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“O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou,
mas sim pelas dificuldades que superou no caminho”.

Abraham Lincoln
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RESUMO

CARDOSO, Roberto Braz da Silva. Hospitais seguros frente a desastres: tradução e
aproximação cultural do Indice de Seguridad Hospitalaria para o contexto brasileiro. Rio
de Janeiro, 2018. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem Anna
Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.
Resumo: O funcionamento ininterrupto do estabelecimento de saúde, em especial depois de
ocorrido um desastre, marca a diferença entre a vida e a morte, ensejando que as estruturas
física, operacional e funcional, além dos equipamentos da unidade assistencial, mostrem-se
resistentes aos efeitos dos desastres. Nesse contexto, destaca-se como um importante
instrumento de avaliação e de gestão de risco de desastres o Indice de Seguridad Hospitalaria
(ISH), proposto pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) em 2008, originalmente
em idioma espanhol. No Brasil, apesar de os desastres, principalmente os de causas naturais,
estarem ocorrendo com maior frequência nos últimos anos, ainda não há, no cenário nacional,
a versão do citado instrumento de avaliação traduzida e adaptada culturalmente, de maneira
que não há como mensurar, efetivamente, o preparo de unidades de saúde brasileiras para se
manterem funcionando na vigência de um desastre. Objetivos: traduzir para o idioma
português do Brasil o instrumento de análise do Indice de Seguridad Hospitalaria, e realizar a
aproximação cultural desse instrumento para o contexto brasileiro. Método: estudo
metodológico desenvolvido através das etapas de tradução, síntese da tradução, retro tradução
e análise de compreensão por comitê de especialistas, compondo, ao final do processo, a
versão traduzida consensual do ISH. Os aspectos éticos da pesquisa foram atendidos,
respeitando a Resolução nº 466/2012. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa
da Escola de Enfermagem Anna Nery, sob o 69438217.5.0000.5238, em 11 de julho de 2017.
Resultados: seguindo as etapas metodológicas, o estudo apresenta o Indice de Seguridad
Hospitalaria traduzido para o idioma português do Brasil e adaptado culturalmente para
aplicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros. A análise dos itens avaliados no ISH
permite estabelecer a proporção entre eles, revelando que 9% do formulário referem-se a
questões relativas à parte estrutural, 49% das questões são referentes à parte não estrutural e
42% do formulário avaliam aspectos ligados à área funcional. Tais proporções reafirmam a
importante característica do ISH como instrumento com uma proposta dinâmica, integrada e
interdisciplinar de avaliação, onde questões ligadas à funcionalidade e linhas vitais do hospital
perfazem 91% das vulnerabilidades consideradas. Conclusão: o processo de tradução e análise
de equivalências é o passo inicial para possibilitar a disponibilização de um instrumento que
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avalie, de maneira sistemática e confiável no Brasil, o preparo dos hospitais para se manterem
em adequado funcionamento na vigência de desastres. O estudo, além de considerar os
aspectos metodológicos pertinentes para a tradução e adaptação cultural do ISH para o
contexto brasileiro, reconhece as limitações do ISH e a necessidade das reflexões e debates
acerca da multidimensionalidade dos desastres, revelando aspectos relacionados à importância
da interdisciplinaridade para a gestão de riscos neste cenário, onde diversos profissionais são
indispensáveis, integram-se e interagem com o propósito de planejar ações e salvar vidas,
destacando-se, neste tocante, a enfermagem por sua visão abrangente, sensível e diferenciada.
Por fim, o estudo aborda o tema hospitais seguros proposto pela OPAS em uma análise
contextualizada, considerando os enfoques humanos e sociais desencadeadores e resultantes
dos desastres em sua ampla concepção.

Palavras-chave: Desastres; Hospitais Seguros; Instalações de Saúde; Gestão de Riscos; Índice
de Segurança Hospitalar.
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ABSTRACT
CARDOSO, Roberto Braz da Silva. Hospitals safe from disasters: translation and cultural
adaptation of the Hospital Safety Index for the Brazilian context. Rio de Janeiro, 2018.
Dissertation (Master's Degree in Nursing) - Anna Nery School of Nursing, Federal University
of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.
Summary: The uninterrupted functioning of healthcare facilities, especially after a disaster,
makes the difference between life and death, requiring that the physical, operational and
functional structures, as well as the equipment of the care unit, are resistant to the effects of
disasters. In this context, the Hospital Safety Index (HSI), proposed by the Pan American
Health Organization (PAHO) in 2008, originally in Spanish, stands out as an important
instrument for assessing and managing disaster risk. In Brazil, despite the fact that disasters,
especially the natural ones, have been more frequent recently, there is still no version of the
aforementioned instrument of evaluation translated and culturally adapted to Brazilian
Portuguese; thus, there is no effective way of measuring the preparedness of Brazilian health
units to stay in operation in the event of a disaster. Objectives: to translate the instrument of
analysis of the Hospital Safety Index into Brazilian Portuguese and culturally adapt it to the
Brazilian context. Method: a methodological study developed through the stages of
translation, translation synthesis, back-translation and comprehension analysis by an expert
committee; at the end of the process, a consensual translated version of the HSI is composed.
The ethical aspects of the research have been observed, according to the Resolution No.
466/2012. The study was approved by the Ethics and Research Committee of Anna Nery
School of Nursing, under the number 69438217.5.0000.5238, on July 11th, 2017. Results:
following the methodological steps, the study presents the Hospital Safety Index translated
into Brazilian Portuguese and culturally adapted for application in Brazilian health facilities.
The analysis of the items evaluated in the HSI helps to determine the proportion among them,
revealing that 9% of the form refers to questions related to the structural section, 49% of the
questions are related to the non-structural section and 42% of the form assesses aspects
related to the functional area. These proportions corroborate the important characteristic of the
HSI as a tool with a dynamic, integrated and interdisciplinary evaluation proposal, in which
issues related to the hospital's functionality and vital lines account for 91% of the
vulnerabilities considered. Conclusion: the process of translation and equivalence analysis is
the initial step to enable the availability of an instrument that evaluates, in a systematic and
reliable way, Brazilian hospitals preparedness to maintain adequate functioning in the event of
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disasters. The study, in addition to considering the methodological aspects pertinent to the
translation and the cultural adaptation of the HSI to the Brazilian context, recognizes the
limitations of the HSI and the need for further consideration and discussion about the
multidimensionality of disasters, revealing aspects related to the importance of
interdisciplinarity for risk management in this scenario, in which several indispensable
professionals integrate and interact with the purpose of planning actions and saving lives; the
nursing staff stands out in such situation, due to the nurses comprehensive, sensitive and
distinctive point of view. Finally, the study addresses the topic of Safe Hospitals, proposed by
PAHO, in a contextualized analysis, considering the human and the social approaches that
trigger and result from disasters in their broad conception.

Keywords: Disasters; Safe Hospitals; Health Facilities; Risk Management; Hospital Safety
Index.

12

RESUMEN
CARDOSO, Roberto Braz da Silva. Hospitales seguros frente a desastres: traducción y
aproximación cultural del Índice de Seguridad Hospitalaria al contexto brasileño. Rio de
Janeiro, 2018. Tesis (Maestría en Enfermería) – Escuela de Enfermería Anna Nery,
Universidad Federal de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.
Resumen: El funcionamiento ininterrumpido del establecimiento de salud, en especial después
de ocurrido un desastre, marca la diferencia entre la vida y la muerte, lo que permite que la
estructura física, operacional y funcional, además de los equipamentos de la unidad
asistencial, se muestren resistentes a los efectos de los desastres. En este contexto, el Índice de
Seguridad Hospitalaria (ISH) propuesto por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
en 2008, originalmente en español, se destaca como un importante instrumento de evaluación
y de gestión de riesgo de desastres. En Brasil, a pesar de que los desastres, principalmente los
de causas naturales, están ocurriendo con mayor frecuencia en los últimos años, aún no hay
en el escenario nacional la versión traducida y adaptada culturalmente del mencionado
instrumento de evaluación, de modo que no hay como medir, efectivamente, la preparación de
las unidades de salud brasileñas para mantenerse funcionando en la vigencia de un desastre.
Objetivos: traducir al portugues de Brasil el instrumento de análisis del Índice de Seguridad
Hospitalaria, y realizar la adaptación cultural de ese instrumento al contexto brasileño.
Método: el estudio metodológico desarrollado a través de las etapas de traducción, síntesis de
la traducción, retro traducción y análisis de comprensión por comité de especialistas,
componiendo, al final del proceso, la versión traducida consensuada del ISH. Los aspectos
éticos de la investigación fueron atendidos, respetando la Resolución No. 466/2012. El
estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la Escuela de Enfermería
Anna Nery, bajo el número 69438217.5.0000.5238, el 11 de Julio de 2017. Resultados:
siguiendo las etapas metodológicas, el estudio presenta el Índice de Seguridad Hospitalaria
traducido al portugues de Brasil y adaptado culturalmente, para aplicación en los
establecimientos de salud brasileños. El análisis de los itens evaluados en el ISH permite
establecer la proporción entre estos, revelando que el 9% del formulario se refiere a
cuestiones relativas a la parte estructural, el 49% de las cuestiones se refiere a la parte no
estructural y el 42% del formulario evalúa aspectos vinculados al área funcional. Tales
proporciones reafirman la importante característica del ISH como instrumento, con una
propuesta dinámica, integrada e interdisciplinaria de evaluación, donde cuestiones vinculadas
a la funcionalidad y líneas vitales del hospital representan el 91% de las vulnerabilidades
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consideradas. Conclusión: el proceso de traducción y análisis de equivalencias es el paso
inicial para posibilitar la disponibilidad de un instrumento que evalúe, de manera sistemática
y confiable, en Brasil, la preparación de los hospitales para mantenerse en adecuado
funcionamiento en la vigencia de desastres. El estudio además de considerar los aspectos
metodológicos pertinentes para la traducción y adaptación cultural del ISH al contexto
brasileño, reconoce las limitaciones de éste y la necesidad de las reflexiones y debates acerca
de la multidimensionalidad de los desastres, revelando aspectos relacionados a la importancia
de la interdisciplinariedad para la gestión de riesgos en este escenario, donde es indispensable
que diversos profesionales se integren e interactúen, con el proposito de planear acciones y
salvar vidas, destacándose en este contexto la enfermería por su visión integral, sensible y
diferenciada. Por último, el estudio aborda el tema hospitales seguros propuesto por la OPS
en un análisis contextualizado, considerando los enfoques humanos y sociales
desencadenantes y resultantes de los desastres en su amplia concepción.

Palabras clave: Desastres; Hospitales Seguros; Instalaciones de Salud; Gestión de Riesgos;
Índice de Seguridad Hospitalaria.
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INTRODUÇÃO

1.1 Objeto de Estudo
Tradução para a língua portuguesa e aproximação cultural para o contexto brasileiro
do instrumento de análise do Indice de Seguridad Hospitalaria (ISH), desenvolvido pela
Organização Pan-Americana de Saúde.

1.2

Contextualização do Objeto de Estudo
Fenômenos naturais e a ação do homem sobre a natureza produzem alterações de

