 

culturas distintas, portadoras de enfermidades que podem ser disseminadas, expostas a fatores 

de riscos à saúde, constituem fatores de riscos ambientais e à saúde, visto que pode favorecer 

a disseminação de algumas doenças e há o risco de ocorrência de ações mal intencionadas. De 

modo que, é necessário planejamento e interação dos setores público e privado de saúde para 

preparação, resposta e recuperação às eventuais emergências e desastres (WHO, 2009). 

 Em eventos de massa os participantes estão sujeitos a diversas situações, sejam 

doenças transmissíveis, acidentes como desmoronamentos, incêndios ou esmagamentos, 

exposição a agentes químicos, biológicos, radiológicos ou nucleares, entre outros. Diferentes 

emergências podem ocorrer nesses eventos, e a resposta a elas é fundamental para reduzir a 

ocorrência de desastres. Assim, a capacidade de lidar com os eventos de massa é 

importantíssima para reduzir os danos à saúde (WHO, 2009).  

A OMS divide os eventos de massa em espontâneos e planejados (figura 1). Os 

planejados se subdividem em eventos recorrentes na mesma localidade e eventos recorrentes 

em diferentes localidades, por exemplo, os Jogos Olímpicos, como o que acontecerá na cidade 

do Rio de Janeiro em 2016 (WHO, 2008). 
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Figura 1: Tipos de eventos de massas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Adaptado 

de: WHO, 2008.  

No Brasil ocorrem diferentes eventos de massa, anualmente, entre os quais pode-se 

citar as comemorações de carnaval em todo o país, o festival de Parintins no Amazonas, o 

Réveillon na praia de Copacabana, além de eventos esportivos que também reúnem um 

grande número de pessoas. Ocasionalmente, o país recebe o que o Ministério da Saúde define 

como sendo um evento de massa de importância internacional, em 2007, a cidade do Rio de 

Janeiro recebeu os Jogos Pan-americanos, em 2011, os Jogos Mundiais Militares, já em 2012, 

o Rio+20 (Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável). Em 2013 

houve a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude. Já em 2014, aconteceu a 

Copa do Mundo da FIFA e, em breve, na cidade do Rio de Janeiro acontecerão os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos de 2016. 

Eventos desta natureza chamam a atenção de todo o mundo e por este motivo podem 

ser alvos de ações insidiosas de origem natural ou tecnológica, como no caso de atos 

terroristas.  Partindo deste fato considera-se a possibilidade da ocorrência de desastres quando 

na vigência de um evento de massa. Seja pela disseminação de uma epidemia, pela 

concretização de uma ameaça de origem natural ou por atos premeditados que promovam 

vítimas em massa. 
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2.2 DESASTRES 

 

 

A cada ano milhões de pessoas são afetadas por desastres naturais e provocados pelo 

homem ao redor do mundo. Segundo o International Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies (IFRC), entre os anos 2002 e 2011, quase 7000 desastres foram relatados 

ao redor do mundo. E nesse mesmo período 1,2 milhões de pessoas morreram em tornados, 

furacões, fortes chuvas, terremotos e tsunamis (IFRC, 2012).   

Os desastres impactam diretamente na saúde da população, em traumas físicos, 

doenças agudas e traumas emocionais. Além disso, os desastres podem aumentar a morbidade 

e mortalidade associada a doenças crônicas e infecciosas por causa do impacto que causam ao 

sistema de saúde ao sobrecarregá-lo (SHOAF, 2014).  

Pimenta-de-Souza, Miranda & Osório-de-Castro (2014), apontam que as ameaças 

combinadas com vulnerabilidades, sejam físicas, sociais, econômicas ou ambientais, e 

insuficiente capacidade de resposta resultam em desastres. Estes também podem ocorrer 

devido à resposta inadequada a um determinado evento que favorece as suas consequências 

negativas. Além disso, a capacidade da população (resultante de sua preparação) em gerenciar 

os danos causados por algum evento relaciona-se com a ocorrência de desastres. 

Segundo dados do Centre for Research on the Epidemiology of Disasters - CRED, 

cerca de 95 milhões de pessoas foram afetadas por desastres naturais no mundo em 2013. 

Sendo que o tipo de desastre natural que ocorreu com maior frequência foram as enchentes e 

as tempestades foi o tipo que mais afetou causando impacto/dano humano (CRED, 2014). 

 

2.2.1 OCORRÊNCIAS NO BRASIL 

 

 No país, para registro oficial de desastres segue-se a Instrução Normativa nº1, de 24 de 

agosto de 2012. O registro é iniciado pela emissão do Formulário de Informações sobre 

Desastres (FIDE), documento substituto do NOPRED (Notificação Preliminar de Desastres) e 

AVADAN (Avaliação de Danos). Seguida a esta etapa, o município ou estado pode decretar 

situação de emergência ou estado de calamidade pública decorrente de desastre e solicitar o 

reconhecimento federal do decreto. Após publicação de uma Portaria no Diário Oficial da 

União, torna-se reconhecido publicamente a situação de emergência ou estado de calamidade 
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pública decretada, como representado no esquema da figura abaixo (figura 2) (CEPED UFSC, 

2013). 

 

Figura 2: Esquema de Registro de Desastres. Adaptado de: CEPED UFSC, 2013.  

 Após a publicação da Instrução Normativa nº1, de 24 de agosto de 2012, a Defesa 

Civil Nacional desenvolveu a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE) (tabela 1), e 

esta é base para a classificação dos desastres quanto a sua origem (CEPED UFSC, 2013).  

 

Tabela 1: Classificação dos desastres quanto a sua origem, segundo a Codificação Brasileira 

de Desastres (COBRADE). 

Tipo COBRADE 

Movimentos de Massa 

Quedas, Tombamentos e rolamentos - Blocos 11311 

Quedas, Tombamentos e rolamentos - Lascas 11312 

Quedas, Tombamentos e rolamentos – Matacões 11313 

Quedas, Tombamentos e rolamentos – Lajes 11314 

Deslizamentos 11321 

Corridas de Massa – Solo/Lama 11331 



17 
 

Corridas de Massa – Rocha/detrito 11332 

Subsidências e colapsos 11340 

Erosão 

Erosão Costeira/Marinha 11410 

Erosão de Margem Fluvial 11420 

Erosão Continental - Laminar 11431 

Erosão Continental – Ravinas 11432 

Erosão Continental – Boçorocas 11433 

Inundações 12100 

Enxurradas 12200 

Alagamentos 12300 

Ciclones/vendavais 

Ciclones – Ventos Costeiros (Mobilidade de Dunas) 13111 

Ciclones – Marés de Tempestade (Ressacas) 13112 

Tempestade Local/Convectiva – Vendaval 13215 

Tempestade Local/Convectiva – Granizo 13213 

Estiagem/seca 
Estiagem 14110 

Seca 14120 

Tempestade Local/Convectiva – Tornados 13211 

Onda de Frio – Geadas 13322 

Incêndio Florestal 
14131 

14132 

Fonte: CEPED UFSC, 2013.  

 

O registro de desastres no Brasil vem crescendo ao longo dos anos. Segundo os dados 

do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais – Volume Brasil, houve aumento no registro do 

número de desastres na década de 2000 (gráfico 1). Nos últimos 13 anos o registro de 

desastres aumentaram em 78%, porém não se pode afirmar se ocorreu aumento do número de 

desastres efetivamente no país ou se é uma falha do Sistema de Defesa Civil em manter 

atualizados seus registros. Ainda, o Atlas descreve que, por tendência, é possível afirmar que 

os desastres têm potencial crescimento e com o fortalecimento do sistema, a fidelidade aos 

números e o compromisso no registro também tende a aumentar com os anos. 
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Gráfico 1: Ocorrência de desastres ambientais no Brasil nas décadas de 1990 e 2000. Fonte: 

CEPED UFSC, 2013.  

 

Outro dado interessante que o Atlas traz é de que o desastre que mais teve crescimento 

entre as décadas de 1990 e 2000 foi o movimento de massa (aumento de 21,7 vezes, 

contrapondo a média geral de 6 vezes) (gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Aumento de registro de ocorrência de desastres ambientais no Brasil entre as 

décadas de 1990 e 2000. Fonte: CEPED UFSC, 2013.  
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Dos tipos de desastres naturais relatados no Atlas, a enxurrada (gráfico 3) foi o que 

mais provocou mortes no país (58,15% do total), seguida de movimento de massa (15,6%) e 

inundação (13,4%). Cabe destacar que as enxurradas têm um número de ocorrências 

registradas cerca de oito vezes menor do que os movimentos de massa. 

 

 

Gráfico 3: Taxa de mortos por tipo de desastres ambientais no Brasil. Fonte: CEPED UFSC, 

2013.  

 

No Brasil, não se tem registro da ocorrência de ato terrorista com vítimas em massa. 

No entanto, além dos desastres naturais apontados nos dados acima, o país convive há 

décadas com epidemias de dengue e mais recentemente, com outras doenças virais 

transmitidas pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti. Desta forma, o país está em vistas 

de receber um evento de massa de importância internacional e tem como contexto uma 

epidemia de Zika vírus, com consequências alarmantes, em curso. Chega-se assim a 

necessidade de tomada de decisão e ação no sentido de preparar fortemente os serviços de 

saúde e o país como um todo para receber os jogos olímpicos e paralímpicos de 2016, e neste 

ínterim estão as ações de assistência farmacêutica. 