maior ou menor magnitude em todas as regiões do planeta e até mesmo chegam a destruir
ecossistemas. Diariamente, esses eventos adversos são noticiados em razão dos riscos que
deixam em alerta as autoridades locais para o acionamento de planos de proteção e defesa da
população ou desencadeamento de atendimento emergencial à mesma, em razão de
consequências deletérias. Os planos de ação articulam recursos da sociedade e englobam
diversos agentes e setores: Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícias, Forças Armadas,
Universidades, Órgãos da Administração Pública, Organizações Não Governamentais
(ONGs), dentre outros (ARAÚJO, 2012) .
O conjunto de estabelecimentos de saúde que compõem o sistema de saúde local,
regional e nacional é convocado a participar nas diversas linhas de suas áreas de atuação; no
entanto, estes mesmos estabelecimentos também podem ser afetados pelas consequências de
eventos adversos.
Abalos sísmicos de forte intensidade, furações, tsunamis, vulcanismo, chuvas
torrenciais, inundações e deslizamentos de encostas, bem como explosões, incêndios e
exposição a substâncias tóxicas podem causar danos humanos, materiais e/ou ambientais e
prejuízos econômicos e sociais, expondo vulnerabilidades subjacentes ou acentuando-as em
razão dos efeitos dos desastres (CASTRO, 2007).
As instituições de saúde e seus recursos também podem estar vulneráveis e sofrer com
as consequências dos desastres de origem natural ou tecnológica, danificando ou destruindo
suas instalações e limitando ou impedindo seu funcionamento, justamente quando deveriam
estar em condições plenas de responderem a uma situação emergencial, onde a demanda por
serviços de saúde em muito pode exceder suas capacidades de atendimento.
O funcionamento ininterrupto dos serviços de saúde costuma marcar a diferença entre
a vida e a morte e, portanto, é prioritário conseguir que todos os estabelecimentos de saúde
contem com edificações resistentes a choques de fenômenos naturais, que seus equipamentos
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não sofram danos, que suas linhas vitais (água, eletricidade, gases medicinais etc.) sigam
funcionando e que seu pessoal seja capaz de continuar oferecendo assistência de saúde nos
momentos em que mais se necessita (OMS/OPAS, 2008).
Reagir plenamente às condições que extrapolam tais capacidades resulta de prévias
avaliações num suposto contexto de desastre de grandes proporções, de investimentos em
serviços e obras que visam reforçar e ampliar a operacionalidade dos serviços de saúde,
reduzindo ou eliminando os danos à infraestrutura.
No que tange a articulação intrassetorial, destacam-se a capacidade de comunicação
entre as unidades de saúde, transferência de equipamentos, pessoal e suprimentos,
armazenamento de suprimentos de saúde, estudo dos circuitos empregados e as respectivas
rotas dos meios de transporte para a acessibilidade das pessoas afetadas, reafirmando a missão
do hospital como retaguarda e suporte ao atendimento pré-hospitalar, de forma a reduzir os
impactos dos desastres no setor saúde e as doenças e agravos deles decorrentes (BRASIL,
2013).
No Brasil, no período de 2007 a 2015, enchentes com inundações e deslizamentos de
terra ocorreram em diversos Estados, entre eles o Rio de Janeiro (2007), onde 12 municípios
da Região Serrana decretaram estado de emergência e unidades de saúde loco-regionais foram
danificadas ou destruídas, prejudicando ou inviabilizando o atendimento às pessoas afetadas.
Em Santa Catarina (2008), atingindo o Vale do Itajaí, nos municípios de Blumenau, Gaspar e
Itajaí; novamente Rio de Janeiro (2009, 2010 e 2011), atingindo a Baixada Fluminense, Angra
dos Reis, Niterói e a Região Serrana; Pernambuco (2010), cidade de Água Preta; e Amazonas
e Acre (2015). Em todos os acontecimentos listados, o setor de assistência à saúde da
população foi drasticamente afetado, gerando impactos tanto na demanda quanto na qualidade
e efetividade dos atendimentos.
Com o fito de gerar respostas mais concretas quanto ao preparo do hospital para lidar
de forma segura com o atendimento às pessoas afetadas pelos desastres, em 2008 a OPAS,
juntamente com a Organização Mundial de Saúde (OMS), lançou o Indice de Seguridad
Hospitalaria: Guia del evaluador de hospitales seguros, uma publicação na área de
emergência e socorro em caso de desastres. Neste guia é abordado o conceito de hospital
seguro e explicado em detalhes os passos para a aplicação de uma lista de verificação que
conduz à obtenção do Indice de Seguridad Hospitalaria (ISH) (OMS/OPAS, 2008). Este
índice, elaborado pelo Grupo de Assessoria em Mitigação de Desastres (GAMiD) da
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), com a colaboração de especialistas na área de
desastres e emergências da América Latina e do Caribe (ONU/FAO/COOPI, 2014),
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proporciona aos gestores: 1) classificar a vulnerabilidade do hospital ante aos riscos
decorrentes das ameaças de desastres de origem natural ou tecnológica; 2) realizar adequações
dos componentes estruturais, não-estruturais e funcionais do estabelecimento de saúde; e 3)
obter dados comparativos entre instituições de saúde, a fim propiciar a ampliação do debate e
discutir experiências interinstitucionais com vistas a reforçar a política local, regional e global
dos hospitais seguros frente a desastres.
O grupo de especialistas idealizadores do ISH, coordenado pelo GAMiD, foi
constituído por profissionais de várias nacionalidades das Américas, nas áreas de Engenharia,
Enfermagem, Arquitetura e Gestão, estudiosos dos temas relacionados a desastres e
emergências, suas causas e efeitos, com foco na saúde da população e na operacionalidade
dos estabelecimentos de saúde.
Pode-se asseverar, portanto, que o ISH representa um parâmetro valioso não somente
para o próprio estabelecimento de saúde avaliado, constituindo uma ferramenta a contribuir
para a própria gestão institucional, como também para as autoridades e órgãos sanitários
nacionais e internacionais, permitindo estudar e comparar os resultados de sua aplicação de
forma a colaborar para as políticas públicas de saúde, na medida em que gera informações
úteis para estabelecer prioridades e contribuir como importante parâmetro de criação e
readequação de projetos e alocação de recursos.
O ISH descreve as orientações e apresenta dois formulários: o primeiro, para as
informações gerais sobre o estabelecimento de saúde; e o segundo, subdividido em
localização geográfica, aspectos estruturais, aspectos não estruturais e aspectos de
funcionalidade, totalizando 145 aspectos. Estes formulários, previamente aplicados em alguns
países do continente americano e adequados à realidade dos mesmos, possibilitaram a
mensuração do Indice de Seguridad Hospitalaria (ISH) (OMS/OPAS, 2008).
Desde 2008, o ISH tem sido utilizado por países como Costa Rica, Cuba, República
Dominicana, Peru, São Vicente e Granadinas (SALES; CAVALINI, 2012).
O Índice também foi utilizado em Anguilla, Barbados, Cuba, Dominica, Granada,
onde os estabelecimentos de saúde objetivam seu melhor preparo de acordo com os resultados
obtidos com o Índice. Além disso, o México treinou e certificou 336 profissionais para fazer
parte das equipes de avaliação de segurança. A ferramenta já mediu mais de 100
estabelecimentos de saúde naquele país, começando com os localizados em áreas de alto
risco. Por sua vez, a Jamaica e Trinidad e Tobago planejam aplicar o índice em vários
estabelecimentos de saúde e os países da América Central estão treinando avaliadores e
formulando planos para novos hospitais seguros (OMS/OPAS, 2008).
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Resultados preliminares da Bolívia, Equador e Peru indicam que fatores não
estruturais (características arquitetônicas, instalações básicas e equipamentos) contribuem
mais para a vulnerabilidade do que fatores estruturais. Estas conclusões sublinham a
importância de ter um quadro legal para tomar as medidas necessárias para reduzir a
vulnerabilidade (OMS/OPAS, 2008).
De acordo com o relatório final do plano estratégico da OPAS, referente ao período
2008–2013, o ISH foi aplicado em mais de 2.900 hospitais e outros serviços de saúde em 33
países e territórios, possibilitando a implantação de medidas corretivas necessárias em
diversos estabelecimentos de saúde (OMS/OPAS, 2014).
Desta feita, o ISH destaca-se como importante instrumento para avaliar a concepção
de estabelecimentos de saúde seguros, na medida em que quantifica e estratifica os dados dele
obtidos, constituindo-se como diretriz para a tomada de decisões dos gestores no tocante às
prioridades das ações de investimentos em segurança hospitalar, eliminando as
vulnerabilidades estruturais e não estruturais do hospital e o tornando resistente aos desastres.
Nessa perspectiva, o que é um hospital seguro? A OMS e a OPAS o definem como
sendo um estabelecimento de saúde (independente do porte ou localização) cujos serviços
permanecem acessíveis, funcionando na sua máxima capacidade instalada e na mesma
infraestrutura, imediatamente após um fenômeno destrutivo de origem natural, ainda que o
mesmo tenha sido atingido, bem como na fase de recuperação dessas emergências, uma vez
que a continuidade do funcionamento de todo o conjunto nosocomial é vital para o
atendimento seguro às pessoas atingidas (OMS/OPAS, 2008).
De acordo com a definição acima enunciada pela OMS/OPAS (2008), entende-se que
o conceito de hospital é amplo, contemplando estabelecimentos de saúde que se destinam
desde à atenção básica até ao atendimento de saúde de maior complexidade.
Assim, o termo “hospital”, na acepção de “hospitais seguros frente a desastres”, é
utilizado com o propósito de facilitar a identificação de um serviço de saúde concreto, em
amplo sentido, referindo-se a todos os estabelecimentos de saúde desde os de menor
complexidade como os postos e centros de saúde, até os de referência nacional como os
institutos especializados (OMS/OPAS, 2008).
Muito embora seja oportuno o esclarecimento acima realizado, a fim de abordar o
significado e o alcance do termo “hospital” na condição específica da política enunciada pela
OMS/OPAS, cabe sinalizar que na cultura brasileira as unidades de saúde de menor porte,
particularmente da rede básica, não são compreendidas como “hospitais”, ficando tal
designação mais voltada para estruturas de assistência à saúde de média e alta complexidade.
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O fato é que todos os estabelecimentos de saúde, independente do porte, precisam
estar

estruturados

e

protegidos

para

manterem-se

funcionando

ininterruptamente,

independente das circunstâncias, compondo uma rede de atendimento de saúde sempre pronta
e eficaz.
A OPAS, no intuito de consolidar a cultura dos hospitais seguros frente a desastres e
tendo recebido, ao longo de três anos (2008 a 2010), a demanda de diversos países, revelando
limitações quanto à utilização do ISH lançado em 2008 nas unidades de saúde de baixa e
média complexidade, desenvolveu, com o apoio de especialistas das américas, em 2010, um
novo instrumento (com 93 itens a serem avaliados), agora para avaliar o nível de segurança
dos estabelecimentos de saúde de menor porte, com até vinte leitos ou sem internação
(OMS/OPAS, 2010).
Desta forma, o ISH concebido em 2008 (com 145 aspectos a serem avaliados), e que é
o foco do presente estudo, mantém-se em pleno uso para os estabelecimentos de saúde com
mais de vinte leitos.
Nesta perspectiva, a OPAS não somente corrigiu uma limitação do instrumento
original, que era tido como complexo demais para estabelecimentos de saúde menores, como
também proporcionou uma ampliação do alcance do ISH, contemplando as unidades de saúde
de menor complexidade.
A partir do ano de 2012, buscando proporcionar melhorias nas condições dos
estabelecimentos de saúde e com o objetivo de aperfeiçoar o conceito de hospital seguro, a
OPAS iniciou o projeto “hospitais inteligentes”, visando conciliar os seguintes conceitos:
redução de custos com serviços de saúde e serviços públicos, redução das emissões de gases
de efeito estufa (GEE), melhor qualidade do ar, maior acesso físico aos hospitais, melhor
acesso à água segura e melhores condições de segurança (OMS/OPAS, 2017).
No final do ano de 2015, a OPAS consolida o projeto “hospitais inteligentes”,
apresentando resultados satisfatórios de sua utilização nos países caribenhos e lança o “kit de
ferramentas para hospitais inteligentes”, o “Smart Hospitals Toolkit”. Este “kit”, composto
pelo ISH (de 145 ou 93 itens, de acordo com o porte do estabelecimento considerado) e por
orientações e instruções sobre normas técnicas para hospitais inteligentes, busca possibilitar
que a unidade de saúde alcance seus melhores resultados, conciliando custo-benefício,
sustentabilidade e segurança (OMS/OPAS, 2017).
É importante o entendimento de que, em situações de desastre, toda a rede de saúde é
acionada, a começar pelos estabelecimentos de menor porte, mais próximos das pessoas
atingidas. Neste contexto, todas as unidades de saúde, grandes e pequenas são peças
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indispensáveis para uma resposta eficaz. O mesmo ocorre com igrejas, clubes e ginásios que
podem ser utilizados como áreas de atendimento, triagem, suporte e instalação temporária
para a equipe de socorro e para o contingente atingido pelo desastre. É recomendável,
portanto, que os profissionais e voluntários previstos para atuarem em tais circunstâncias
estejam preparados com treinamento e planejamento prévio de ações.
Cabe destacar que, apesar de reconhecer como inegável o papel dos estabelecimentos
de menor porte no atendimento às pessoas afetadas por desastres, neste estudo somente é
considerado para aprofundamento o ISH desenvolvido em 2008 para estabelecimentos de
saúde com capacidade instalada de mais de vinte leitos, conforme justificado adiante.
É inegável, como já se pode perceber, que a avaliação da segurança hospitalar
proporciona uma informação útil sobre as oportunidades de melhorias e os pontos fortes
observados durante a aplicação da lista de verificação, considerando também o entorno e a
rede de serviços de saúde na qual se encontra. Entretanto, os valores obtidos não se
constituem em valores definitivos da capacidade do estabelecimento de saúde, pois isso
requer estudos detalhados de vulnerabilidade, que incluem seus quatro componentes: estudo
de ameaças, de vulnerabilidade estrutural, de vulnerabilidade não estrutural e de
vulnerabilidade organizativo-funcional.
Por definição, a vulnerabilidade estrutural engloba aspectos dos componentes
estruturais da edificação, isto é, as partes que mantêm a construção de pé, como vigas, pilares,
lajes, composição de concreto, muros, armaduras de ferro e tetos. Por outro lado, a
vulnerabilidade não estrutural envolve itens que estão ligados à parte estrutural da construção,
tais como paredes, esquadrias, painéis de vidro, telhados, tubulações de instalações elétricas,
hidráulicas, sanitárias, distribuição de gases medicinais, ar condicionado, entre outros. Itens
como equipamentos e móveis também estão inseridos no conjunto não estrutural da
edificação. Já a vulnerabilidade funcional compreende, em síntese, os aspectos de
planejamento de ações, treinamento e cooperação entre profissionais e processos técnicos e
admistrativos (SABA, 2012).
Em 2008, em apuração feita entre os Estados membros da OPAS, constatou-se que
cerca de 67 % dos hospitais do continente americano estavam localizados em zonas de risco
para desastres, frisando que, em média, um hospital que não funciona, ou com infraestrutura
funcionando precariamente, deixa cerca de 200.000 pessoas sem atenção em saúde, e a perda
dos serviços de urgência durante os desastres diminui drasticamente as chances de salvar
vidas (OMS/OPAS, 2008).
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Sendo assim, a manutenção da operacionalidade do hospital deve ser prioridade, uma
vez que o atendimento às pessoas afetadas pelos desastres não deve ser reduzido ou paralisado
(SABA et al., 2012).
A operacionalidade contínua do hospital, mesmo em situações adversas, deve ocorrer
da mesma forma como o funcionamento dinâmico das instituições envolvidas na prevenção e
pronta resposta em situações de desastres (SABA et al., 2012).
Estabelecimentos de saúde de menor complexidade geralmente são os mais atingidos,
uma vez que, geralmente, dispõem de menos recursos e infraestrutura para lidar com os
efeitos de ocorrências inesperadas. O dano está estreitamente relacionado à tecnologia
aplicada à construção predial e às características desta (materiais empregados e qualidade
técnica da obra, estado de conservação ao longo do tempo), à localização do estabelecimento
de saúde, às ameaças presentes, à topografia do terreno, à sua geologia, dentre outros fatores
(CERUTTI; OLIVEIRA, 2011).
A ausência de informação precisa e atualizada sobre a quantidade e condições de
segurança do recurso físico em saúde, e a existência de serviços de saúde dispersos e de difícil
acesso, tem dificultado sua quantificação no que se refere ao nível de segurança e o impacto
de sua vulnerabilidade. Portanto, conhecer este nível antes que ocorra o desastre com o
objetivo de identificar os elementos que requerem melhorias, assim como também priorizar a
intervenção nas instalações que, por sua natureza, localização ou importância, devem seguir
em funcionamento durante um desastre, caracterizam os passos iniciais de gestão de
“hospitais seguros”.
Dados do Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) revelam que
o Brasil é um dos países mais afetados do mundo por inundações e enchentes. De 1960 a 2008
foram registrados no Brasil 94 desastres, 5.720 mortes e 15 milhões de desabrigados e
desalojados. Dados do CRED também revelam que, em 2008, o país ocupou o 10º lugar no
ranking mundial de desastres hidrológicos (enchentes, inundações, deslizamentos), com 1,8
milhão de vítimas, sendo esta a tipologia de desastre de origem natural mais comum no Brasil
(SABA et al., 2012).
Neste contexto, o Ministério da Defesa em conjunto com o Ministério da Integração
Nacional e o Ministério da Saúde do Brasil estabeleceram o protocolo de fluxos e
procedimentos para ações de resposta da esfera federal em situações de desastres, assinado em
31 de dezembro de 2012. Assim, os hospitais civis e militares são convocados a integrar a
rede de socorro às pessoas afetadas pelos desastres, requerendo que suas instalações e seu
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contingente profissional estejam preparados integral e continuamente. (CASTRO, 2007;
ARAÚJO, 2012; PAIXÃO NETO, 2010).