 

2.2.2 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

A preparação de cidades para receberem eventos de massa é uma etapa que antecede a 

realização do evento bastante relevante. Normalmente, parte-se da observação do número e do 
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perfil de participantes para se planejar a demanda a ser atendida pelos serviços de saúde. É 

importante considerar o número de participantes dessas reuniões (WHO, 2008).  

A OMS recomenda a uma cidade que sediará um evento de massa que realize a 

avaliação dos riscos, e essa avaliação precisa ocorrer antes e durante o período do evento 

(WHO, 2008). Para tanto, torna-se necessário o fortalecimento dos sistemas de gestão de 

riscos e redução de desastres nos três níveis de gestão (municipal, estadual e federal), e o de 

desenvolvimento das capacidades e aumento da resiliência dos sistemas de saúde para lidar 

com múltiplas vítimas (WHO, 2011; FREITAS, 2012). Os setores públicos e privados devem 

atuar conjuntamente de forma complementar seguindo as recomendações de um plano de 

preparação voltado para preparar, mitigar, responder e se recuperar de diversos potenciais 

desastres (SHOAF, 2014).  

Os desastres provocam efeitos na saúde que incluem consequências de curto e longo 

prazo, lesões e doenças, e impactos físicos e emocionais. As consequências à saúde variam 

com o tipo e magnitude do evento de risco e também com as características da população 

afetada. Entre 2002 e 2011, terremoto e tsunamis foram os eventos com maior mortalidade, 

mais de 2300 mortes por evento, seguidos por eventos de temperaturas extremas com 620 

mortes por evento (IFRC, 2012; SHOAF, 2014). 

Shoaf (2014), discute em seu trabalho que os sistemas de saúde vêm se modificando 

com o passar do tempo. E verifica que os componentes dos sistemas que prestam cuidados à 

saúde dos indivíduos, vistos historicamente como curativos, estão cada vez mais envolvidos 

com cuidados preventivos. E, ainda, define “sistema de saúde pública” por atores e 

organizações responsáveis por garantir um ambiente propício para a saúde da população como 

um todo. Em alguns países, há bem definido a divisão entre os “atores” privados e públicos, e 

em outros o sistema de saúde pública e o sistema de saúde são combinados em um único 

sistema. No Brasil, o Ministério da Saúde regula ambos os sistemas de saúde (público e 

privado), e o sistema público de saúde tem grande parte da atenção à saúde oferecida por 

hospitais públicos e prestadores de cuidados de saúde primários. 

Em uma situação de desastre, ambos os sistemas têm seu papel significante para 

mitigar, responder e se recuperar. Os sistemas de saúde devem atender as necessidades de 

saúde urgentes e de longo prazo da população. O sistema público deve avaliar, monitorar, e 

examinar os problemas de saúde que resultaram do desastre ocorrido, além disso, deve 

verificar a possibilidade de adquirir recursos para lidar com a situação (SHOAF, 2014). 
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Os sistemas de saúde podem ser sobrecarregados rapidamente em desastres. De forma 

que é preciso gerenciar o fluxo de pacientes atendidos, onde se inclui: atendimento pré-

hospitalar e transporte dos feridos; assistência médica de emergência, incluindo a triagem; e 

atendimento ao trauma, incluindo cirurgia (SHOAF, 2014). 

Os cuidados pré-hospitalares podem salvar vidas e melhorar os resultados em longo 

prazo. A capacidade de proporcionar atendimento às vítimas rapidamente no local e 

transportar seguramente para o atendimento hospitalar é essencial em casos de desastres 

(SHOAF, 2014). Noji et al (1990 e 1993), afirmaram que a falta de atendimento pré-

hospitalar pode ter contribuído para a alta mortalidade no terremoto ocorrido na Armênia em 

1988. 

Após os cuidados pré-hospitalares, é preciso um atendimento de emergência hospitalar 

competente para as vítimas que forem transportadas (SHOAF, 2014). Segundo Stratton e 

Tyler (2006), a maioria das injúrias e doenças que seguem os desastres é passível de cuidados 

ambulatoriais. Os hospitais são a porta de entrada para o cuidado à saúde dos indivíduos que 

sofreram a catástrofe, no Brasil existem as Unidades de Pronto Atendimento para cuidados de 

nível intermediário, para o tratamento de lesões e doenças menos graves, ou ainda, a 

estabilização dos indivíduos mais gravemente feridos, antes de serem transferidos para uma 

instalação de cuidados terciários (SHOAF, 2014). 

Os cuidados a traumas são parte do sistema de cuidados médicos de emergência, e 

tratam de lesões críticas a graves. Este serviço é oferecido pelo nível terciário especializado 

em diagnóstico e tratamento de traumas (SHOAF, 2014). Foi visto que em Quebec, Canadá, 

após instituição do sistema de cuidados a trauma houve redução da taxa de mortalidade de 

traumas severos de 51,8% em 1992 a 8,2% em 2002 (LIBERMAN et al, 2004). 

Segundo a OMS, saúde pública se refere a medidas organizadas (sejam públicas ou 

privadas) para prevenir doenças, promover a saúde e prolongar a vida entre a população como 

um todo. Essas atividades visam proporcionar condições em que as pessoas possam ser 

saudáveis e têm foco em populações inteiras, não somente em pacientes individuais ou 

doenças.  Durante desastres a saúde pública além de manter as estratégias existentes, como 

imunização, controle de vetor e garantia da qualidade sanitária de água e alimentos, o sistema 

de saúde desenvolve avaliação dos impactos a saúde e ambientais, garantem ambiente seguro, 

como abrigos, fornecem alertas de saúde e cuidados para saúde à população a fim de reduzir 

riscos de doenças, e promulgam leis para proteger a saúde da população. Ou seja, a saúde 



22 
 

pública, após desastres, deve coordenar a resposta do sistema de saúde para garantir a 

realização de necessidades de saúde de toda a população (SHOAF, 2014). 

Shoaf (2014), discute em seu trabalho dois sistemas de organização do setor de saúde 

para se preparar e responder a desastres. O primeiro é o sistema de “Cluster”, quando 

Agências das Nações Unidas estão envolvidas para responder internacionalmente a desastres. 

Esse sistema é composto por organizações humanitárias que trabalham nos principais setores 

de resposta aos desastres, por exemplo, saúde e abrigo, para assistir a população afetada. 

Existe uma colaboração e parceria entre as organizações para trabalhar nos setores, porém, o 

sucesso de resposta não é sempre garantido, visto que não há a organização de 

responsabilidade de setores e suas interações entre setores. Este sistema foi utilizado no 

terremoto do Haiti, nessa ocasião, mais de 400 organizações não governamentais trabalharam 

no local, porém sem uma tomada de decisão formal possibilita a ocorrência de caos e não de 

sucesso.  

Já nos Estados Unidos, por exemplo, o National Incident Management System - NIMS 

(Sistema Nacional de Gerenciamento de Incidentes) foi adotado para coordenar as respostas 

de emergência, o sistema de gestão de desastres acontece a nível nacional, onde são 

coordenadas as funções e responsabilidades do país, ligando os níveis de governo, 

organizações não governamentais e setor privado. Independente do sistema que se utiliza, o 

sistema de saúde deve organizar e coordenar o planejamento, a resposta e recuperação a 

desastres.  

No Brasil, as ações de preparo e resposta a desastres se concentram na Defesa Civil. E 

também é estabelecido que a União, os estados e municípios têm deveres na adoção de 

medidas necessárias à redução dos riscos de desastres, e também na articulação entre setores, 

inclusive saúde para se preparar e responder a situações de desastres. Estas regulamentações 

foram promulgadas por meio da Lei 12.608 que contém a Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (PNPDEC), em 2012 (BRASIL, 2012). E no que tange aos serviços de saúde a 

preparação da assistência farmacêutica é uma das atividades essenciais (MIRANDA, 

FITZGERALD & OSORIO-DE-CASTRO, 2013). 

 

 

2.3 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
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A AF é definida na Política Nacional de Medicamentos como:  

Grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as 

ações de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento 

de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a 

conservação e controle de qualidade, a segurança e a eficácia Terapêutica 

dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a 

obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação 

permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para 

assegurar o uso racional de medicamentos (BRASIL, 1998).  

 A AF possui seus componentes esquematizados em um ciclo, representado a seguir 

(figura 3). 

 

Figura 3: Ciclo da Assistência Farmacêutica. Fonte: MARIN et al, 2003.  

 É importante ter uma seleção racional de medicamentos, para que se proporcione 

eficiência administrativa na obtenção dos medicamentos e eficiência terapêutica, por 

exemplo, atendendo as necessidades dos pacientes de um hospital. E isso contribui para a 

prescrição e utilização de medicamentos de forma racional (MARIN et al, 2003). A seleção é 

feita tomando como base a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), o 

Formulário Terapêutico Nacional (FTN) e outras bases, além de se levar em consideração 

estudos de consumo e utilização de medicamentos, farmacoeconomia, e outros (MARIN et al, 

2003). 
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 A programação visa garantir que os medicamentos que foram selecionados 

anteriormente estejam disponíveis na quantidade e no tempo adequado para atender a 

população alvo por um período de tempo (MARIN et al, 2003). 