1.3

Problemática
O Indice de Seguridad Hospitalaria (Índice de Segurança Hospitalar - ISH),

instrumento de avaliação proposto pela OMS e OPAS em 2008, originalmente desenvolvido
no idioma espanhol, tem sido aplicado em países da América Latina e Caribe, exceto no
Brasil, os quais frequentemente se veem às voltas com desastres provocados por fenômenos
naturais, tais como furacões, abalos sísmicos, maremotos e inundações.
Em tais regiões, a apuração do referido Índice e o conjunto de suas informações
serviram de parâmetros para a implementação de medidas gerenciais, nos diversos aspectos da
oferta de serviços de saúde, especialmente no tocante aos aspectos arquitetônicos e de
estrutura predial, pelas autoridades sanitárias locais, para fazer face à adequação
particularmente de seus estabelecimentos de saúde.
Não há no Brasil a versão adaptada e validada do Indice de Seguridad Hospitalaria
para o idioma português, fato este que dificulta sua aplicação por estabelecimentos de saúde
brasileiros, em razão de não estar culturalmente adaptado.
No contexto da diversidade regional e multicultural brasileira, a aplicação deste
instrumento traduzido para o português e adaptado culturalmente para o Brasil, possibilitará
que o conceito de hospital seguro sugerido pela OMS/OPAS possa ser desenvolvido de forma
sensível ao cenário nacional e com dados que permitam interlocução internacional. O ISH,
traduzido e adaptado à realidade cultural brasileira, poderá, em particular, ser empregado com
maior assertividade para avaliar a segurança estrutural e funcional das edificações hospitalares
brasileiras, assim como, proporcionar resultados que subsidiem necessidade de adequações e
inspirem novos projetos de construção e manutenção à luz do conceito de hospital seguro.

1.4 Objetivos


Traduzir para o idioma português do Brasil o instrumento de análise do Indice
de Seguridad Hospitalaria.



Realizar a aproximação cultural do instrumento de análise do Indice de
Seguridad Hospitalaria para o contexto brasileiro.
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1.5

Justificativa

Países de língua espanhola das Américas do Sul, Central e do Norte vêm adotando o
Indice de Seguridad Hospitalaria concebido pela OMS/OPAS, em razão de fenômenos
naturais terem provocado desastres no passado e do risco de poderem produzi-los no futuro.
No México, hospitais foram reformados e outros tantos são construídos tendo este
instrumento de avaliação como referência. O Indice de Seguridad Hospitalaria não substitui o
estudo de vulnerabilidade; todavia, oferece um parâmetro inicial para que possam ser
estabelecidas prioridades de investimentos para melhorar a segurança das instalações da
unidade hospitalar. Sabe-se que os estudos de vulnerabilidade, instrumentos de grande
importância, são complexos e onerosos, de forma que nem sempre são viáveis (PEREIRA;
BARATA, 2014).
Existem diversas ferramentas para realizar estudos de vulnerabilidade, baseados em
métodos qualitativos ou quantitativos, mas somente algumas delas são específicas para
estabelecimentos de saúde, que por suas características de funcionamento e de provisão de
serviços, acabam por estar especialmente mais vulneráveis, não por serem estruturas mais
frágeis, mas por não poderem perder ou ter prejudicada sua efetividade de atendimento.
Assim mesmo, durante um tempo se promoveu o desenvolvimento de complexos estudos de
vulnerabilidade, como se realizou no Equador e em diversos outros lugares, mas dado seu alto
custo e falta de operacionalização, se optou por gerar ferramentas que, de uma forma mais
simples e menos onerosa, permitam conhecer a capacidade da resposta hospitalar frente
desastres (OMS/OPAS, 2008).
As unidades de saúde, especialmente os hospitais, face à vulnerabilidade no contexto
dos desastres, assumem relevância em função de agregarem valor econômico ao seu
irrefutável valor social (ONU, 2006). É imprescindível que permaneçam seguros para
poderem fazer frente às demandas por atendimento às pessoas afetadas por desastres.
No Brasil, a extensão do território abarca distinções quanto a clima, geologia,
topografia e hidrografia, os quais direta ou indiretamente influenciam não somente diferentes
modos de vida, saberes e cultura, mas quando combinados com fenômenos de alta
pluviosidade, provocam enchentes dos cursos d´agua, inundações de áreas baixas e
deslizamento de encostas em proporções alarmantes. Dados do Center for Research on the
Epidemiology of Disasters – CRED asseguram que o Brasil é um dos países mais afetados do
mundo por enchentes e inundações (SABA, et al., 2012).
O aumento contínuo das perdas ocorridas durante e após os desastres e o impacto
crescente destes nas economias não são associados simplesmente a um aumento do número de
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eventos naturais extremos, mas na elevação constante do número da população em áreas sob
ameaças, sem correspondente infraestrutura. As comunidades mais vulneráveis são suscetíveis
de sofrer danos e perdas de maior magnitude, enfrentando sérios desafios para se recuperar. A
inexistência ou precariedade de planejamento, aliada à falta de investimento efetivo em saúde
pública, e a preocupante forma de intervenção no meio ambiente dão margem ao surgimento e
reforço de novas ameaças do tipo socioambiental. A vulnerabilidade interage com as ameaças,
produzindo novas condições de risco, dimensionadas de diferentes formas em cada território
(CERRUTTI; OLIVEIRA, 2011).
A desigualdade social, a pobreza e a falta de investimentos em infraestrutura de
ocupação urbana no país ocasionaram e ainda ocasionam a ocupação desordenada de espaços
públicos por moradias de baixíssimo custo, erguidas com materiais frágeis e estruturalmente
mal planejadas, geralmente às margens de rios e canais, em encostas, baixadas ou terrenos
alagadiços. Estas condições invariavelmente deixam um grande contingente populacional
vulnerável a deslizamentos do terreno, enchentes e inundações, cujo resultado traz doenças
infecciosas e demais agravos de saúde de manifestações imediatas ou tardias.
No quadro abaixo, são registrados os principais desastres ocorridos no Brasil nos
últimos 30 anos.
Quadro 1- Principais desastres ocorridos no Brasil nos últimos 30 anos
DATA

OCORRÊNCIA

Setembro
de 1987

Acidente com césio137 em Goiânia, Goiás

Fevereiro
de 1988

Fortes chuvas no
Município do Rio de
Janeiro.

Março de
2003

Vazamento de
barragem em
Cataguazes, Minas
Gerais

Janeiro de
2007
Novembro
de 2008

Rompimento de
barragem em Miraí,
Minas Gerais
Chuvas com enchentes
no Vale do Itajaí, em
Santa Catarina

EFEITOS
Quatro pessoas mortas e centenas desenvolveram
doenças associadas à contaminação com o material
radioativo.
Dezenas de pessoas foram a óbito, centenas ficaram
feridas e mais de 15.000 ficaram desabrigadas. A
Clínica Santa Genoveva (de idosos) foi destruída por
uma avalanche de pedras e terra.
Foram atingidos os rios Pomba e Paraíba do Sul.
Diversos prejuízos foram contabilizados, sobretudo
ao ecossistema e à população ribeirinha, que teve o
abastecimento de água interrompido. O incidente
também afetou áreas do Estado do Rio de Janeiro.
1.200 casas foram atingidas
126 mortes e mais de 80 mil desabrigados e
desalojados

30

DATA
Junho de
2010
Janeiro de
2011
Novembro
de 2011
Janeiro de
2013
Abril de
2015
Março de
2015

Novembro
de 2015

OCORRÊNCIA
Chuvas com enchentes
em Alagoas e
Pernambuco
Chuvas na Região
Serrana do Rio de
Janeiro
Vazamento de óleo na
Bacia de Campos (3,7
mil barris)
Incêndio na boate Kiss,
Santa Maria, Rio
Grande do Sul
Incêndio na
Ultracargo, Porto de
Santos, São Paulo
Chuvas com enchentes,
Amazonas e Acre

EFEITOS
47 mortes e mais de 80 mil desabrigados. Mais de
municípios dos dois Estados declararam estado
emergência
Aproximadamente 1.000 mortos, centenas
desaparecidos,
milhares
de
desabrigados
desalojados.

30
de
de
e

Enorme prejuízo ao ecossistema, com grande número
de animais mortos.
A boate que tinha capacidade para 700 pessoas, estava
com 1061 na noite em que ocorreu o incêndio. Em
torno de 680 feridos e 242 mortos.
O incidente colocou em risco a segurança das
comunidades próximas, dos funcionários e de outras
instalações localizadas na zona industrial.
9 mil desalojados.

Provocou a liberação de 62 milhões de metros cúbicos
de rejeitos de mineração. Uma onda de lama de
aproximadamente 10 metros de altura arrasou a cidade
Rompimento da
de
Mariana,
alcançando
o
rio
Doce,
barragem da empresa
trazendo incalculáveis prejuízos ambientais. As
Samarco, em Mariana,
comunidades localizadas em todo o curso do rio Doce
Minas Gerais
também foram atingidas. O governo brasileiro
identificou essa como a “maior tragédia ambiental da
história do Brasil”.
Fontes: UFSC-CEPED, 2018; SANTOS, 2018.

Um dos maiores acidentes com o isótopo Césio-137 teve início no dia 13 de setembro
de 1987, em Goiânia, Goiás. O desastre fez centenas de vítimas, todas contaminadas por meio
de radiações emitidas por uma única cápsula de 19 gramas, que continha césio-137.
No âmbito radioativo, o acidente foi o 2° maior da história, atrás apenas do acidente na
usina nuclear de Chernobyl, em 1986, na Ucrânia. Quarenta e nove pacientes vítimas da
radiação do césio 137 foram levadas para o Rio de Janeiro, onde foram tratados no Hospital
Naval Marcílio Dias, referência no tratamento de vítimas de acidentes radioativos. Vinte e um
desses pacientes passaram por tratamento intensivo. Foram registradas oficialmente quatro
mortes causadas pelo césio-137. Os primeiros atendimentos feitos nas unidades de saúde
locais revelaram desconhecimento dos sintomas de contaminação pelo césio. Os profissionais
de saúde pensavam tratar-se de doença contagiosa desconhecida e os pacientes eram
medicados em conformidade com os sintomas descritos (PESSOA et al., 2016).
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Figura 1- Acidente radioativo em Goiânia

Fonte: www.newsrondonia.com.br

Em 2013, na madrugada do dia 27 de janeiro, um grande incêndio destruiu a boate
Kiss, no município de Santa Maria - Rio Grande do Sul. O incêndio começou por volta das
2:30h, durante a exibição de uma banda que usou artefato pirotécnico em sua apresentação.
As chamas rapidamente se alastraram e uma fumaça tóxica tomou conta do local. De acordo
com depoimentos de sobreviventes, os poucos extintores existentes falharam e não havia
saídas de emergência suficientes. Os hospitais do município tiveram grandes dificuldades para
atender os inúmeros feridos que chegavam em estado grave, principalmente com quadro de
intoxicação respiratória severa em função da fumaça inalada. 242 pessoas morreram naquele
que foi um dos maiores desastres do Brasil (SANTOS, 2018).
Figura 2- Incêndio na boate Kiss, Santa Maria/RS

Fonte: www.politica.estadao.com.br

32

Outro desastre com grande repercussão foi o causado pelo rompimento da barragem da
Empresa SAMARCO, localizada em Mariana, Minas Gerais, ocorrido em novembro de 2015,
e que ainda hoje não teve suas causas totalmente elucidadas. Na ocasião, uma enxurrada de
lama inundou várias casas no distrito de Bento Rodrigues (Mariana). Todos os moradores tiveram
que ser evacuados para o distrito de Camargos, e a unidade de saúde de Bento Rodrigues ficou
totalmente interditada. As imagens abaixo mostram em parte como ficou o distrito de Bento
Rodrigues após a enxurrada.
Figura 3- A lama invade Bento Rodrigues

Fonte: www.noticiasaominuto.com.br

Figura 4- Desastre tecnológico em Mariana-MG.