 A aquisição de medicamentos, no setor público, se dá através de processos de compra, 

sendo regulamentadas pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. É importante ter cuidado e 

comprometimento para que o processo de aquisição não dificulte o acesso da população aos 

medicamentos (MARIN et al, 2003). 

 O armazenamento de medicamentos é feito nas centrais de abastecimento 

farmacêutico (CAF) (MARIN et al, 2003). Esta etapa do ciclo tem por objetivo assegurar a 

qualidade do medicamento através de uma estocagem adequada e possibilitar o abastecimento 

das unidades assistenciais adequadamente (COSENDEY, 2000). As atividades de 

armazenamento compreendem o recebimento de medicamentos conforme a documentação, a 

estocagem, a manutenção de sua qualidade e o controle de estoque (MARIN et al, 2003).  

 A distribuição de medicamentos é um processo que se dá para suprir as necessidades 

de um período de tempo a partir de uma solicitação de um requisitante. A distribuição de 

medicamentos deve ser correta e racional (MARIN et al, 2003).  

 Por fim, há a utilização do medicamento pelo paciente, que envolve as etapas de 

prescrição, dispensação e uso do medicamento. A dispensação que é feita pelo profissional 

farmacêutico deve garantir que o medicamento de boa qualidade seja entregue ao paciente 

correto, na dose prescrita, na quantidade adequada; que sejam fornecidas as informações 

suficientes para o uso correto e que seja embalado de forma a preservar a qualidade do 

produto (MSH, 1997). A dispensação é uma das últimas barreiras no sistema de saúde para 

garantir o uso racional do medicamento e reduzir riscos (MARIN et al, 2003).  

 Em situações de desastres, a população afetada sofre impactos na saúde, como traumas 

físicos e emocionais, doenças infecciosas e agudas, e como é sabido, o sistema de saúde 

recebe influências e gera-se aumento na mortalidade e morbidade de doenças crônicas 

(SHOAF, 2014; GIORGADZE et al, 2011). Visto que a terapia medicamentosa é amplamente 

utilizada (OLIVEIRA et al, 2007), a AF é tensionada em desastres (PIMENTA-DE-SOUZA, 

MIRANDA & OSÓRIO-DE-CASTRO, 2014).  

 Quando se refere à AF, se refere à seleção, abastecimento e utilização de 

medicamentos, onde se inclui a conservação e a garantia de qualidade, a segurança e a 



25 
 

efetividade terapêutica, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a obtenção e a difusão 

de informações sobre medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do 

paciente e da comunidade para assegurar o uso racional. A AF é executada e financiada, no 

Sistema Único de Saúde (SUS), pelos governos municipal, estadual e federal (MARIN et al, 

2003; BRASIL, 1998; PIMENTA-DE-SOUZA, MIRANDA & OSÓRIO-DE-CASTRO, 

2014). 

 A OMS tem preconizado para preparo em desastres e gestão de riscos que diferentes 

ameaças e emergências causam semelhantes dificuldades às comunidades afetadas, este é o 

fundamento denominado “All hazards/whole healthy” (WHO, 2007). Assim, considerando o 

conjunto de ameaças e as semelhantes dificuldades que diferentes comunidades passam, é 

necessário planejamento para garantir o acesso a medicamentos (terapia amplamente 

utilizada), e isto pode diminuir o impacto a saúde da população afetada por desastre 

(PIMENTA-DE-SOUZA, MIRANDA & OSÓRIO-DE-CASTRO, 2014). 

 

2.3.1 PREPARAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

Pimenta-de-Souza, Miranda & Osório-de-Castro (2014), analisou a preparação para 

desastres de cinco municípios brasileiros, dois no estado de Santa Catarina e três da Região 

Serrana Fluminense. Os autores verificaram que nenhum dos municípios afirmou ter 

orçamento específico para AF em desastres. E se os municípios passassem por essa situação 

contariam com ajuda do Governo Federal. Outro ponto visto pelos autores foi que os 

municípios não possuíam plano de contingência e se, em desastres, houvesse falta de previsão 

orçamentária, os medicamentos seriam comprados com os repasses federais, por compras 

emergenciais ou de urgência.  

Pimenta-de-Souza, Miranda & Osório-de-Castro (2014), também verificaram que os 

cinco municípios não possuíam legislação municipal para gestão de doações em desastres. 

Apenas um possuía legislação para doações por meio de iniciativa permanente de ajuda 

humanitária, apesar disso, após dezesseis meses do desastre que ocorreu na região havia 

sobras das doações de medicamentos sem aproveitamento, e se esperava que fosse bem 

gerido. 

Além disso, os municípios não possuíam normas municipais para descarte de 

medicamentos. Em relação ao local para armazenamento de medicamentos, apenas um 
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município relatou ter local apropriado (PIMENTA-DE-SOUZA, MIRANDA & OSÓRIO-

DE-CASTRO, 2014).  

Pimenta-de-Souza, Miranda & Osório-de-Castro (2014), discute em seu trabalho que, 

em relação ao preparo da AF para desastres, na seleção (primeira etapa do ciclo) é importante 

que o município crie uma lista de medicamentos essenciais para desastres baseado nas 

ameaças identificadas nesse local e experiências anteriores em catástrofes, evitando falta e 

acúmulos de itens medicamentosos. Esta lista irá orientar a aquisição dos medicamentos 

(MIRANDA, FITZGERALD & OSORIO-DE-CASTRO, 2013). A programação é de extrema 

relevância, para que se atenda a necessidade da população em questão, na quantidade e 

momento oportuno. Esta etapa também pode ser orientada por experiências em desastres 

anteriores, e esta refletirá no acesso ao medicamento da população atendida.  

A aquisição deve ser planejada, tanto por compras como doações, é importante quando 

há a regulação desta etapa. E após adquirir os medicamentos é necessário cumprir os cuidados 

para o armazenamento dos mesmos a fim de manter sua qualidade. Também, a distribuição de 

medicamentos deve ser bem estruturada, realizada em tempo hábil, e o transporte adequado, 

atendendo as necessidades técnicas para transporte de medicamentos (PIMENTA-DE-

SOUZA, MIRANDA & OSÓRIO-DE-CASTRO, 2014; MIRANDA, FITZGERALD & 

OSORIO-DE-CASTRO, 2013). Em relação à utilização de medicamentos (prescrição, 

dispensação e uso), deve ser realizado de maneira adequada, em situações normais e de 

desastres. Deve ser feito corretamente por profissionais adequados, com orientação ao 

paciente e uso correto (PIMENTA-DE-SOUZA, MIRANDA & OSÓRIO-DE-CASTRO, 

2014). 

Os municípios visitados pelos autores não continham medidas de preparação da AF 

para desastres (PIMENTA-DE-SOUZA, MIRANDA & OSÓRIO-DE-CASTRO, 2014). E 

estudos mostram sua importância quando esta preparação é efetiva. Em Omaha, nos Estados 

Unidos, os farmacêuticos atuam na preparação para desastres, desde 2000, em hospitais, 

farmácias comunitárias e meio acadêmico. E contribuem no recebimento, armazenamento, 

distribuição e dispensação de medicamentos necessários em caso de desastres, além de 

monitoramento de estoque em hospitais e educação de outros profissionais de saúde e da 

população (MASSOMI, 2005). 

Em seu trabalho, Miranda (2010), disserta que para preparação da AF é necessário 

identificar e conhecer as ameaças e vulnerabilidades existentes, organizar os sistemas de 
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informações e elaborar programas que visem capacitação e educação para atendimento em 

desastres.   
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 

Em eventos de massa, grande contingente de pessoas é reunido por ocasião de 

atividade coletiva de natureza cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política. Em 

caso de evento internacional, como os jogos olímpicos, a reunião de pessoas oriundas de 

diversos países agrega ao evento o potencial de favorecer a disseminação de doenças 

infecciosas de origem geográfica distinta (BRASIL, 2013). Da mesma forma, os grandes 

eventos podem ser alvo de ações mal-intencionadas com o potencial de causar múltiplas 

vítimas, tais como ataques terroristas. Ambas as situações podem ser consideradas desastres. 

O RJ irá sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, assim, a farmácia de um 

hospital referência em traumatologia e ortopedia, retaguarda para emergências de trauma em 

um evento de massa, poderá ser especialmente demandada a responder a um possível aumento 

do número de atendimento hospitalar e a desastres. Deste modo, considera-se que a instituição 

deve estar preparada para responder adequadamente, de maneira a favorecer a diminuição da 

perda humana. Assim, é necessário planejar, com antecedência, o que será feito em uma 

situação emergencial em todos os setores, entre os quais o de AF. 