Fonte: www.esquerdaonline.com.br
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Essas ocorrências emblemáticas ora apresentadas têm o efeito de demonstrar as
vulnerabilidades do país, no que diz respeito aos riscos de desastres tecnológicos. Nessa
perspectiva, e guardadas as devidas proporções, também incluem-se os desastres de origem
natural, que precisam ser "desnaturalizados". Com efeito, os riscos de desastres ditos
"naturais" tendem a se agravar em função da vulnerabilidade e da capacidade de preparação e
resposta para o seu enfrentamento, ou seja, nessas situações a intervenção humana tem grande
potencial no dimensionamento dos danos.
Ademais, a ocupação de terrenos por unidades de saúde muitas vezes é planejada em
função da localização geográfica, acessibilidade e cobertura de um amplo contingente
populacional, sem que se leve em conta o aspecto da vulnerabilidade ditada pela configuração
do meio ambiente (vulnerabilidade ambiental). Muitas edificações hospitalares no país
erguidas no passado, remota ou recentemente, não consideraram aspectos de natureza
estrutural, não estrutural e funcional, que garantissem a solidez e segurança da construção e
sua funcionalidade; não consideraram a segurança da construção predial hospitalar, de forma
que, apesar de atingida diretamente pela força do fenômeno natural e suas consequências,
continuaria plenamente operante para fazer face aos atendimentos nas situações de desastres.
Esta seria uma prática tradicional, fundamentada por aspectos de governança, societais e
culturais.
Ante a necessidade das autoridades sanitárias em atender às recomendações e
exigências de organizações multinacionais, das quais o Brasil participa e é signatário de
compromissos com elas firmados, bem como a necessidade de adequarem ou readequarem os
estabelecimentos de saúde para fazerem frente às consequências dos desastres cada vez mais
frequentes, urge inculcar a mentalidade do hospital seguro proposto pela OMS/OPAS, de
forma que passe a ser incorporado culturalmente, alinhando esforços para cumprir as metas
estabelecidadas no Marco de Sendai.
Diante dessa realidade torna-se necessário refletir e, principalmente, de se tomar
decisões que contribuam para a implementação do Marco de Sendai para a Redução do Risco
de Desastres 2015-2030. O Marco de Sendai foi adotado no dia 18 de março de 2015 pelos
representantes de 187 Estados Membros da Organização das Nações Unidas (ONU), que se
reuniram para a 3ª Conferência Mundial para a Redução do Risco de Desastres (WCDRR),
realizada na cidade de Sendai no Japão (MAGNONI JÚNIOR; LOPES; STEVENS, 2016).
Frente à necessidade de ampliar a proteção de pessoas, comunidades e países, o Marco
de Sendai 2015-2030 sugere que, embora tenham sido alcançados alguns progressos em
aumentar a resiliência e diminuir perdas e danos, uma redução considerável do risco de
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desastres exige perseverança e persistência, com ênfase nas pessoas, em sua saúde e seus
meios de subsistência, com acompanhamento regular. O foco em ações de gestão de risco de
desastres, entre elas a manutenção e operacionalização de estabelecimentos de saúde seguros,
alinha-se plenamente às diretrizes estabelecidas no Marco de Sendai.
Neste alinhamento, O Indice de Seguridad Hospitalaria é um instrumento que
operacionaliza a cultura do “hospital seguro”. Contudo, sua aplicação nos estabelecimentos de
saúde brasileiros requer primeiramente tradução do espanhol para o português, visto ser
editado naquele idioma porque primeiramente visava dar suporte instrumental para as
edificações e restaurações de prédios hospitalares atingidos por desastres de origem natural de
ocorrência frequente nos países anteriormente citados.
No Brasil, dadas as dimensões continentais e as marcantes diversidades regionais,
mister se faz a aproximação cultural do referido instrumento de avaliação, face aos modos de
vida, tradições, linguagem regional, conceitos e saberes, a fim de que possa se constituir num
documento válido, ou seja, plenamente aceito em função de sua adaptabilidade às condições
loco-regionais. Dessa forma, a aproximação cultural do Índice de Segurança Hospitalar é uma
etapa fundamental para a aplicação do mesmo no contexto nacional, para se constituir como
referência no tocante à reforma e construção de prédios hospitalares no país, de forma que
possa atender aos conceitos de segurança nele preconizados, contribuindo para a
operacionalidade da estrutura física e dos serviços hospitalares, especialmente em condições
adversas, como nas situações de desastres de origem natural ou tecnológica, lançando as bases
e fomentando a cultura do hospital seguro, ainda incipiente no país.
Portanto, faz-se necessário traduzir o instrumento proposto pela OMS/OPAS para o
português e aproximá-lo culturalmente da realidade nacional e loco-regional, de forma que os
aspectos considerados no referido instrumento produzam informações e dados necessários à
tomada de decisões gerenciais nos estabelecimentos de saúde, a fim de manter a estabilidade
da edificação e a plenitude de sua capacidade de oferta de serviços de saúde, principalmente
em casos de desastres.
Na perspectiva do autor do presente estudo, justifica-se todo o esforço para se alcançar
a adequada tradução e pertinente adaptação cultural do ISH para sua mais breve aplicação nos
hospitais brasileiros. A devida utilização do instrumento proporcionará informações úteis para
o diagnóstico do estabelecimento de saúde, quanto ao seu preparo para funcionamento em
situações de desastres, e possibilitará que novas medidas sejam adotadas para sua adequação.
Em minha vivência de vinte e cinco anos como enfermeiro, sempre atuando em
hospitais gerais de grande porte, nos setores de terapia intensiva, unidade coronariana, centro-
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cirúrgico, emergência e enfermaria cirúrgica, sempre pude perceber a importância dos
aspectos funcionais, estruturais e não estruturais para um adequado atendimento aos
pacientes. As condições e aspectos listados, não por coincidência contemplados no ISH,
quando presentes e interligados colaboram para que a assistência se dê com qualidade e
segurança.
Ao longo dos anos de experiência profissional, venho assegurando a importância que
assume o olhar cuidadoso sobre as aspectos avaliados na lista de verificação componente do
ISH. Sem dúvida, os itens relacionados às vulnerabilidades estruturais e não estruturais são
indispensáveis, mas os campos relativos à funcionalidade do hospital são particularmente
estratégicos para a Enfermagem. O preparo de toda a equipe hospitalar, através do
treinamento periódico e o planejamento e revisão sistematizada dos planos de
emergência/contingência, evacuação, combate a incêndio, manutenção preventiva, entre
outros, exerce capital destaque na vida e funcionamento do estabelecimento de saúde,
capilarizando ações e fazendo fluir a assistência com segurança e qualidade.
No contexto dos desastres, a funcionalidade do hospital é colocada à prova, devendo
todos os profissionais estarem preparados e treinados previamente para garantir o atendimento
adequado.
Desde 2015, exerço a função de assessor de gestão hospitalar. Nesta função e atuando
como integrante de equipe multidisciplinar de acreditação em saúde nos moldes da
Organização Nacional de Acreditação (ONA), conciliando com a vivência de enfermeiro
assistencial, percebo que o planejamento, a previsão, a comunicação e o envolvimento
profissional são fatores fundamentais para que o estabelecimento de saúde exerça
adequadamente sua função social.
No trabalho de acreditação, o avaliador observa detalhadamente os itens relacionados
à funcionalidade do hospital que comportam-se como o “fiel da balança” para o preparo da
unidade no desempenho de sua missão institucional. Isto porque tudo está baseado no
treinamento e na motivação do capital humano. Assim, como avaliador para acreditação, de
forma semelhante ao preconizado para o avaliador do ISH, o profissional utiliza seu check list
ou lista de verificação, mas não deve se prender exclusivamente a ele. É necessário que seja
posto em prática um olhar sobre os aspectos sutis das relações interprofissionais e
intersetorias do dia a dia, porque é essa articulação e comunicação que fazem girar a
engrenagem da assistência. Perceber, antecipadamente, falhas nessa engrenagem permite as
correções e adequações necessárias. Tal raciocínio contempla o hospital no seu
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funcionamento rotineiro, e torna-se indispensável na perspectiva do atendimento em casos de
desastres.
A Enfermagem é uma das disciplinas mais diretamente ligadas à assistência em sáude
da população, isto para não afirmar que é a que mais permanece em contínuo
acompanhamento dos pacientes, seja em que nível de atenção for.
Na temática dos desastres, área reconhecidamente multidisciplinar e multidimensional,
a Enfermagem certamente assume um relevante papel, estando presente já no planejamento de
ações, desde o primeiro atendimento às pessoas atingidas até o nível mais complexo da
assistência. O interesse por integrar-se ao grupo de pesquisa relacionado aos desastres surge
com o objetivo de desenvolver debates e estudos, propondo medidas que possam gerar
melhores condições para o socorro efetivo em casos de desastres.
Como parte integrante do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão de Saúde em
Emergências e Desastres (GEPESED-UFRJ), o projeto de dissertação de Mestrado teve como
foco inicial a análise de desafios relacionados à preparação do setor de emergência de um
hospital militar para a resposta a desastres. Na evolução da pesquisa, amparada pela leitura de
textos técnico-científicos relacionados ao tema em questão, percebeu-se, de início, a
necessidade de utilização de um instrumento que pudesse colaborar para indicar o nível de
preparo do referido hospital para lidar com os desastres e prestar o adequado atendimento às
pessoas atingidas.
Em busca do instrumento que melhor atendesse os propósitos do estudo, chegou-se ao
ISH em seu idioma original, o espanhol, desenvolvido sob a coordenação da OPAS em 2008.
Sobreveio, então, um problema: obter o índice de segurança do hospital, aplicando um
instrumento não traduzido, não adaptado, nem tampouco validado para uso em idioma
português, no Brasil, iria representar perda de confiabilidade do estudo, dadas as diferenças
linguísticas e culturais entre sua versão original e o contexto alvo onde o mesmo seria
utilizado.
Desta forma, diante da constatação da inexistência de sua versão traduzida e adaptada
do ISH para o contexto brasileiro, em contraposição à sua justificada relevância como
ferramenta diagnóstica e de gestão de risco de desastres, tornou-se imperativo cumprir as
etapas metodológicas para prepará-lo adequadamente para sua utilização estratégica não
somente no estabelecimento de saúde inicialmente previsto, mas em qualquer hospital do
Brasil.

37

1.6

Relevância

A possibilidade de realizar a tradução e aproximação cultural para a aplicação futura
do Indice de Seguridad Hospitalaria no cenário hospitalar brasileiro mostra-se como
iniciativa relevante social e culturalmente, por considerar o emprego de palavras ou
expressões que, em qualquer rincão do país, sejam associadas a um mesmo significado de
algo; que deem a ideia de como algo é percebido em distintos contextos e de como palavras,
termos e expressões são utilizados na linguagem formal ou coloquial, de forma a poderem
“falar com firmeza sobre as coisas de nossos interesses” (CARVALHO, 2003). Isso expressa
percepções acerca de maior segurança ante os desastres, haja vista que tais percepções se
fundamentam na cultura e modo de organização social de comunidades e da sociedade como
todo, mormente num país como o Brasil, multiétnico, multicultural e criativo, mas desigual na
oferta e disponibilidade de recursos diversos.
No que tange à relevância interdisciplinar, uma mesma situação a ser abordada, qual
seja a segurança hospitalar, é encarada sob a perspectiva de distintos saberes: a Engenharia, a
Arquitetura, a Enfermagem, a Medicina, a Administração e suas diversas modalidades. Logo,
a relevância destaca-se pela abrangência e por um nível de complexidade, na medida em que
articula saberes e práticas que interagem entre si, em torno de um tema no qual a participação
de cada profissional envolvido se soma e se potencializa colaborando para reforçar o conceito
de hospital seguro, uma vez que este resulta não da ação isolada de um saber hegemônico,
mas da conjunção de vários saberes, englobando não somente aqueles diretamente
relacionados à assistência hospitalar (Enfermagem e Medicina, por exemplo), mas também os
ligados à geração e a manutenção de importantes condições para que a assistência ocorra
(Administração, Engenharia e Arquitetura, por exemplo).
Assim, ao pautar-se pelo caminho da articulação multiprofissional, o conceito de
hospital seguro, no qual está inserida a estratégia de verificação do ISH, pressupõe e reitera a
necessidade de articulação de saberes e integração de múltiplas disciplinas.
A relevância acadêmica da tradução e da aproximação cultural reside na consideração
de saberes e campos de conhecimentos articulados, ratificando uma tendência da ciência
moderna quanto à participação dos mesmos no desenvolvimento e na produção de
conhecimentos, que passam a ser domínio de todos, para que se obtenha um instrumento de
avaliação que efetivamente possibilite conduzir ações que resultem num hospital seguro.
Finalmente, a relevância profissional está no fato de que o contato dos diversos
profissionais envolvidos amplia a visão de cada um deles acerca de um determinado aspecto
da vivência profissional, pois agrega dimensões e enfoques talvez nunca dantes explorados.
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1.7

Contribuições do Estudo

Deseja-se que o presente estudo possa cumprir suas finalidades social, acadêmica e
profissional, possibilitando a análise futura da segurança da unidade hospitalar através da
estimativa do ISH traduzido para o português e aproximado culturalmente para a realidade
brasileira. Tal conhecimento adquirido, assim como a experiência absorvida, certamente
contribuirão para preservar a potencialidade integral da instituição hospitalar e poderão ser
difundidas para outras do mesmo gênero, consolidando e otimizando, desta forma, práticas
relativas à preservação da segurança hospitalar em situações de desastres. Ademais, os
resultados e conclusões do presente estudo poderão contribuir para as reflexões e ações no
âmbito das políticas públicas de saúde e da gestão de risco de desastres e compor temas para a
realização de programas de educação permanente, visando o melhor preparo dos profissionais
de saúde pelo aperfeiçoamento contínuo. O presente estudo também é fundamental ao
posterior desenvolvimento do processo de validação do instrumento traduzido e aproximado
culturalmente, na medida em que aquele processo posterior depende da homologação dos
processos que o antecederam e de seus resultados.
Portanto, considerando-se que toda e qualquer pesquisa tem de produzir resultados em
prol da sociedade, a tradução para o português do Indice de Seguridad Hospitalaria e sua
aproximação cultural pretende contribuir para o consequente processo de validação, no qual o
instrumento resultante possibilite a construção de estabelecimentos de saúde seguros, ou a
readaptação dos já existentes a esse conceito.
Constitui ainda um importante viés e contribuição deste estudo a oportunidade de
discussão e análise dos fatores relacionados à gestão de desastres, nos âmbito intra e extra
estabelecimento de saúde, dada a multidimensionalidade dos fatores envolvidos, bem como o
caráter necessariamente interdisciplinar para o entendimento, planejamento e atuação dos
profissionais nos cenários dos desastres.

2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Preliminarmente, acerca dos fenômenos naturais e antropogênicos e da capacidade dos

mesmos em produzirem desastres, mister se faz a descrição dos conceitos elaborados por
organizações governamentais e supragovernamentais sobre as variadas condições que se
correlacionam e que estão diretamente envolvidas naqueles fenômenos e suas consequências
alarmantes.
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2.1

Desastres

São desfechos trágicos para os quais concorrem as seguintes variáveis: o evento físico
desencadeante propriamente dito, associado diretamente à predisposição latente, natural ou
produzida, do meio ambiente e da área geográfica impactada, suas construções e seu
contingente populacional, configurando uma probabilidade maior ou menor da ocorrência
daquela situação adversa em função da interação dessas variáveis (BRASIL, 2013).
Segundo a OMS/OPAS (2008), desastres são eventos associados a fenômenos naturais
ou provocados pela ação humana, que alteram de forma súbita o meio ambiente, a vida das
pessoas e seus bens, assim como excedem suas capacidades de resistência e de resposta,
demandando ação imediata por parte das autoridades de saúde e ajuda externa de ordem
nacional ou internacional, para diminuir suas consequências.
Podem ser classificados em naturais e tecnológicos. A interação do homem com o
meio ambiente interfere marcantemente nos desastres provocados por causas naturais, quando
fenômenos naturais de grande magnitude originam situações catastróficas, pois os padrões de
vida e o cotidiano das pessoas se desorganizam, provocando sofrimento e as deixando em
desamparo, tal como ocorre nos terremotos, tsunamis, inundações etc. (OMS/OPAS, 2008).
Já os desastres tecnológicos decorrem da intervenção intencional do homem na
natureza por imprevisão ou falha técnica, ou ainda do desenvolvimento tecnológico e o
impacto desse no meio ambiente. Estas situações incluem incêndios, explosões, fugas ou
descargas de substâncias perigosas, dentre outras, que podem causar a morte ou lesões a um
grande número de pessoas (OMS/OPAS, 2008).
A Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE) classifica, resumidamente, os
desastres de origem natural em cinco grupos: geológicos, compreendendo terremoto,
emanação vulcânica, movimento de massa e erosão; hidrológicos, envolvendo inundação,
enxurrada e alagamento; meteorológicos, representados pelo ciclone, pela frente fria/zona de
convergência, pela tempestade e pela temperatura extrema; climatológicos, que se referem à
estiagem, seca, incêndio florestal e baixa umidade do ar; biológicos, que são as epidemias e
infestações/pragas (UFSC-CEPED, 2012).
Complementarmente, o COBRADE também classifica os desastres tecnológicos, de
forma resumida, nos seguintes grupos: os relacionados às substâncias radioativas, constituídos
por equipamentos e produtos usados em pesquisas, indústrias e usinas nucleares, seus resíduos
radioativos, bem como a liberação de radionucleotídeos para o meio-ambiente; os
relacionados a produtos perigosos, ou seja, os que podem extravasar, gerar explosão ou
incêndio e contaminar a água, assim como ao transporte de agentes de natureza nuclear ou
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radiológica, química ou biológica, que podem ser utilizados intencionalmente por terroristas
ou grupamentos paramilitares em atentados ou mesmo por militares em conflitos bélicos; os
relacionados a incêndios urbanos, quais sejam, incêndio em vegetação, distritos industriais,
parques, depósitos e em aglomerados residenciais; os relacionados às obras civis, relacionados
ao colapso de edificações e/ou rompimento ou colapso de barragens; e finalmente aqueles
relacionados ao transporte de passageiros e cargas não perigosas (transporte rodoviário,
ferroviário, aéreo, marítimo e aquaviário) (UFSC-CEPED, 2012).
Os impactos dos desastres sobre a saúde humana vão depender do tipo e da magnitude
do evento desencadeante, assim como da vulnerabilidade do elemento exposto. Assim, no que
se refere aos desastres de causas tecnológicas, os efeitos traumáticos podem envolver
perfurações, queimaduras e amputações por armas de fogo, como ocorre em conflitos
armados; explosões, incêndios e contaminações químicas, biológicas, radiológicas e
nucleares, deliberadas ou acidentais.
Quanto aos desastres relacionados a fenômenos naturais, apesar da diversidade dessas
causas, a ocorrência e as repercussões de cada uma delas em tempos e lugares diferentes,
guardam quase sempre semelhança quanto às características gerais e suas repercussões.
Dessa forma, os impactos dos desastres de origem natural sobre a saúde ocorrem em
tempos diferentes. No curto prazo, entre horas a alguns dias, ocorre a maior parte da
mortalidade e dos atendimentos a feridos leves e graves. Nesse primeiro momento, incluem-se
as ações de resgate, emergência e urgência. No médio prazo ou num segundo momento,
decorridos alguns dias e semanas após o desastre, ocorrem as doenças transmissíveis, a
exemplo da leptospirose e das diarreias de variadas etiologias, que podem agravar doenças
não transmissíveis em pacientes crônicos, tais como hipertensos e diabéticos. A longo prazo,
num terceiro momento, decorridos meses e anos, os impactos na saúde se relacionam aos
transtornos psicossociais e comportamentais (incluindo depressão, angústia e pânico), às
doenças cardiovasculares, à desnutrição e à intensificação de doenças crônicas (FREITAS et
al., 2014).
Problemas psicossociais e transtornos mentais podem aumentar em situações de
emergências e desastres. Os horrores e perdas vivenciadas, as incertezas e inúmeros outros
estressores relacionados ao evento traumático colocam as pessoas em maior risco de sofrer e
serem afetadas por problemas de saúde mental. O apoio psicossocial não consiste apenas em
atenção dos serviços de saúde, mas também envolve múltiplos apoios, incluindo o conforto às
famílias atingidas direta ou indiretamente e comunidade. Esses vários tipos de apoio
requerem coordenação, onde os sistemas de saúde devem ter um papel central.
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Um modelo comunitário de saúde mental - que respeite as tradições locais e a
diversidade cultural, bem como aborde as condições de grupos particularmente vulneráveis deve ser a plataforma para intervenções de emergência. O objetivo é promover e proteger a
saúde mental da população, bem como contribuir para a recuperação da vida cotidiana.
A OMS/OPAS, através dos seus programas de prevenção, mitigação e preparação, visa
cooperar com os países da região da América Latina e do Caribe na redução dos efeitos das
situações de emergência e de acidentes, decorrentes tanto de desastres de origem natural,
quanto tecnológicos. (OMS/OPAS, 2008).
De acordo com dados do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, o número de desastres
no Brasil vem apresentando um sensível crescimento nos últimos anos, de um total de 713 e
688 ocorrências em 1991 e 1992, respectivamente, para um total de 3211 e 2614 em 2009 e
2010 (UFSC-CEPED, 2013).
É importante destacar que a elevação observada no número desastres no país pode
estar ligada ao melhor gerenciamento dos registros de ocorrências, através dos sistemas de
monitoramento e controle.
Em comparação com outros países, considerando informações do Departamento para a
Redução dos Desastres da Organização das Nações Unidas (UNISDR-ONU), em 2008, o
Brasil foi o 13º país mais afetado por desastres. Já no ano de 2009 foi o 6º a enfrentar o maior
número de desastres de origem natural, representando um aumento considerável no
quantitativo dessas ocorrências, no território brasileiro, de um ano para outro (SORIANO,
2009).
O senso comum de que o Brasil é um país livre de ameaças, como terremotos e
furacões, ou seja, de desastres de origem natural, vem perdendo a sua força há algum tempo.
Apesar das duas ameaças citadas não fazerem parte da realidade do país, outros eventos
naturais encarregam-se de sinalizar constantemente que não estamos livres das consequências
provocadas por desastres de causas naturais. De acordo com dados do UNISDR-ONU (2012),
no ano de 2011, os países que registraram maior número de óbitos em desastres foram o
Japão, as Filipinas e o Brasil, nesta ordem.
Ainda, o Anuário Brasileiro de Desastres Naturais, uma publicação produzida pelo
Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD), órgão vinculado à
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), do Ministério da Integração
Nacional, divulgou em 2012 seu mapa de ocorrências e prevalências de desastres de origem
natural que atingiram o Brasil naquele ano. De acordo com o referido Anuário, analisado em
conjunto com as informações fornecidas pelo Atlas de Desastres Naturais no Brasil, conclui-
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se que os desastres de maior ocorrência (por número total de afetados) no cenário nacional,
nos últimos anos foram: Região Norte: inundações, estiagens, secas e incêndios; Região
Nordeste: inundações, estiagem e secas; Região Centro-oeste: inundações, estiagens, secas e
incêndios; Região Sudeste: inundações, estiagens, secas e deslizamentos de solo/rocha;
Região Sul: inundações, estiagens, secas, vendavais, tornados, ciclones, geadas, granizo e
deslizamento de solo/rocha (BRASIL-Ministério da Integração Nacional, 2013).
Nas regiões Sul e Sudeste, os desastres de origem natural mais comuns são agravados
pela condição generalizada de ocupação em áreas de risco, principalmente nos aglomerados
metropolitanos (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2014). Tal realidade não
representa, no entanto, uma exclusividade dos estados das regiões Sul e Sudeste, sendo certo
que nas demais regiões os aglomerados urbanos desordenados e a concentração demográfica
de grandes áreas metropolitanas também propiciam os graves efeitos dos desastres.
Figura 5- Área de risco para deslizamento (Salvador-BA)

Fonte: www.cnm.org.br

De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Desastres Naturais, em 2013 foram
oficialmente reportados 493 desastres de origem natural no Brasil, os quais causaram 183
óbitos e afetaram 18.557.233 pessoas. Quanto aos municípios, 4.433 foram afetados, sendo
que 70,99% deles devido à seca/estiagem. Os danos humanos observados, relativos às regiões
Norte, Sudeste e Sul foram muito influenciados por desastres, em sua maioria, hidrológicos,
que causaram um grande número de desabrigados e desalojados. Já na região Nordeste, por
outro lado, houve também grande impacto por causa da seca/estiagem, representando 64,41%
do total de pessoas afetadas. Este tipo de desastre, no entanto, não gera, a curto prazo, tantos
óbitos como os desastres hidrológicos e geológicos, principalmente deslizamentos, enxurradas
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e inundações. Tal fato se deve às características e efeitos de cada tipo de desastre, sendo certo
concluir que os maiores impactos dos desastres de origem natural à saúde da população, a
curto prazo, para o atendimento hospitalar no Brasil ocorrerão como resultado de
deslizamentos, enxurradas, chuvas intensas, inundações/alagamentos (BRASIL, 2014).