A Joint Commission International (JCI) exige que o hospital por ela acreditado, 

desenvolva, mantenha e teste um programa da gestão de emergência para responder a 

emergências, epidemias e catástrofes naturais ou outras emergências que possam vir a ocorrer 

na comunidade. Este programa deve identificar os tipos de desastres que podem ocorrem, a 

probabilidade de ocorrer e o impacto que teria no hospital, e então, planejar estratégias de 

preparação (JCI, 2014). Portanto, há a necessidade de se preparar para emergências e a 

medida que o Instituto continua se preparando para responder a eventos de massa se apropria 

das exigências feitas pela JCI e perdura acreditado pela mesma.  
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Construir, com base na literatura, um plano de ação para as atividades de preparação 

da assistência farmacêutica em eventos de massa de um hospital referência em traumatologia 

e ortopedia do Rio de Janeiro. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar, por meio da análise da literatura, as necessidades para a organização da 

Assistência Farmacêutica hospitalar para responder a eventos de massa e desastres; 

 Definir etapas e responsabilidades para o desenvolvimento do plano de ação;  

 Fornecer informações voltadas para a organização dos serviços de farmácia. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

O estudo foi realizado no INTO. O Instituto é uma unidade hospitalar centro de 

referência de tratamento de doenças e traumas ortopédicos de alta e média complexidade da 

rede do Sistema Único de Saúde. Localizado na Avenida Brasil, 500 - São Cristóvão - Rio de 

Janeiro – RJ, Cep: 20940-070. A Farmácia hospitalar do INTO é ligada a coordenação de 

unidade hospitalar e à direção do hospital. 

Foi realizado um estudo descritivo, onde foi feito um levantamento bibliográfico 

através de pesquisa em sites de busca, utilizando determinadas palavras-chave. 

A partir do levantamento feito na literatura se elaborou as ações a serem executadas 

pela farmácia hospitalar num eventual desastre ocorrido em evento de massa. Buscou-se 

experiências de outras cidades que foram sede de eventos de massa, e as orientações de 

órgãos internacionais como a OMS e do Brasil. 

 

5.1 FONTES DE DADOS 

 

5.1.1 PARA A IDENTIFICAÇÃO DE AMEAÇAS 

 

Para identificação das ameaças existentes que podem desencadear em desastres, 

buscaram-se na literatura os desastres já ocorridos no Brasil e especificamente no estado do 

RJ. Os desastres naturais foram pesquisados no Atlas Brasileiro de Desastres Naturais – 1991 

a 2012. Já os demais desastres (tecnológico, humano e materiais perigosos) foram 

investigados na base de dados do CRED, compreendendo o período de 1991 a 2015. São 

exemplos de riscos naturais os tornados, de riscos tecnológicos a falha de transporte, de riscos 

humanos o terrorismo e riscos de materiais perigosos a exposição radiológica. 

 

5.1.2 PARA A BUSCA DA LITERATURA 

 

Para a realização do trabalho foi feito um levantamento bibliográfico e buscou na 

literatura os parâmetros de preparação da AF e as recomendações existentes. Para isso foi 

pesquisado em bases de dados como a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scopus e Web of 
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Science, além disso, investigou-se em sites como o da OMS, The United Nations Office for 

Disaster Risk Reduction (UNISDR), e JCI. 

Para a busca na literatura utilizou-se os seguintes termos: eventos de massa, desastres, 

preparo dos hospitais, assistência farmacêutica, planejamento em desastres, mass gatherings, 

disasters, hospital preparedness, preparedness, pharmaceutical services. 

Foram considerados artigos publicados de janeiro de 2005 a setembro de 2015, ou 

seja, na última década. 

 

5.1.3 PARA A DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

A descrição do INTO e o serviço prestado pelo Instituto foram descritos a partir das 

informações encontradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 

disponível em: cnes.datasus.gov.br. 

 

 

5.2 ANÁLISE DA LITERATURA 

 

Após busca com os termos de busca, selecionou-se os artigos mais recentes (dez 

últimos anos) e nos idiomas português e inglês. Posteriormente, foram lidos os títulos dos 

trabalhos e mantidos os que se relacionavam com eventos de massas e preparo de hospitais 

para desastres. Depois foi lido o resumo e se manteve os que se relacionavam com AF. 
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6 RESULTADOS  

 

 

6.1 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

 Segundo o CNES, no município do Rio de Janeiro existem quatro hospitais 

especializados em ortopedia: Hospital Tijutrauma, Hospitalys Ortopedia, INTO e Hospital 

Municipal Barata Ribeiro. 

 O INTO é um hospital especializado em ortopedia de média e alta complexidade, 

integrante do SUS, de esfera administrativa federal e gestão municipal, a natureza da 

organização é de administração direta da saúde (Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de 

Saúde e Secretaria Municipal de Saúde). Apresenta 297 leitos existentes. Entre os 

profissionais que trabalham no Instituto existem 579 médicos e 1770 outros, dentre esses 

estão os farmacêuticos. O hospital possui o serviço de farmácia como apoio, e este é próprio 

do instituto. 

 O Instituto é um hospital de caráter cirúrgico e possui leitos disponíveis para as 

seguintes especialidades cirúrgicas: ortopedia e traumatologia, neurocirurgia, plástica e buco-

maxilo-facial. Possui Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto e Pediátrico. Ainda, o INTO 

não possui serviço de emergência. 

 

6.2 IDENTIFICAÇÃO DE AMEAÇAS 

 

 A fim de identificar as ameaças existentes na cidade do Rio de Janeiro, cidade sede 

dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, buscou-se na literatura informações sobre os 

riscos de ocorrência de alguns desastres, visto que a preparação para um evento de massa 

envolve a consideração de ocorrência ou não de um desastre.  

Para análise da ocorrência de riscos naturais buscou-se no Atlas Brasileiro de 

Desastres Naturais. Segundo o Atlas – 1991 a 2012 – Volume Rio de Janeiro, na cidade do 

Rio de Janeiro ocorreu, nesse período, os movimentos de massa (3), inundações (2) e 

enxurradas (1), coincidindo com os três tipos que mais ocorreram no estado (gráfico 4). Nesse 

período de 22 anos, apenas 6 desastres naturais ocorreram na cidade do Rio de Janeiro, 

contribuindo para os 727 totais que ocorreram no estado. 
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Gráfico 4: Percentual dos Desastres Naturais mais recorrentes no Estado do Rio de Janeiro, 

no período de 1991 a 2012. Fonte: CEPED UFSC, 2013.  

 Um dado interessante do Atlas é que a distribuição de ocorrência de desastres por mês 

no estado do RJ durante o período estudado teve baixa incidência no mês de agosto (gráfico 

5), época que será realizado em 2016 os Jogos Olímpicos. 

 

Gráfico 5: Frequência mensal dos desastres mais recorrentes no Estado do Rio de Janeiro, no 

período de 1991 a 2012. Fonte: CEPED UFSC, 2013.  

Segundo o CRED, durante o período de 1991 a 2015, 110 desastres do tipo 

tecnológico aconteceram no Brasil. Entre esses, 6 aconteceram no RJ, 4 classificados como 
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acidentes variados (miscellaneous accident) de subtidos outros (2), fogo (1) e colapso (1); e 2 

desastres classificados como acidente de transporte (transport accident), um de subtipo 

estrada e outro trilho. 

Nesse mesmo período o CRED relata que houve dois desastres do tipo epidemia no 

RJ, de subtipo doença viral. 

Historicamente, desastres provocados pelo homem, como terrorismos, não é frequente 

na cidade do Rio de Janeiro.  

 

6.3 BUSCA NA LITERATURA 

 

 A partir do levantamento bibliográfico utilizando termos específicos em diferentes 

bases de dados, encontramos diferentes artigos, e selecionaram-se aqueles que se 

relacionavam com o tema e foram publicados entre janeiro de 2005 e setembro de 2015, nos 

idiomas inglês e português. A seleção se deu por etapas como representado no esquema 

(figura 4), e ao final foram obtidos 24 artigos. 
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Figura 4: Esquema de artigos selecionados a partir do levantamento bibliográfico. 

 Na tabela 2 estão detalhados os descritores utilizados em cada busca e as bases de 

dados. 

Tabela 2: Detalhamento das buscas realizadas. 

Detalhamento de busca no Scopus: 

Campo Operador Palavra-chave/fórmula utilizada Resultado da busca 

Título, 

Resumo, 

Palavras-chave 

 “Pharmaceutical services” 
04 artigos originais, 01 

relatório e 01 tese 
AND "Disasters" 

Título, 

Resumo, 

Palavras-chave 

 “Pharmaceutical services” 03 artigos originais, 01 

relatório, 01 editorial, 01 

revisão e 01 tese AND “Preparedness” 
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Título, 

Resumo, 

Palavras-chave 

 “Disasters” 

01 artigo original AND “Hospital preparedness” 

AND “Pharmaceutical preparation” 

 

Detalhamento de busca no Web of Science: 

Campo Operador Palavra-chave/fórmula utilizada Resultado da busca 

Título 

 “Pharma*” 

01 tese 

AND "Disasters" 

Título 
 “Pharma*” 01 artigo originais, 01 

tese e 01 editorial AND “Preparedness” 

 

Detalhamento de busca na BVS: 

Campo Operador Palavra-chave/fórmula utilizada Resultado da busca 

Título, 

Resumo, 

Assunto 

 “Planejamento em desastres” 
03 artigos originais e 01 

tese 
AND "Assistência farmacêutica" 

Título, 

Resumo, 

Assunto 

 “Mass gatherings” 

02 artigos originais AND “Disasters” 

AND “Hospital preparedness” 

 

 A partir da leitura dos artigos selecionados, organizaram-se as recomendações para a 

organização e preparo da AF em três grupos: Seleção, Logística (programação, 

armazenamento e distribuição) e Utilização (prescrição, dispensação e uso).  

 Segundo Awad & Cocchio (2015), cada instituição hospitalar é responsável por criar 

um sistema de comando de incidentes hospitalares, devido às diversas necessidades dessas 

diferentes instituições. Este sistema deve compreender respostas customizadas que englobarão 

esforços e atitudes de diferentes departamentos como farmácia, enfermagem, medicina e 

administração. Em seu trabalho, eles avaliaram o preparo de diferentes serviços de farmácia 



37 
 

em Nova Jersey (hospitalares, comunitárias e de universidades), e viram que se baseavam em 

protocolos nacionais e internacionais de preparo para desastres e situações emergenciais, mais 

da metade indicou que havia um plano específico para o departamento de farmácia responder 

a essas situações, porém a maioria não estava seguro de haver quantidade suficiente de 

medicamentos para atender seus pacientes internados, os emergenciais e seus funcionários, se 

necessário. Outro resultado interessante foi que, em relação a frequência de treinamentos para 

desastres 50% dos entrevistados realizaram a cada seis meses, 37,5% a cada ano e 12,5% 

nunca havia realizado. 

 Shoaf, Osorio-de-Castro & Miranda (2014), realizaram um trabalho que avaliou a 

preparação de diferentes hospitais de municípios brasileiros que sediaram partidas de futebol 

da Copa do Mundo FIFA 2014. Investigou-se o planejamento e a capacidade de resposta. 

 A maioria dos hospitais investigados (63%) afirmou ter tido alguma interação com 

órgãos do governo na preparação para a Copa, o tipo mais frequente foi reunião, em menor 

ocorrência ficaram as atividades de treinamento, seminários e simulações. Em relação a 

comunicação com outros setores envolvidos no evento de massa, mais da metade (54%) 

afirmou não saber como se comunicaria ou não tinham planejamento para comunicação 

(SHOAF, OSORIO-DE-CASTRO & MIRANDA, 2014). 

 Para avaliar a capacidade de resposta dos hospitais foi questionado se havia 

planejamento em caso de aumento da demanda que excedesse a capacidade de serviço. Mais 

da metade (51%) afirmou ter. As respostas incluíram planos como: cancelamento de 

procedimentos eletivos, uso de áreas que originalmente não eram de internação de pacientes e 

transportar pacientes para outros hospitais. Porém, outros não possuíam planos e alguns 

estavam esperando por respostas do governo a esse respeito (SHOAF, OSORIO-DE-

CASTRO & MIRANDA, 2014).  

 Os autores discutiram que mesmo que a maioria dos locais investigados tenha se 

reunido, de alguma forma, com órgãos governamentais, não significava necessariamente em 

planejamento e preparo para responder à demanda no cuidado a saúde que pode ocorrer 

nesses eventos de massa (SHOAF, OSORIO-DE-CASTRO & MIRANDA, 2014). 

Kaldy (2007), discute que o planejamento e a preparação são essenciais em 

catástrofes. Ainda afirma que a falta destes provocou ou exacerbou muitos problemas para os 
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pacientes durante e após o furacão Katrina e Rita. Assim, ter protocolos e planejamentos é 

parte da solução e resposta. 

 

6.3.1 SELEÇÃO 

 

 Miranda, Fitzgerald & Osorio-de-Castro (2013), desenvolveram em seu trabalho uma 

abordagem metodológica para avaliar a preparação dos serviços farmacêuticos em situações 

de desastres. De forma que elencaram parâmetros importantes para se avaliar a AF, seja 

durante a implantação de preparo para desastres e o desempenho durante a ocorrência deste 

evento. Em relação à primeira etapa do ciclo de AF, a seleção, deve estabelecer os 

medicamentos para situações de catástrofes. E essa lista deve orientar a aquisição de 

medicamentos e prescrição médica. 

Ainda sobre esta primeira etapa do ciclo da AF, o Ministério da Saúde apresenta um 

kit de medicamentos destinado para o uso em situações de desastres, porém, segundo 

Pimenta-de-Souza, Miranda & Osório-de-Castro (2014), é importante o município criar uma 

lista de medicamentos essenciais para desastres que se baseiem nas ameaças identificadas 

nesses municípios. Dessa forma se evita acúmulo de medicamentos desnecessários e a falta de 

outros. Ainda, os autores discutem que em alguns municípios não existem informações 

referente ao uso de medicamentos em desastres anteriores, por exemplo, em desastres de 

origem natural que ocorrem com frequência e periodicidade previsível, uma listagem dos 

medicamentos necessitados anteriormente contribuiria para a definição de uma seleção de 

medicamentos voltados para as principais ameaças (PIMENTA-DE-SOUZA, MIRANDA & 

OSÓRIO-DE-CASTRO, 2014).  

 

6.3.2 LOGÍSTICA 

 

 A programação deve considerar os dados de consumo existentes (histórico) e adequar 

as quantidades (MIRANDA, FITZGERALD & OSORIO-DE-CASTRO, 2013). Essa etapa é 

de extrema importância, para que se atenda a necessidade da população em questão, na 

quantidade e momento oportuno. Esta etapa tem efeitos no acesso, e a falta deste pode resultar 

em danos que poderiam ser evitáveis (PIMENTA-DE-SOUZA, MIRANDA & OSÓRIO-DE-

CASTRO, 2014).  
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 Durante o processo de aquisição é importante considerar as compras e doações. 

Devendo ocorrer a partir de uma listagem de medicamentos necessários para adquirir e suas 

quantidades, além de existir protocolos e regulamentos para se gerir as doações. Ainda, deve 

existir estratégias para aquisição emergencial e, se necessário, linha de produção para atender 

demanda excedente (MIRANDA, FITZGERALD & OSORIO-DE-CASTRO, 2013).  

Em desastres, sejam naturais ou de origem tecnológica, os recursos da região afetada 

ficam prejudicados, de maneira que, por vezes é necessária ajuda de outros municípios ou 

outras esferas de governo. Então, recursos federais são geralmente requisitados rapidamente. 

Por exemplo, na aquisição de medicamentos, a esfera federal repassa estes para as áreas 

afetadas para suprir a terapia medicamentosa de doenças crônicas e vacinações (TERRIFF & 

NEWTON, 2008). Portanto, deve-se conhecer a regulamentação e orientações do governo 

para situações emergenciais. 

A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, institui as normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e outras providências, e no artigo 24 disserta sobre a dispensa de 

licitação, em situações em que esta é cabível, onde tem-se:  

nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 

bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de 

obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 

emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos 

(BRASIL, 1993). 

 E após a aquisição, sobre o armazenamento e distribuição, os medicamentos devem ser 

estocados adequadamente seguindo as boas práticas, a fim de manter a qualidade. Também, 

deve ser distribuído de maneira rápida através do sistema definido, de acordo com a 

capacidade do serviço local e com qualidade, os medicamentos devem chegar as áreas 

assistenciais em tipo e quantidade adequados (MIRANDA, FITZGERALD & OSORIO-DE-

CASTRO, 2013; PIMENTA-DE-SOUZA, MIRANDA & OSÓRIO-DE-CASTRO, 2014). 

 Em um trabalho de Moore, Geller & Clark (2015), sobre preparo de hospitais para 

desastres radiológicos e químicos, eles discutem que na etapa de preparação, é importante ter 

estoque de medicamentos antídotos, porém alguns desses medicamentos possuem vida de 

prateleira pequena e provavelmente se perderiam antes do uso, assim relatam que é necessário 

ter um planejamento de aquisição rápida. Dessa forma, em geral, na ocorrência de diferentes 
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desastres é relevante que o hospital possua em estoque os medicamentos que serão utilizados 

na terapia de pacientes e/ou que haja planejamento da aquisição desses itens de maneira 

rápida e eficaz.  

 Quando não estão disponíveis em estoque os medicamentos necessários para o uso por 

pacientes, em situações de desastres, o hospital pode comprar ou recebe-los por doação.  

Pimenta-de-Souza, Miranda & Osório-de-Castro (2014), ao verificar a preparação para 

desastres de cinco municípios brasileiros, constaram que estes não possuíam orçamento 

específico para aquisição de medicamentos nessas situações e se, precisassem adquiri-los 

contariam com compras emergenciais ou de urgência, feitas com os repasses do governo 

federal. Além disso, quatro municípios não possuíam legislação municipal para gestão de 

doações em desastres e um possuía legislação para doações por meio de iniciativa permanente 

de ajuda humanitária. 

 Kaldy (2007), publicou lições e reflexões que farmacêuticos aprenderam ao vivenciar 

uma catástrofe, o furacão Katrina. Foi relatada, por um profissional, a importância de ter 

protocolos desenvolvidos para assegurar o fornecimento de medicamentos de acordo com a 

gravidade dos pacientes, estabelecendo prioridades. Por vezes, existem diferentes vias de 

administração para a terapia de um paciente, assim, ao optar por via oral ou endovenosa deve-

se considerar a situação clínica do paciente. Por exemplo, pacientes com náuseas e/ou 

vômitos, pode-se iniciar com um medicamento intravenoso, porém, em casos mais leves 

trocar-se-ia pela via oral, deixando o outro para casos mais severos. Desta forma, otimizaria o 

estoque de produtos farmacêuticos disponíveis. 