Figura 6- Inundação castiga cidade de Itajaí-SC, 2008

Fonte: www1.folha.uol.com.br/folha/galeria/album

2.2

Redução de risco de desastres

Operacionalmente, a redução de risco de desastres pode ser possível com uma atuação
sobre as ameaças e as vulnerabilidades identificadas e priorizadas na análise de risco
(BRASIL, 2010).
No que tange ao risco, a Doutrina Brasileira de Defesa Civil o conceitua como a
relação existente entre a probabilidade de que uma ameaça de evento adverso ou determinado
acidente se concretize, com o grau de vulnerabilidade do sistema receptor aos efeitos dele
decorrentes (DEFESA CIVIL-SC, 2012).
Convencionalmente, o risco é expresso pela fórmula: RISCO = AMEAÇA X
VULNERABILIDADE. De modo geral, essa fórmula apresenta o risco de desastre como
uma relação matemática entre ameaças e vulnerabilidades.
Cumpre notar que o risco é uma condição que se modifica com o tempo, resultante ou
não de uma intervenção direta sobre ele. Ademais, o conceito individual de risco é também
influenciado pela subjetividade, posto que decorre de percepções, crenças, valores e
conhecimentos a partir do contexto sociocultural no qual cada indivíduo está inserido. Logo,
o risco é percebido e conceituado não somente numa perspectiva disciplinar, mas numa
perspectiva individual influenciada pela subjetividade, que interagem num processo dinâmico,
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resultando, portanto, em definições, conceitos e práticas preventivas que se modificam ao
longo do tempo.
De acordo com a condição social de cada um, o papel que desempenha na sociedade, o
acesso a bens e serviços, o status econômico-financeiro e os modos de se comportar e de
conduzir a própria vida tornam as ameaças e vulnerabilidades, e consequentemente as
percepções sobre riscos, maiores ou menores. Diferentes percepções sobre riscos, articuladas
à apropriação de saberes e à aquisição de conhecimentos, certamente configuram distintas
percepções acerca de segurança, aqui especialmente a segurança hospitalar ante aos riscos de
desastres.
Quanto à ameaça de desastres, a Estratégia Internacional de Redução de Desastres
(EIRD) a conceitua como um evento físico, fenômeno natural e/ou atividade humana
potencialmente prejudicial, que pode causar morte e/ou lesões, danos materiais, interrupção
da atividade social e econômica ou degradação ambiental. O conceito de ameaça está mais
relacionado ao agente detonante; à probabilidade de algo danoso incidir sobre a sociedade,
podendo ser potencialmente prejudicial se ocorrer sobre populações ou cenários vulneráveis.
A ameaça pode ser de origem natural (geológica, hidrológica, meteorológica, biológica) ou
antropogênica (tecnológica e degradação ambiental).
É importante compreender as relações que transformam um determinado evento em
uma ameaça, a qual se efetiva como desastre quando em contato com um ecossistema
vulnerável (BRASIL, 2007). De acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil (2010),
quando se trata de desastres de origem natural, é de grande importância realizar o
monitoramento das ameaças.
Finalmente, no contexto de defesa civil, o conceito de vulnerabilidade compreende
uma condição intrínseca ao corpo do sistema receptor, que em interação com a magnitude do
acidente define os efeitos adversos, medidos em termos de intensidade dos danos previstos.
A EIRD, elaborada pela ONU em 2004, define mais clara e amplamente o conceito de
vulnerabilidade como sendo as condições determinadas por fatores ou processos físicos,
sociais, econômicos e ambientais, que aumentam a suscetibilidade e exposição de uma
comunidade ao impacto das ameaças.
Na perspectiva dos hospitais seguros em desastres, os aspectos de vulnerabilidade
funcional e estrutural se referem à distribuição e à relação entre os espaços arquitetônicos e os
serviços de saúde e de apoio no interior do hospital, assim como aos processos
administrativos (contratações, aquisições, rotinas de manutenção, entre outros) (SABA et al.,
2012).
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Nesse sentido, a vulnerabilidade pode ser abordada nas suas diversas dimensões:
físicas, quanto às características da edificação, seus pontos fracos e sua exposição às
intempéries da natureza; sociais, no tocante a número de habitantes da edificação, seus
gêneros, idades e acesso ao bem estar e aos benefícios sociais; econômicas, no que se refere à
capacidade de criação e investimento em negócios, de produção, de produtividade, de geração
de emprego formal ou informal e de renda; ambientais, relativas ao desmatamento de uma
área, à implantação e tratamento dos sistemas de águas e de esgoto sanitário, à implantação de
sistema de coleta, separação e destinação do lixo produzido; educacionais, referentes ao
número de escolas nos diversos níveis, ao número de estudantes que as frequentam, bem
como ao grau de escolaridade de uma determinada população; da saúde, quanto à oferta de
serviços e de acessibilidade da população aos mesmos, bem como a existência de doentes
crônicos e/ou dependentes de cuidados, etc.
A redução do grau de vulnerabilidade é conseguida por intermédio de medidas
estruturais e não estruturais. As medidas estruturais têm por finalidade aumentar a segurança
intrínseca das comunidades, por intermédio de atividades construtivas, através de implantação
de obras de engenharia de forma planejada. As medidas não estruturais, por sua vez,
compreendem um conjunto de medidas estratégicas e educativas, sem envolver obras de
engenharia, voltadas para a redução do risco e de suas consequências. Utilizam-se de
ferramentas de gestão e relacionam-se com a mudança cultural e comportamental e com a
implementação de normas técnicas e de regulamentos de segurança (DEFESA CIVIL-SC,
2012).
As dimensões ideológica e cultural também podem ser elencadas, assim como a
capacidade de resposta dessa multiconfiguração, a depender dos indicadores a serem
utilizados (EIRD/ONU, 2004).

2.3

Gestão do Risco de Desastres

A estratégia baseada nos objetivos de conhecer os fenômenos relacionados aos
desastres, sua ocorrência e as vulnerabilidades envolvidas, para diminuir o impacto e as
consequências deles derivadas, é denominada Gestão de Risco de Desastres. É dividida, em
síntese, em quatro etapas: análise de riscos, redução de riscos, manejo de desastres e
recuperação (BRASIL, 2010).
A gestão de risco inicia com a prevenção e mitigação, buscando medidas para avaliar e
reduzir o risco de desastre; e, por meio da preparação, tomar medidas para otimizar a resposta
do sistema de proteção e defesa civil aos desastres. A prevenção de desastres é implementada
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por meio de dois processos importantes: a análise e a redução dos riscos de desastres
(DEFESA CIVIL-SC, 2012).
As ações de gestão de riscos, especialmente em contextos urbanos, onde são
complexas as condições por conta da grande densidade demográfica, devem incidir sobre as
condições de vulnerabilidade aos desastres em função de determinadas ameaças (DEFESA
CIVIL-SC, 2012).
Concomitantemente, no que tange a lidar com situações que requerem respostas
estruturadas no atendimento às pessoas afetadas pelos desastres, destacam-se as
recomendações estratégicas para que as redes locais de saúde tenham atuação segura e
resiliente (OMS/OPAS, 2012). Dentre tais recomendações, sobressaem as seguintes:
composição de uma rede local de saúde fortalecida e articulada para responder aos episódios
de desastres; preparo da comunidade local em articulação com a rede de saúde para responder
às emergências e desastres; promoção e socialização da estratégia de hospital seguro, nos
níveis local, regional e nacional.
Dentro de uma análise ampliada e política da gestão de risco, cabe destacar a Terceira
Conferência Mundial da ONU para a Redução de Riscos de Desastres, em Sendai (Japão),
ocorrida de 14 a 18 de março de 2015, que adotou a Declaração de Sendai e o Marco para a
Redução de Riscos de Desastres 2015-2030, aperfeiçoando as medidas contidas no Marco de
Hyogo, anteriormente assinado pelos Estados Membros das Nações Unidas para o período de
2005-2015.
Dentro de suas prioridades de ação, o Marco de Sendai preconiza a compreensão do
risco de desastres e enfatiza a importância de campanhas globais e regionais como, por
exemplo, a iniciativa "Um milhão de escolas e hospitais seguros" e a campanha "Construindo
cidades resilientes: minha cidade está se preparando" (PEREIRA; BARATA, 2014).
Os princípios acordados no Marco de Sendai com maior relação com o campo da
saúde são os seguintes: 1) Promover a integração sistemática de saúde nas políticas e planos
nacionais e subnacionais de redução do risco de desastres, e a inclusão de programas de
emergência e de gestão de riscos de desastres nas estratégias nacionais e subnacionais de
saúde; 2) Reforçar a cooperação entre as autoridades de saúde e outros parceiros relevantes,
visando fortalecer a capacidade do país para a gestão do risco de desastres para a saúde, a
implementação do Regulamento Sanitário Internacional (2005) e a construção de sistemas de
saúde resilientes; 3) Estimular investimentos públicos e privados centralizados em pessoas,
nas emergências e na redução do risco de desastres, incluindo os estabelecimentos de saúde e
infraestrutura; 4) Integrar a redução do risco de desastres na educação e na formação em
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saúde, e fortalecer a capacitação de profissionais de saúde na redução do risco de desastres; 5)
Incorporar dados de mortalidade, morbidade e incapacidade relacionados com desastres em
sistemas multiriscos; de alerta, indicadores básicos de saúde e avaliações nacionais de risco;
6) Promover e apoiar a colaboração intersetorial, transfronteiriça, e também o
compartilhamento de informação e ciência e tecnologia para todos os perigos, incluindo
perigos biológicos; e 7) Promover a coerência e desenvolvimento das políticas locais e
nacionais e estratégias, estruturas legais, regulamentos e arranjos institucionais (UNISDR,
2015).
Para o contexto brasileiro, a Conferência reforçou, oportunamente, a necessidade de
uma maior integração entre o setor de saúde e de proteção e defesa civil, aliando esforços
conjuntos dos órgãos e instâncias públicas e privadas para o alcance de medidas preventivas e
assistenciais consistentes para lidar com os desastres e suas repercussões.

2.4

Hospitais seguros frente aos desastres

É consenso que os hospitais são organizações essenciais destinadas a proporcionar
atenção à saúde com garantia de eficácia, eficiência, oportunidade e qualidade. A
obrigatoriedade de dedicar atenção, oferecer e realizar assistência de saúde universal, integral
e equânime aos usuários que dela necessitem, tem conotações técnicas, administrativas, éticas
e penais. Para que um hospital seja seguro e siga funcionando, inclusive durante a ocorrência
de um desastre, certas características da edificação e sua funcionalidade devem ser avaliadas
quanto à sua vulnerabilidade.
Os estabelecimentos de saúde no conjunto, especialmente os hospitais, requerem uma
ampla gama de recursos humanos, materiais, econômicos e tecnológicos. Tais recursos
integrados se relacionam com a estrutura e os processos, de tal forma que o que afeta um
elemento tem repercussão no conjunto e no produto final, pois todos concorrem para o
alcance dos melhores resultados.
A relação entre as áreas que compõem o estabelecimento pode garantir não só um
adequado funcionamento em condições de normalidade, como também em casos de
emergências e desastres (OPAS, 2007).
Tomando como base essas considerações, muitos países do continente americano têm
contemplado a questão da segurança hospitalar frente aos desastres nas suas políticas públicas
de saúde, instados pelo histórico da frequente ocorrência de eventos naturais, tais como abalos
sísmicos, furacões e tempestades que geram grandes inundações, nos quais é grande o número
de pessoas desabrigadas, acidentadas e doentes, as quais procuram socorro nos
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estabelecimentos de saúde, que devem estar aptos a atender a uma demanda demasiadamente
aumentada. Para tanto é necessário primeiramente que os estabelecimentos de saúde resistam
àqueles eventos naturais, e que mantenham preservados todos os componentes estruturais, não
estruturais e funcionais.
Países do continente americano, como México, Cuba, Costa Rica, Colômbia, Equador,
Peru e Chile, para citar alguns exemplos, já empregam o Indice de Seguridad Hospitalaria
para avaliar a segurança hospitalar ante aos desastres provocados por causas naturais.
Segundo a publicação Hospitais Seguros (OMS/OPAS, 2009), as unidades de saúde
das Ilhas Cayman resistiram aos ventos fortes, chuvas torrenciais e furacões e mantiveram-se
intactas e em condições de atender às necessidades de uma população de afetados. Os danos
registrados envolveram componentes não estruturais. A mesma publicação reitera a
necessidade de investimento em reforços da estrutura predial hospitalar ao citar o exemplo do
terremoto de magnitude 6,9 na escala Richter que atingiu a Costa Rica em 1990, quando
naquela ocasião alguns prédios hospitalares estavam sendo reforçados. Isso resultou que os
prédios ou parte deles que haviam sido reforçados resistiram e não sofreram abalos, mas a
parte ainda não reforçada ficou estruturalmente danificada. Prossegue citando um exemplo em
El Salvador, quando em 2001 um hospital infantil reforçado em sua estrutura predial resistiu a
um forte terremoto, sofrendo apenas danos estéticos.
Pereira e Barata (2014) relataram que, em 2012, representantes de países das Américas
se reuniram para relatar a aplicação do Indice de Seguridad Hospitalaria às estruturas dos
prédios hospitalares, construídos ou reforçados tendo como uma das diretrizes os números
resultantes da aplicação do referido Índice. De acordo com estes autores, dos 1.400 hospitais
avaliados segundo a aplicação do ISH, 51% provavelmente continuarão funcionando após a
ocorrência de um desastre de origem natural; 37% poderão não colapsar, mas provavelmente
deixarão de funcionar e 12% deixarão de funcionar, pondo em risco a vida de pacientes e
profissionais.
A OMS/OPAS (2012), através de seu sítio na internet, no link destinado a desastres,
informa que países como a Bolívia, o Equador e o Peru desenvolvem planos pilotos de
segurança hospitalar, e que os resultados preliminares apontam que os aspectos não estruturais
são os que apresentam maior vulnerabilidade.
No Brasil, o tema Hospital Seguro (em contexto de desastres) ainda é pouco difundido
e, em consequência, pode-se presumir que muitas construções prediais hospitalares, públicas e
privadas, estejam vulneráveis a eventos adversos e que, em virtude dos mesmos, tenham sua
capacidade e seu potencial para socorrer as múltiplas vítimas de desastres reduzidos ou
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interrompidos, na medida em que poderão ser duramente atingidas pelos eventos causados por
fenômenos naturais ou pela ação humana.
Cabe enfatizar que, quando há um aprofundamento sobre o tema, observa-se que os
terremotos, furacões e tsunamis não representam as únicas ameaças possíveis ao
funcionamento do estabelecimento de saúde. As inundações e deslizamentos, que têm
assolado diversas partes do território brasileiro, destacam-se como ameaças naturais de grande
impacto, gerando danos irreparáveis à população quando as unidades de saúde são atingidas.
O mesmo se pode afirmar em relação às epidemias, implicando em aumento extra de
atendimento nos serviços de saúde, impossível de ser sustentado sem o adequado preparo
destes, como ocorreu na epidemia de dengue no Rio de Janeiro em 2008, quando os órgãos
públicos, sem condições de suprir a repentina elevação da demanda, necessitaram recorrer a
“ações de guerra”, através da instalação de barracas de campanha (SALLES; CAVALINI,
2009).
Salles e Cavalini (2012) apontam que, de três hospitais estudados no noroeste do
Estado do Rio de Janeiro, dois deles foram construídos margeando rios distintos da região,
bem como Londe et al (2015) observam que as inundações em Santa Catarina (2008) e
Pernambuco (2010) provocaram a destruição e a danificação de hospitais e postos de saúde,
com prejuízos diretos, que demandaram investimentos financeiros elevados para reconstrução
e deixaram a população necessitada desassistida.
O quadro a seguir registra os impactos dos principais desastres ocorridos no Brasil nos
estabelecimentos de saúde.
Quadro 2: Impactos dos desastres em estabelecimentos de saúde – Brasil
DATA

OCORRÊNCIA

Abril de 1994

Incêndio no Hospital
Imperial de Florianópolis,
Santa Catarina

Novembro de 2008

Enchente e inundações em
Santa Catarina

Junho de 2010

Chuvas em Alagoas e
Pernambuco

Outubro de 2010

Incêndio no Hospital
PedroII, Rio de Janeiro

EFEITOS
Saldo de 9 mortos e 70% da área do
hospital destruída. O desafio maior foi a
remoção de pacientes idosos e com
restrição de locomoção.
Os atendimentos dos pacientes foram
prejudicados em várias unidades de
saúde. Houve a necessidade de
reconstrução, reforma e reequipamento
de unidades básicas de saúde atingidas.
Várias unidades públicas de saúde de
ambos os Estados foram afetadas.
Dos 190 pacientes internados no
hospital, 72 tiveram que ser transferidos
para outras unidades de saúde.
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DATA

OCORRÊNCIA

EFEITOS

O andar térreo do Hospital Raul Sertã,
em Nova Friburgo, foi completamente
Chuvas na Região Serrana inundado, envolvendo setores como
Janeiro de 2011
do Rio de janeiro
emergência, radiologia, farmácia e
lavanderia. Várias unidades de saúde
tiveram seu funcionamento prejudicado.
Pelo menos 15 unidades de saúde do
Rio de Janeiro foram atingidas, o que
Fevereiro de 2018
Chuvas no Rio de Janeiro
impactou ou mesmo interrompeu o
atendimento dos pacientes.
Fontes: MARQUES, 2011; UFSC-CEPED, 2018.