 Na mesma publicação, o autor reitera que a preparação para situações emergenciais é 

fundamental para que a distribuição de medicamentos seja bem desenvolvida, e este chegue 

corretamente ao paciente, contribuindo para o uso racional (KALDY, 2007). 

 

6.3.3 UTILIZAÇÃO 

 

 A utilização de medicamentos deve ser feita em local adequado para diagnóstico, 

prescrição médica e dispensação de produtos farmacêuticos. A prescrição deve considerar a 

seleção de medicamentos, os protocolos de cuidados a saúde. Ainda, deve haver informações 

sobre medicamentos a fim de orientar o uso. E é necessário ter adequado descarte de 
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medicamentos e produtos para a saúde (MIRANDA, FITZGERALD & OSORIO-DE-

CASTRO, 2013). 

 Terriff & Newton (2008), reiteram a importância do farmacêutico ao dispensar o 

medicamento. Este profissional pode contribuir na triagem dos medicamentos prescritos para 

os pacientes e na orientação de seu uso, mesmo em situações extremas como no caso de 

desastres. Justifica-se assim a importância de um cadastro de voluntários de farmacêuticos 

para atuarem em caso de necessidade de mão-de-obra excedente. 

 Em uma publicação de Traynor (2008), há o relato da vivência da farmácia 

respondendo a um desastre, especificamente a um furacão. Na catástrofe vivenciada utilizou-

se um programa de informática que auxiliou de maneira significativa a utilização de 

medicamentos. Esse programa fornecia alertas clínicos e informações a respeito dos fármacos. 

Isto é importante tanto para a prescrição, quanto para a dispensação. O autor trouxe a 

importância, exemplificando que dentro do contexto vivido, a ferramenta contribuiu bastante 

para profissionais médicos que em emergência atenderam pacientes fora da sua especialidade 

quando necessário, como pediatras atendendo idosos. 

 Traynor (2008), traz em seu relato um exemplo para instituições que passaram por 

catástrofes e/ou se preparam para emergências. Os profissionais que vivenciaram essa 

situação obtiveram um legado, a experiência. A partir disso, eles desenvolveram estratégias 

para lidarem com a dificuldade e tentar atender o serviço melhor, assim, foi criado um 

programa com informações sobre os pacientes (com o histórico de medicamentos utilizados), 

sobre os medicamentos e formulou-se como facilitar e aprimorar a comunicação entre setores, 

profissionais e o governo. Por fim, elaboraram um plano e os funcionários o conheciam e 

sabiam sua função nesse planejamento. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

7.1 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

 O INTO não possui serviço de emergência, de forma que os pacientes encaminhados 

para o serviço são aqueles que demandam serviços especializados, no nível terciário de 

organização do SUS. Assim, em eventos de massa, o instituto permanece em alerta para 

responder a uma eventual necessidade, uma emergência. Por exemplo, o instituto foi hospital 

de retaguarda em trauma para a Copa do Mundo de 2014.  

 

7.2 IDENTIFICAÇÃO DE AMEAÇAS 

 

 Gerir riscos de desastres tem por objetivo prever a redução e o controle permanente 

dos fatores de riscos na sociedade, juntamente com o desenvolvimento humano, econômico 

ambiental e territorial sustentável (LAVELL, NARVÁEZ & ORTEGA, 2009).  A gestão de 

riscos é um processo que requer planejamento, organização, direção e controle diário dirigido 

à efetiva redução de risco. E inclui, frequentemente, etapas como: identificação de riscos, 

prevenir e mitigar o risco futuro, e outros (UFSC, 2014). Assim, é importante avaliar o que se 

tem registrado sobre a ocorrência de desastres anteriores, sejam naturais ou provocados pelo 

homem, a fim de conhecer a região e se preparar, seja em eventos de massa ou não. 

 Historicamente, de acordo com as bases de dados analisadas, o Rio de Janeiro não 

apresenta desastres ocorrendo frequentemente, mas é importante verificar os que aconteceram 

e se preparar para novas emergências. 

 

 

7.3 BUSCA NA LITERATURA 

 

7.3.1 SELEÇÃO 

 

 Para determinar a lista de medicamentos essenciais para situações de desastres é 

importante considerar as ameaças existentes identificadas no município afetado, além de 

registros de emergências anteriores quando houver. Porém, sendo o INTO especializado em 

trauma e ortopedia, a lista de medicamentos padronizados na farmácia hospitalar do mesmo 
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atenderiam as emergências a priori, visto que o instituto será retaguarda em trauma para o 

período das Olímpiadas de 2016, no RJ. 

 Marin et al (2003), afirma que a seleção adequada de medicamentos requer poucos 

gastos com recursos humanos, materiais e financeiros. Porém, pode proporcionar muitos 

ganhos terapêuticos e otimização de recursos. 

 

7.3.2 LOGÍSTICA 

 

 A programação é uma etapa de provisão, onde se planeja a quantidade de 

medicamentos a serem adquiridos, a partir do histórico de consumo daquela unidade de saúde. 

Esta etapa é crucial porque possui relação direta com o acesso a medicamento e o nível de 

perdas dos produtos farmacêuticos (MARIN et al, 2003). Numa situação fora da normalidade 

e emergencial, por exemplo, um acidente ocorrido em um evento de massa poderia gerar um 

grande número de pacientes de trauma e aumentar a demanda do INTO, que é um hospital 

especializado. Situações desta natureza não se pode prever, assim, é importante que em um 

preparo para eventos de massa, o hospital se planeje para as compras em tempo hábil de 

chegada dos medicamentos para que não haja falta de produto no estoque, além de haver 

planejamento, a partir da experiência de outras cidades que foram sedes desses eventos, em 

relação ao procedimento para recebimento de doações e compras emergenciais.  

 É importante que para esta etapa haja método e critérios adequados (MARIN et al, 

2003). O hospital deve elaborar a rotina para esses processos e treinar os funcionários, em 

especial os que trabalham na CAF, mas todos os outros também para que se houver 

necessidade estejam aptos. 

  Ainda, a aquisição no serviço público acontece através de licitações, regulamentada 

pela Lei 8.666, de 1993, vale ressaltar que em situações de calamidade pública há a dispensa 

dessa (BRASIL, 2006). Além disso, as doações tem grande importância e deve ser bem gerida 

a fim de reduzir perdas e beneficiar os pacientes tratados. 

 Após os medicamentos serem adquiridos, o armazenamento deve garantir a qualidade 

dos mesmos. Então o local deve seguir as normas de boas práticas (MARIN et al, 2003), e os 

funcionários da CAF podem adotar estratégias para controlar o estoque e as validades, de 

maneira que é importante que todos conheçam a rotina e a cumpram. 

 A distribuição deve ser feita através do sistema mais adequado para o contexto e este 

deve contribuir para o uso racional. 
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 As etapas de armazenamento e distribuição visam assegurar a qualidade dos 

medicamentos e garantir a disponibilidade no atendimento ao usuário (COSENDEY, 2000). 

 

7.3.3 UTILIZAÇÃO 

 

 O farmacêutico pode contribuir grandemente para a terapia medicamentosa do 

paciente, e este profissional deve avaliar as prescrições, de forma a contribuir para o uso 

racional, mesmo em uma situação emergencial é preciso atuar, intervindo junto à equipe 

multidisciplinar de saúde. 

 Cardinal & Fernandes (2013), discutem em seu trabalho a importância da análise da 

prescrição pelo farmacêutico, pois esta etapa funciona como barreira para redução de erros de 

medicação. Os autores reiteram a importância do auxílio de bancos de dados e recursos 

humanos para execução desta atividade (CARDINAL & FERNANDES, 2013). Em uma 

situação emergencial, como um desastre, o tempo e os funcionários devem ser organizados a 

fim de manter atividades como a análise de prescrições porque como sabido contribui 

grandemente para terapia dos pacientes. 

 

 

8 PLANO DE AÇÃO PARA A PREPARAÇÃO DO SERVIÇO DE FARMÁCIA 

HOSPITALAR EM EVENTOS DE MASSA  

 

 A partir de recomendações encontradas na literatura, sugeriu-se um plano de ação 

(tabela 3) para um hospital terciário, especializado em traumatologia e ortopedia do RJ, e 

espera-se que seja útil para outras instituições de mesmo perfil. 

 O plano tem a meta de ser cumprido em seis meses, tempo até a realização dos Jogos 

Olímpicos, agosto de 2016, na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Tabela 3: Plano de ação para a preparação do serviço de farmácia hospitalar em eventos de 

massa.
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Objetivo Componente 

Ações           

(O que fazer?) 

Metas  

(6 meses) 

Objetivo específico (Por 

que?) 

Método 

(Como pode ser feito?) 

Recursos 

necessários 

Indicadores (Como 

mensurar se os 

objetivos 

específicos foram 

alcançados?) 

Referências 

Preparar o serviço 

de farmácia de um 

hospital de grande 

porte, referência 

em trauma e 

ortopedia, no RJ, 

para responder a 

um evento de 

massa que pode 

aumentar a 

demanda 

hospitalar 

Organização do 

recurso humano 

Definir equipe 

de trabalho 

Estabelecer 

grupo de 

trabalho na 

semana 1 

Descentralizar as ações e 

estabelecer responsáveis 

diretos por cada uma das 

atividades necessárias, 

Favorecer a eficiência do 

processo. 

1. Selecionar profissionais 

com perfil adequado  

2. Identificar profissionais 

por área listada com maior 

possibilidade de atuação 

devido ao vínculo com o 

hospital e tempo disponível 

(diaristas ou plantonistas) 

Pessoal 

capacitado para 

atuar na 

execução e no 

planejamento 

das atividades,  

Material de 

escritório, 

Computador, 

Espaço físico, 

Acesso a 

internet 

Verificar se todas as 

atividades elencadas 

já têm responsáveis 

diretos pela 

execução 

Magarinos-

Torres, Pepe & 

Osorio-de-

Castro (2013) 

Alocar recurso 

humano de 

acordo com a 

capacitação 

requerida por 

cada atividade 

Estabelecer 

grupo de 

trabalho na 

semana 1 

Descentralizar as ações e 

estabelecer responsáveis 

diretos por cada uma das 

atividades necessárias. 

Favorecer a eficiência do 

processo 

Identificar profissionais 

por área listada com maior 

possibilidade de atuação, 

vínculo com o hospital e 

tempo disponível para atuar 

(diaristas ou plantonistas) 

Pessoal 

capacitado para 

atuar na 

execução e no 

planejamento 

das atividades, 

Material de 

escritório, 

Computador, 

Espaço físico, 

Acesso a 

internet 

Identificar o 

percentual de 

atividades cobertas 

(ideal 100%) 

Magarinos-

Torres, Pepe & 

Osorio-de-

Castro (2013) 
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Convocar e 

legitimar 

o grupo 

Estabelecer 

grupo de 

trabalho na 

semana 2 

Subsidiar e legitimar a 

atuação da equipe 

1. Elaborar carta 

convocatória 

2. Emitir carta ao 

participante 

3. Redigir e enviar aos 

convocados as normas de 

condução do trabalho 

4. Encaminhar os nomes 

para protocolo e publicação 

Pessoal 

capacitado para 

atuar na 

execução e no 

planejamento 

das atividades, 

Material de 

escritório, 

Computador, 

Espaço físico, 

Acesso a 

internet 

Normas de 

condução do 

trabalho elaboradas 

e divulgadas aos 

participantes,  

Protocolo e 

Publicação do grupo 

de trabalho 

Magarinos-

Torres, Pepe & 

Osorio-de-

Castro (2013) 

Identificação 

das ameaças 

Identificar as 

ameaças 

existentes para a 

cidade do Rio de 

Janeiro 

Identificar as 

ameaças nas 

semanas 3 e 4 

Estabelecer as possíveis 

ameaças que podem 

desencadear em 

emergências de acordo com 

os dados históricos 

1. Buscar no Atlas 

Brasileiro de Desastres 

Naturais os desastres de 

origem natural  

2 Buscar na base de dados 

do CRED os desastres de 

outras origens (tecnológica, 

humana e materiais 

perigosos) 

Pessoal 

capacitado para 

atuar na 

execução e no 

planejamento 

das atividades, 

Material de 

escritório, 

Computador, 

Espaço físico, 

Acesso a 

internet 

Lista de ameaças 

definidas para o 

período de tempo 

estabelecido 

WHO (2008) 
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Seleção 

Manutenção da 

lista de 

medicamentos 

padronizados 

Semana 4 

Observar que o atendimento 

em emergências será de 

mesmo perfil da rotina 

hospitalar 

Buscar a lista de 

medicamentos padronizados 

no hospital e divulgar 

Pessoal 

capacitado para 

atuar na 

execução e no 

planejamento 

das atividades, 

Material de 

escritório, 

Computador, 

Espaço físico, 

Acesso a 

internet 

Lista de 

medicamentos 

padronizados do 

hospital 
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Programação 

Estimar as 

possíveis 

quantidades 

necessárias de 

medicamentos a 

serem utilizadas 

em situações 

emergenciais 

Programar no 

mês 2 

Preparar para atender ao 

aumento de demanda de 

pacientes em caso de 

emergências 

1. Calcular o consumo 

médio do hospital  

2. Estimar a margem de 

pessoas presentes nos 

eventos olímpicos (Buscar 

no site das Olímpiadas do 

RJ 2016, observando a 

capacidade de público nos 

locais de competição)  

3. Considerar que, segundo 

Arbon, Bridgewater & 

Smith (2001), em eventos 

de massa, o número de 

atendimento nos serviços de 

saúde aumenta e neste 

artigo os autores trouxeram 

que a cada 1000 pessoas 

presentes nos eventos 0,027 

pessoas são transferidas 

para o hospital (atenção, 

esse quantitativo não se 

refere exclusivamente a 

pacientes de trauma, porém 

auxiliam para estimar o 

aumento de atendimento 

hospitalar)  

4. A partir do cálculo do 

aumento de atendimento 

estabelecer quanto a mais 

da média de consumo 

(rotina) deve ser adquirido 

Pessoal 

capacitado para 

atuar na 

execução e no 

planejamento 

das atividades, 

Material de 

escritório, 

Computador, 

Espaço físico, 

Acesso a 

internet 

Lista estimada dos 

itens e suas 

quantidades a serem 

adquiridas 

Arbon, 

Bridgewater & 

Smith (2001) ; 

WHO (2008); 

Miranda, 

Fitzgerald & 

Osorio-de-

Castro (2013) 



49 
 

Aquisição 

Adquirir 

medicamentos 

para uso no 

hospital 

Meses 2 e 3 

Favorecer a disponibilidade 

de medicamentos para uso 

por pacientes do hospital 

1. Realizar Tomada de 

preço para compras em 

momentos diferentes 

quando for necessário  

2. Elaborar aquisição 

através de doações, sendo 

regulamentado o processo 

por um POP  

3. Quando não houver a 

possibilidade das primeiras 

opções tomar como ação a 

compra emergencial 

Pessoal 

capacitado para 

atuar na 

execução e no 

planejamento 

das atividades, 

Material de 

escritório, 

Computador, 

Espaço físico, 

Acesso a 

internet 

Homologação do 

processo licitatório, 

POP para gestão de 

doação de 

medicamentos 

Brasil (1993) ; 

Brasil (2013) ; 

Pimenta-de-

Souza, 

Miranda & 

Osório-de-

Castro (2014) 

Armazenamento 

Estocar os 

medicamentos 

que foram 

adquiridos para 

serem usados 

Mês 4 

Armazenar em local 

próximo os medicamentos 

que podem ser necessários 

para a terapia dos pacientes 

segundo as normas de boas 

práticas 

1. Identificar áreas 

próximas que possam ser 

utilizadas para 

armazenamento 

2. Adequar essas áreas 

segundo normas de boas 

práticas a fim de manter a 

qualidade dos 

medicamentos  

3. Elaborar fluxo de 

chegada e saída de 

medicamentos a esses locais 

Pessoal 

capacitado para 

atuar na 

execução e no 

planejamento 

das atividades, 

Material de 

escritório, 

Computador, 

Espaço físico, 

Acesso a 

internet 

Verificar se existe 

área extra de 

armazenamento, 

Adequação de 

normas, 

Fluxo de trabalho 

Miranda, 

Fitzgerald & 

Osorio-de-

Castro (2013) ;  

Pimenta-de-

Souza, 

Miranda & 

Osório-de-

Castro (2014) 
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Utilização 

(dispensação) 

Triar 

prescrições, 

dispensar 

medicamentos, 

orientar quanto 

ao uso dos 

mesmos 

Mês 5 
Favorecer o uso racional de 

medicamentos 

1. Elaborar fluxo de 

trabalho do setor de 

dispensação 

2. Validar prescrições 

médicas  

3. Dispensar medicamentos 

através de sistema de 

distribuição mais adequado 

para o contexto hospitalar  

4. Dispensar informações 

sobre medicamentos 

Pessoal 

capacitado para 

atuar na 

execução e no 

planejamento 

das atividades, 

Material de 

escritório, 

Computador, 

Espaço físico, 

Acesso a 

internet, Acesso 

a base de dados 

sobre 

medicamentos 

Redução de taxa de 

erros de medicação 

Terriff & 

Newton (2008)  

Elaboração do 

documento de 

plano de ação 

para a 

preparação do 

serviço de 

farmácia 

hospitalar em 

eventos de 

massa  

Compilar todas 

as atividades a 

serem realizadas 

para preparo do 

serviço de 

farmácia 

hospitalar para 

emergências 

Mês 5 

Favorecer o conhecimento 

do plano por todos os 

profissionais do hospital e 

de suas funções 

1. Elaborar documento 

2. Encaminhar ao revisor 

3.Encaminhar para 

protocolo e  publicação 

Pessoal 

capacitado para 

atuar na 

execução e no 

planejamento 

das atividades, 

Material de 

escritório, 

Computador, 

Espaço físico, 

Acesso a 

internet 

Documento de 

plano de ação 

elaborado, 

Publicação do Plano 

de ação 

Magarinos-

Torres, Pepe & 

Osorio-de-

Castro (2013) 