Em 05 de abril de 1994, o Imperial Hospital da caridade, localizado em FlorianópolisSanta Catarina, foi palco de um grande incêndio. De acordo com relatos de bombeiros, que
participaram das ações de resgate, a tragédia se fez mais dramática em função dos aspectos
estruturais e não estruturais da unidade, como em parte apontado no depoimento a seguir:
Enquanto algumas equipes tentavam debelar as chamas na parte frontal do
hospital, outros companheiros combatiam o fogo pelos fundos da edificação.
Como é comum nessas ocorrências, a movimentação atraiu centenas de curiosos,
atrapalhando a operação. Alguns bombeiros afastavam os populares e
acalmavam os familiares das vítimas, que não paravam de chegar.
Pacientes eram retirados na correria, alguns inconscientes e com sinais de
queimaduras. Médicos, enfermeiros e auxiliares se misturavam aos bombeiros
para salvá-los. Era indisfarçável a angústia no olhar de cada companheiro.
Foram horas de muita adrenalina e de trabalho até a exaustão, mas graças ao
bom Deus, finalmente controlamos o fogo. Iniciamos o rescaldo, e neste
momento é que a nossa missão tornou-se mais árdua. Pela nossa experiência
tínhamos certeza de que o saldo do acontecimento seria terrível e não erramos
nas previsões: ao final da operação constatamos com a equipe médica que em
meio aquele cenário funesto, nove corpos carbonizados jaziam no chão. Fizemos
tudo o que foi possível, arriscamos a nossa própria pele, porém não
conseguimos. Foi realmente chocante…
Entre os pontos lamentáveis dessa trágica ocorrência, ressalto a localização do
hospital, situado num terreno íngreme e de difícil acesso para os nossos
caminhões, além dos precários equipamentos disponíveis na época.
(MARCELINO; BARENTIM, 2009, p.32, grifos deste autor)

51

Figura 7- Notícia sobre incêndio no Imperial Hospital

Fonte: www.memoriasmarcadas.wordpress.com/tag/hospital/

O Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro, foi atingido por dois incêndios. O primeiro em
outubro de 2010 e o segundo em janeiro de 2016. Na ocorrência de 2010, o incêndio teve
início em um transformador no subsolo, causando destruição e levando o hospital a ficar
fechado por dois anos. Já o incêndio de 2016 teve início no painel elétrico do aquecedor do
nono andar do prédio.
Nos incêndios ocorridos no Hospital Pedro II não houve vítimas fatais, no entanto
vários contratempos de ordem organizativo-funcional expuseram falhas relativas à segurança
do estabelecimento.
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Figura 8- Incêndio no Hospital Pedro II

Fonte: www.gazetadopovo.com.br
Outro episódio foi o das fortes chuvas que atingiram os municípios da Região Serrana
do Rio de janeiro, nos dias 11 e 12 de janeiro de 2011, provocando enchentes e inúmeros
deslizamentos de terra. Nova Friburgo, a cidade mais atingida, contava com três unidades
hospitalares antes da enxurrada: uma pública e duas particulares, mas uma delas fechada. O
posto de saúde do município teve sua estrutura condenada por agentes da Defesa Civil. O
Hospital Municipal Raul Sertã foi alagado e grande parte de sua infraestrutura muito
prejudicada (MARQUES, 2011). Abaixo, pode-se ver como ficou a ala térreo desta unidade.
Figura 9- Parte da ala térreo do Hospital Raul Sertã, em 11 de janeiro de 2011

Fonte: http://novafriburgo.rj.gov.br/2011/02
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Mais recentemente, em fevereiro de 2018, em uma só noite de fortes chuvas, sete
hospitais e três Unidades de Pronto Atendimento (UPA) ficaram sem luz. Ao todo, na capital
carioca, 15 estabelecimentos de saúde apresentaram sérios problemas de funcionamento.
Cirurgias e atendimentos ambulatoriais foram suspensos. Parte do teto do Hospital
Universitário da UFRJ e do Hospital Estadual Carlos Chagas desabou, como mostram as
figuras a seguir:
Figura 10- Desabamento de parte do teto do CTI do Hospital Universitário da UFRJ

Fonte: www.eqso.com.br
Figura 11- Desabamento de parte do teto do Hospital Carlos Chagas

Fonte: www.noticias.r7.com
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Diante da breve apresentação desses casos, passa a ter relevância a seguinte questão:
estarão os hospitais funcionando integralmente quando a população mais precisar deles? A
resposta a esta indagação dependerá de alguns fatores como: os riscos a que cada região está
sujeita, a estrutura física do hospital e o seu entorno, a infraestrutura e o nível de capacitação
do pessoal para lidar com as situações relacionadas aos desastres, a competência dos gestores
da unidade, a qualidade da governança. Eis os pontos que, neste tocante, necessariamente
precisam ser considerados para que o hospital seja tido como realmente seguro para atender às
pessoas afetadas pelos desastres, inclusive no Brasil (SALLES; CAVALINI, 2012).
A menor possibilidade de interrupção do funcionamento dos serviços de saúde, na
ocorrência de desastres, deve ser objeto de preocupação, pois poderá representar o diferencial
entre a vida e a morte e, por isso, torna-se prioritário conseguir que todos os estabelecimentos
de saúde disponham de uma edificação resistente aos impactos dos desastres; que seus
equipamentos não sofram danos; que serviços essenciais, como água, eletricidade, gases
medicinais, telecomunicações, coleta dos resíduos de saúde, saneamento e a acessibilidade
sigam funcionando; e que o pessoal de saúde tenha o preparo necessário para continuar
oferecendo atenção profissional adequada e segura, nos momentos em que a população mais
necessita (OMS/OPAS, 2008).
Disso decorre a importância em se ter a noção temporal de ocorrência das repercussões
dos desastres para a saúde humana, uma vez que é desejável que o hospital resista a essas
repercussões, para que seus profissionais, treinados para intervenções críticas, particularmente
os do setor de emergência, porta de entrada do hospital, possam reconhecer, classificar e atuar
imediatamente nos agravos que põem as pessoas afetadas em risco de morte, após a
ocorrência dos desastres.
Desta feita, o moderno conceito de manutenção da segurança da assistência à saúde,
no contexto do atendimento às pessoas atingidas por desastres, requer prévias e frequentes
avaliações não somente do fluxo e dos processos de trabalho e do preparo dos profissionais
para os atendimentos de emergência, mas ainda da estrutura predial hospitalar, de suas
instalações internas hospitalares e de seus equipamentos. Tais avaliações quase que
invariavelmente resultam em ações de preparo e adequação desse conjunto de fatores, seja
através de obras de reparo, adequação ou reconstrução, bem como da elaboração e atualização
constantes de protocolos e de treinamentos dos profissionais de saúde, para poderem fazer
frente a uma demanda aumentada por atendimento no momento imediatamente posterior à
ocorrência do desastre, momento este que provavelmente exigirá esforços de superação de
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todo o efetivo humano e pleno funcionamento dos recursos disponíveis, pois extrapolará a
capacidade do hospital.
Cumpre ainda destacar que a importância de adoção da política de “hospitais seguros
frente a desastres”, incluindo neste contexto a aplicação do ISH, não anula o acatamento do
conjunto das normas, regulamentos técnicos e dispositivos legais já existentes que, a exemplo
da RDC ANVISA nº 50/2002 corroboram com planejamento, programação, elaboração e
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. O ISH é um
instrumento que se soma aos já existentes, trazendo a reflexão sobre a importância do
estabelecimento de saúde seguro no eventual contexto de desastre.
O entendimento de hospital seguro, em seu sentido amplo, ganhou novos contornos
nos últimos anos, com as iniciativas de acreditação hospitalar.
A acreditação, como um sistema de certificação e avaliação da qualidade de serviços
de saúde, englobando os recursos físicos, humanos, materiais e financeiros, tem por escopo o
diagnóstico dos processos institucionais para a implementação de medidas que garantam a
assistência de qualidade, segura e eficiente aos pacientes (ONA, 2018).
Ao se considerar, valorizar e incorporar os aspectos avaliados no contexto da
acreditação, o estabelecimento hospitalar tende a agregar inegável consistência ao conceito de
hospital seguro, oferecendo à instituição requisitos necessários para seu adequado
funcionamento.
Outro aspecto fundamental a ser considerado é a implementação da política de
segurança do paciente, introduzida no Brasil pela Portaria MS/GM nº 529, de 1º de abril de
2013 e pela RDC ANVISA nº 36, de 25 de julho de 2013. O primeiro dispositivo legal
instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) e o segundo estabeleceu as
ações para a segurança dos pacientes em serviços de saúde, tornando obrigatória a criação e
funcionamento do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), seguindo o Plano de Segurança
do Paciente (PSP), baseado em um sistema de monitoramento e notificação de eventos
adversos (BRASIL, 2014).
A política de segurança do paciente é ancorada em seis metas internacionais, editadas
pela Organização Mundial de Saúde (identificar corretamente o paciente; melhorar a
comunicação entre profissionais de saúde; melhorar a segurança na prescrição, no uso e na
administração de medicamentos; assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e
paciente corretos; higienizar as mãos para evitar infecções; reduzir os riscos de quedas e
lesões por pressão). As metas internacionais são desdobradas em protocolos institucionais
que, através de planos de ações específicos e indicadores, objetivam assegurar uma assistência
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com os requisitos necessários à segurança do paciente e, assim, acabam por colaborar para o
contexto do hospital seguro.
Por fim, estar preparado, ter estabelecimentos de saúde seguros, em seu amplo sentido,
e emergências em condições de atender adequadamente as pessoas que a eles recorrem é
fundamental. Em situações de desastres tal regra é, certamente, ainda mais imperativa.
Esperar que os desastres ocorram para somente depois preparar equipes e estabelecimentos
não é o melhor caminho (SALLES; CAVALINI, 2009).

3

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo metodológico, que se pautou no processo de tradução e

aproximação cultural para o contexto brasileiro do instrumento de avaliação intitulado Indice
de Seguridad Hospitalaria (ISH) elaborado pela OMS/OPAS em idioma espanhol, o qual visa
detectar o nível de segurança dos estabelecimentos de saúde e sua perspectiva de manter-se
em funcionamento, diante da eventual ocorrência de um desastre. O referido instrumento
avalia o hospital quanto à sua vulnerabilidade estrutural, vulnerabilidade não estrutural,
vulnerabilidade funcional e às ameaças presentes. Em decorrência, sugere a necessidade de
modificações a serem realizadas para tornar o hospital mais seguro em casos de desastres.
Para Herdman et al. (1998), um instrumento destinado a medir uma realidade, quando
aplicado a um contexto distinto, deve ser adaptado para o mesmo, pois as palavras, frases e
ideias que o instrumento original encerra, quando adaptado, deverão exprimir com clareza e
objetividade o que se destina a medir.
No que se refere ao ISH, fez-se necessária a verificação da equivalência dos termos
utilizados do espanhol para o português, a fim de produzir um instrumento traduzido e
aproximado, que possa ser aplicado futuramente, a fim medir a condição de segurança de
qualquer unidade hospitalar do país.