51 
 

Divulgação do 

plano de ação 

Difundir o plano 

de ação da 

farmácia 

hospitalar 

Mês 5 

Estimular a cooperatividade 

dos profissionais 

convocados e outros 

Divulgar o plano via e-mail 

interno da instituição e 

cartazes nos setores 

Pessoal 

capacitado para 

atuar na 

execução e no 

planejamento 

das atividades, 

Material de 

escritório, 

Computador, 

Espaço físico, 

Acesso a 

internet 

E-mails enviados e 

cartazes afixados 

nos setores 

Magarinos-

Torres, Pepe & 

Osorio-de-

Castro (2013) 

Treinamento e 

exercícios 

simulados do 

plano de ação 

Promover 

simulados para 

teste de prática 

do plano de ação 

Mês 6 

Favorecer a segurança na 

execução do plano de ação 

pelos profissionais 

envolvidos 

1. Elaborar simulado 

2. Solicitar autorização para 

direção hospitalar 

3. Convocar equipe para 

simulação 

Pessoal 

capacitado para 

atuar na 

execução e no 

planejamento 

das atividades, 

Material de 

escritório, 

Computador, 

Espaço físico, 

Acesso a 

internet 

Percepção dos 

profissionais a 

respeito do 

simulado 

Awad & 

Cocchio 

(2015); Shoaf, 

Osorio-de-

Castro & 

Miranda (2014) 
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 O plano tem por objetivo preparar o serviço de farmácia para responder a uma situação 

de emergência que aumente o número de atendimentos de trauma do hospital. E este foi 

dividido em 10 componentes: Organização do recurso humano, Identificação das ameaças, 

Seleção, Programação, Aquisição, Armazenamento, Utilização (dispensação), Elaboração do 

documento de plano de ação para a preparação do serviço de farmácia hospitalar em eventos 

de massa, Divulgação do plano de resposta, Treinamento e exercícios simulados do plano de 

resposta.  

 É importante que organize o recurso humano e se aloque os profissionais de acordo 

com a capacidade e o perfil requerido para cada atividade. Posteriormente, deve convocar 

esses profissionais e publicar a equipe de trabalho (MAGARINOS-TORRES, PEPE & 

OSORIO-DE-CASTRO, 2013). Essa equipe trabalhará no desenvolvimento do plano no 

hospital, para que o mesmo se prepare para o evento de massa. Nesta equipe terão indivíduos 

responsáveis por cada componente do plano e este coordenará os demais funcionários para 

desenvolvimento das atividades e preparo do hospital. 

 Ao buscar a ocorrência de desastres na localidade, tanto os naturais, como 

tecnológicos, humanos, e de materiais perigosos, pode-se visualizar a frequência de 

ocorrência desses eventos. Isto permite que o hospital local se prepare para os diferentes tipos 

de ameaças que podem existir para o período de tempo estudado. Por isso, essa etapa existe 

no plano e é importante, afinal, identificar as ameaças é parte da avaliação de riscos que deve 

ser feita nesse processo de preparação (WHO, 2008).  

 A seleção de medicamentos é a primeira etapa do ciclo da AF. Para o plano de ação 

será mantido os medicamentos padronizados no hospital, visto que o mesmo será retaguarda 

na Olímpiada do RJ, ou seja, em casos necessários, emergências no evento de massa, como 

um desastre, o hospital atenderá pacientes de trauma e ortopedia. Dessa forma, o perfil de 

atendimento será mantido e a lista de medicamentos já selecionados é aplicável a situação. 

 Durante a etapa de programação, será estimada a quantidade de medicamentos que 

poderiam ser necessários em uma possível situação de emergência. De forma que, a princípio 

se estabelecerá a média de consumo do hospital, e esta será o consumo base. Posteriormente 

se estimará o número de participantes do evento de massa (WHO, 2008), este será importante 

para se conhecer em quanto se pode aumentar o atendimento hospitalar. Segundo o trabalho 

de Arbon, Bridgewater & Smith (2001), a média do número de pessoas que são transferidas 

para o serviço hospitalar para serem atendidas, num evento de massa, é de 0,027 pessoas a 
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cada 1000 pessoas que compareceram ao evento de massa. Podemos utilizar esse dado e a 

partir deste calcular, tomando base das pessoas presentes no evento (capacidade mínima e 

máxima de público), quantos pacientes a mais seriam atendidos no hospital. É importante 

ressaltar que o artigo considerado não trata especificamente de pacientes de trauma e 

ortopedia, apenas de atendimento hospitalar, assim esse número pode ser superestimado para 

o caso do hospital especializado, mas pode fornecer uma base importante para a preparação. 

 Após a programação, a etapa seguinte é a aquisição. É preciso ter os medicamentos 

para atender a terapia medicamentosa dos pacientes assistidos. Porém, não é viável comprar 

uma grande quantidade de medicamentos, estocar e não utilizar, afinal, o plano diz respeito ao 

preparo para uma possível emergência em evento de massa. Assim, uma alternativa bastante 

interessante é a tomada de preço, a equipe realizará esse processo e poderá solicitar os itens 

em vários momentos, de acordo com a conveniência e necessidade (BRASIL, 1993; BRASIL, 

2013). Ainda, o hospital poderá adquirir os itens por doação, que serão geridas 

adequadamente para que não se perca medicamentos por expiração de validade, por exemplo 

(PIMENTA-DE-SOUZA, MIRANDA & OSÓRIO-DE-CASTRO, 2014). Ainda as doações 

devem ter fluxo de recebimento estabelecidos, de forma a garantir a qualidade dos 

medicamentos. Em situações em que não for possível adquirir o medicamento por esses 

meios, se lançará mão da compra emergencial (BRASIL, 1993). 

 Para o armazenamento dos medicamentos comprados, pode-se precisar de área maior 

que a utilizada no hospital, então é preciso preparar uma área extra para eventual necessidade. 

Portanto, é necessário que se localize na região um local adequado e o prepare para o estoque 

de medicamentos, segundo as normas de boas práticas para garantir a manutenção da 

qualidade dos itens (Miranda, Fitzgerald & Osorio-de-Castro, 2013; Pimenta-de-Souza, 

Miranda & Osório-de-Castro, 2014). Para os hospitais em que houver dificuldade para a 

realização dessa etapa pode-se considerar a negociação da entrega dos medicamentos 

adquiridos com os distribuidores conforme a conveniência hospitalar. 

 Em relação à utilização, manteve-se o foco na dispensação, atividade do farmacêutico. 

Nesta etapa será realizada a avaliação da prescrição médica, buscando contribuir para o uso 

racional do medicamento (TERRIFF & NEWTON, 2008). Desta forma, é importante contar 

com bases de dados para consulta de interações medicamentosas, efeitos adversos e outros. 

Após a validação das prescrições será dispensado o medicamento, juntamente com 

informações necessárias para uso. Em qualquer momento da etapa de dispensação, se 
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necessário, se consultará a equipe de profissionais da saúde para discutir a melhor terapia para 

cada paciente. Todo o processo será orientado pelo fluxo de trabalho a ser criado, de modo a 

organizar e otimizar, para que se atenda com segurança e rapidamente as emergências. 

 Ao final, é importante que se compile todas as atividades do plano de resposta da 

farmácia hospitalar e se divulgue (MAGARINOS-TORRES, PEPE & OSÓRIO-DE-

CASTRO, 2013). O documento elaborado deve ser publicado e deve favorecer a ciência do 

mesmo pelos funcionários do hospital. Isto pode ajudar na colaboração de todos para 

execução do plano. Ainda, é essencial que se capacite os funcionários para executar o plano 

quando necessário, então, as simulações são de grande importância para preparar o serviço 

para responder a uma situação de desastre (AWAD & COCCHIO, 2015; SHOAF, OSORIO-

DE-CASTRO & MIRANDA, 2014). 
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9 CONCLUSÃO 

 

 

 Para concluir é necessário reforçar a importância de se promover ações dentro do 

serviço de saúde que busquem minimizar que emergências se tornem desastres. Portanto, 

como recomendado pela OMS, deve-se elaborar planejamentos para se prevenir, responder e 

recuperar de emergências (WHO, 2008). Posteriormente, deve-se divulgar as necessidades de 

preparo para os profissionais de saúde e treiná-los para essas situações fora da normalidade. 

 A literatura identificada foi profícua no sentido de gerar informações úteis mínimas 

para elaboração do plano operacional pretendido. No entanto, percebe-se que pelo número 

reduzido de artigos que ao final correspondiam ao tema de interesse (12 trabalhos) é possível 

afirmar que o campo carece de produção acadêmica de qualidade que possa dar subsidio para 

a preparação para desastres por meio da geração de informações relevantes. 

 As informações que a princípio são geradas no ambiente acadêmico podem, uma vez 

disseminadas, contribuir para que os profissionais da farmácia hospitalar conheçam a sua 

função dentro do planejamento e estejam aptos a executá-la, seja em qualquer etapa do ciclo 

de assistência farmacêutica, a fim de contribuir para a melhor terapia do paciente assistido. 

Neste sentido, o presente trabalho contribui por meio da elaboração de um plano de ação que 

pode imediatamente ser utilizado pelo INTO, hospital foco do estudo. Outrossim, espera-se 

que o plano de resposta elaborado seja útil para que outros hospitais de perfil semelhante se 

preparem para eventos de massa.  

Recomenda-se que o serviço de saúde foco do presente estudo e demais instituições 

façam uso do plano de ação produzido e que a partir dele possam registrar e gerar maiores 

informações sobre a aplicabilidade e validade do plano proposto. 
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