3.1

Tradução e Aproximação Cultural

A autorização para a tradução do Indice de Seguridad Hospitalaria (ISH), junto à
OPAS (Área de Preparativos para Situações de Emergência e Socorro em Casos de
Desastres), foi solicitada por meio de correio eletrônico, baseando-se na recomendação
expressa no Guía del evaluador de hospitales seguros “A Organização Pan-Americana da
Saúde dará consideração favorável aos pedidos de autorização para reproduzir ou traduzir, no
todo ou em parte, esta publicação, desde que sem fins lucrativos (OMS/OPAS, 2008).
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Em seguida, foi realizada a aproximação cultural do texto traduzido. Para Beaton et al.
(2000), a adaptação cultural é um processo que requer primeiramente a tradução literal de um
idioma para o outro, para posteriormente considerar o vocabulário utilizado, o modo de
inserção do mesmo na estrutura gramatical do idioma alvo e o contexto cultural no qual ele
será aplicado, a fim de que o ato de ler, falar e escrever reflita a forma como o texto original
foi entendido. A aproximação cultural é necessária inclusive em culturas que utilizam o
mesmo idioma, nas quais os vocabulários têm diferenças quanto à grafia, pronúncia e
significado.
O processo completo de tradução e aproximação cultural abrangeu quatro etapas,
descritas a seguir: a primeira envolveu a tradução inicial, quando dois tradutores bilíngues (T1
e T2) realizaram, de forma independente, a tradução do espanhol para o português. Um deles
é possuidor de experiência com traduções na área da saúde e foi informado acerca do
conteúdo, enquanto que do outro tradutor não foi exigido que possuísse experiência com
traduções na área da saúde, não sendo, tampouco, informado sobre os conceitos do estudo, de
modo que sua tradução refletisse a linguagem usualmente utilizada pela população. Assim,
um dos tradutores foi esclarecido acerca dos conceitos investigados pelo instrumento e
sua aplicabilidade, de forma que produzisse uma tradução equivalente do ponto de vista
técnico, enquanto que o outro tradutor desconhecia tais propósitos e, preferencialmente, não
possuía muito contato com textos da área de saúde.
Cada um dos dois tradutores realizou independentemente sua tradução, a partir da
versão original, e registrou observações com o intuito de esclarecer a existência de eventuais
itens que, porventura, contivessem expressões difíceis de traduzir, ou ainda suas dúvidas e as
escolhas realizadas (GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993; BEATON et al.,
2000).
Uma vez realizadas as duas traduções, passou-se para a segunda etapa, na qual os dois
tradutores (T1 e T2) compuseram a síntese, originando uma única tradução (T1-2). Nesta fase,
os tradutores também registraram as observações de divergências porventura encontradas e
como elas foram resolvidas (BEATON et al., 2000).
A terceira foi a retro tradução, quando dois tradutores bilíngues português-espanhol,
nativos do Paraguai e Venezuela, com amplo e profundo domínio de ambos os idiomas e larga
experiência na tradução de textos, mas não informados com relação aos conceitos do estudo,
traduziram, de forma independente, novamente para o espanhol, o texto-síntese (T1-2)
anteriormente traduzido para o português por T1 e T2. Um dos tradutores responsáveis pela
retro tradução não possuía experiência com traduções na área da saúde e ambos não foram
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informados com relação aos conceitos do estudo. Este processo, chamado back translation,
trouxe como resultado dois textos retro traduzidos para o espanhol (BT1 e BT2). Nesta fase,
cada tradutor, ao realizar o seu trabalho, registrou as observações pertinentes acerca das
divergências entre o texto síntese traduzido e o texto original em espanhol.
A quarta etapa consistiu na composição de um Comitê de Especialistas, o qual foi
integrado por cinco profissionais: um enfermeiro, um médico, um engenheiro, um arquiteto e
um administrador hospitalar, cada um com experiência mínima de 5 (cinco) anos de atuação
em sua área específica e com vivência nacional, atuando no campo do resgate, emergência,
construção, estrutura, projetos e equipamentos de saúde, recrutados em um centro urbano
multicultural (Rio de Janeiro).
Os integrantes do Comitê, após avaliarem o texto original, as duas traduções (T1 e
T2), a síntese das traduções para o português (T1-2), as duas retro traduções para o espanhol
(BT1 e BT2), registraram os problemas observados, as ações realizadas e comentários,
considerando as equivalências semântica, idiomática, de conceitos e cultural dos textos em
análise, com a finalidade de possibilitar a compreensão de cada quesito presente no
instrumento de avaliação do ISH, visando sua aproximação cultural. Por fim, então, os
especialistas, em reunião, compuseram a versão traduzida consensual (GUILLEMIN;
BOMBARDIER; BEATON, 1993; BEATON et al., 2000).
Cabe frisar que o comitê de especialistas, aqui constituído, seguiu uma composição
multidisciplinar com profissionais que, preferencialmente, estão envolvidos na aplicação do
ISH, conforme recomendação da OMS/OPAS (2008).
Os especialistas componentes do comitê foram escolhidos pelo autor do presente
estudo em função de sua ampla experiência em sua área de atuação, com vivência nacional,
tendo todos eles trabalhado em diferentes regiões do Brasil.
Um aspecto importante e facilitador na composição da equipe foi o fato de os cinco
especialistas trabalharem no mesmo hospital do autor do estudo, o que possibilitou os
encontros multidisciplinares necessários entre todos, para dirimir as dúvidas surgidas ao longo
do estudo.
As trocas de informações e experiência constituiu um fator de destaque no trabalho do
comitê. O mesmo se deu com a motivação do grupo para a realização da missão proposta.
Aliás, desde a formulação dos convites, na fase inicial da pesquisa, todos os especialistas
manifestaram sua vontade elevada para colaborar na construção deste trabalho.
Como critério de escolha para composição do comitê foi considerado o fato de o autor
do estudo conhecer previamente os especialistas, tendo trabalhado diretamente com cada um
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deles no centro-cirúrgico, no CTI, na emergência e na gestão, sabendo, portanto, do seu
interesse pelo trabalho bem feito em sua respectiva área, sua experiência e dedicação
profissional, assim como sua vocação pela temática “desastres”. Assim, foi formalizado o
convite para que eles pudessem colaborar na construção efetiva do presente estudo.
No primeiro encontro, além de se abordarem os objetivos e cronograma de atividades,
foi esclarecido que a composição multidisciplinar do comitê guardava grande importância
para garantir o enfoque multi e interdisciplinar do ISH em consonância com o viés
multidimensional dos desastres.
Finalmente, é importante sublinhar que as demais etapas do processo que envolveram
adaptação transcultural, recomendadas por Beaton et al. (2000), e a posterior etapa de
validação não foram enfocadas em razão da exiguidade do tempo para o presente estudo,
contudo as fases aqui elencadas as reputamos como as mais sensíveis da totalidade do
processo, por destacarem a importância de um trabalho interdisciplinar, na medida em que o
produto final – o texto que compõe um instrumento de avaliação – envolve ao menos as
dimensões social, cultural, ambiental, dentre outras.
O fluxograma com as etapas constituintes do presente estudo pode ser visualizado na
figura abaixo.
Figura 12 - Fluxo das etapas do estudo

Fonte: Cardoso, 2018
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Cabe ainda frisar que a preferência pela aproximação cultural do ISH e não a
elaboração de uma nova ferramenta decorreu, resumidamente, das seguintes considerações:
a) o fato de o ISH ser um instrumento amplo e completo, perfeitamente aplicável à realidade
brasileira; b) a adaptação do instrumento mostra-se mais econômica, sob os pontos de vista de
tempo, recursos pessoais e financeiros; c) o instrumento adaptado pode ter seus resultados de
aplicação comparados inclusive com os resultados obtidos em outras culturas (GUILLEMIN;
BOMBARDIER; BEATON, 1993).

3.2

Critérios de inclusão dos participantes

No desenvolvimento do estudo foram incluídos os seguintes profissionais: tradutores
bilíngues em espanhol e português; enfermeiro, médico, engenheiro, arquiteto e
administrador, todos fluentes nos referidos idiomas e oriundos das diversas regiões do Brasil,
com vivência nacional, tendo tais profissionais atuado em suas respectivas áreas nas diversas
regiões do território brasileiro.
Assim, como critérios para a inclusão, os profissionais selecionados e envolvidos na
pesquisa apresentaram os seguintes perfis: tradutor bilíngue com formação acadêmica; com
domínio dos idiomas escrito, falado e de uso cotidiano; conhecedores do modo como as
pessoas falam e entendem o idioma; com vivência no Brasil e em país cujo idioma oficial seja
o espanhol e com larga experiência na tradução de textos científicos para livros, revistas e
artigos. Enfermeiro e médico com conhecimentos e vivências no contexto assistencial e de
gestão hospitalar. Engenheiro e arquiteto com conhecimentos e vivências relacionadas a
projetos de construção e manutenção de estruturas prediais hospitalares e demais
componentes não estruturais – geração e distribuição de energia; sistemas de captação,
armazenamento e distribuição de água; sistema de esgotamento dos diversos resíduos;
operação e manutenção de equipamentos diversos e demais atividades pertinentes.
Administrador com formação e experiência na área de administração hospitalar.

3.3

Instrumento Original

O ISH está inserido no Guía del evaluador de hospitales seguros, uma publicação da
OMS/OPAS, que aborda conceitos para a redução de riscos, destacando a importância de
hospitais seguros frente a desastres. Em seguida, define o ISH bem como os procedimentos e
recomendações sugeridas para a avaliação dos estabelecimentos de saúde, particularmente os
hospitais, em razão da magnitude de serviços oferecidos e do potencial para o atendimento às
múltiplas pessoas atingidas por desastres. Segue apresentando os dois instrumentos de
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avaliação, um formulário de informações gerais do estabelecimento de saúde, constando o
nome da instituição hospitalar, o endereço, o número total de leitos, os serviços oferecidos, a
distribuição dos leitos por serviços e os ambientes nos quais poder-se-á aumentar a
capacidade operativa. O outro formulário refere-se a uma lista de verificação com 145
aspectos, elaborada de forma a possibilitar o cálculo do Indice de Seguridad Hospitalaria
(ISH), para o qual aplica-se o Safety Index Calculator, da OPAS, onde os dados coletados da
aplicação do formulário com os 145 aspectos são digitados na planilha eletrônica deste
programa computadorizado e o índice calculado automaticamente.
O ISH global varia de 0 a 1. De acordo com a pontuação, o hospital é classificado em
uma das três categorias de risco: C (0 a 0,35) - existe a possibilidade do hospital deixar de
funcionar em caso de desastre, com prejuízo para a vida de profissionais e de usuários; B (de
0,36 a 0,65) - o hospital mantém-se em atividade com riscos para materiais e equipamentos,
podendo comprometer a ação de profissionais e pôr em risco a capacidade de atendimento e o
potencial do hospital; e A (de 0,66 a 1) - mesmo em situações de desastres, provavelmente o
hospital continuará funcionando, pois protege a vida de profissionais e usuários. O Indice de
Seguridad Hospitalaria é calculado automaticamente, através das respostas lançadas em uma
planilha EXCEL. De acordo com o resultado obtido, conforme se vê no quadro 3 abaixo, são
feitas recomendadas gerais de intervenção no estabelecimento de saúde (OMS/OPAS, 2008).
Quadro 3: Recomendações gerais de intervenção
Índice de
segurança

Classificação

0 – 0.35

C

0.36 – 0.65

B

0.66 – 1

A

Que medidas devem ser tomadas?
Requerem-se medidas de maneira imediata, já que os
níveis atuais de segurança do estabelecimento não são
suficientes para proteger a vida dos pacientes e o pessoal
durante e depois de um desastre
Requerem-se medidas necessárias em curto prazo, já que
os níveis atuais de segurança do estabelecimento podem
potencialmente por em risco os pacientes e o pessoal e seu
funcionamento durante e depois de um desastre
Ainda é provável que o hospital continue funcionando em
caso de desastres. Se recomenda continuar com medidas
para melhorar a capacidade de resposta e executar
medidas preventivas em médio e longo prazo, para
melhorar o nível de segurança frente a desastres
Fonte: OMS/OPAS, 2008
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O ISH é um primeiro e importante passo para os países, a fim de privilegiar
investimentos para a melhoria de segurança das suas instalações de saúde. Em termos
comparativos, é como tirar uma fotografia do hospital, que fornece os elementos básicos
necessários para identificar as características do estabelecimento e confirmar ou descartar a
presença de riscos iminentes, como um perfil instantâneo de uma unidade de saúde que
poderá dar continuidade às suas funções durante situações de emergência, baseado em fatores
estruturais, não estruturais e funcionais, incluindo o ambiente, as pessoas e as redes de
serviços de saúde as quais pertencem (GOBIERNO DE COLOMBIA, 2017).

3.4

Confiabilidade

A segurança é uma qualidade que nem sempre pode ser medida por observação direta.
A segurança dos estabelecimentos de saúde, dada a complexidade das variáveis que a
constituem, muitas das quais não podem ser mensuradas diretamente, requer que aquelas
variáveis não observáveis tornem-se observáveis, tais como nas respostas assinaladas em um
questionário. O conjunto das variáveis constituintes de uma qualidade deve exprimir uma
estável e consistente correlação entre elas.
Logo, todo instrumento a ser aplicado num contexto e idioma distintos daqueles no
qual o instrumento original foi escrito, constituído por questões que se propõem a avaliar um
desempenho, seja de um sistema, de uma estrutura organizacional ou mesmo de uma estrutura
física, requer antes de tudo que seja claro, que não deixe margens para dúvidas e que suscite o
mesmo entendimento por todos. A clareza da totalidade do conteúdo do instrumento de
avaliação resultará na confiabilidade dos resultados obtidos da aplicação daquele instrumento
de avaliação.
Traduzir um texto é o mesmo que transcrevê-lo num outro idioma. No entanto, uma
tradução não se limita à fria seleção e utilização de palavras do idioma alvo, que guardem
correspondência com palavras do idioma original: é necessário escolher e combinar as
palavras e as expressões. Poder-se-ão elencar alguns aspectos gerais que consensualmente
qualificam a tradução de um texto: a escolha, pelo tradutor, das palavras e expressões do
idioma alvo, as quais ajustadas e em conjunto, mantenham-se fiéis ao conteúdo do texto
original; a organização e o encadeamento das ideias; utilizando-se o vernáculo do idioma alvo
em função da clareza e objetividade; a aproximação cultural do texto, em função das palavras
e expressões utilizadas no idioma alvo, que levem a um perfeito entendimento dos leitores a
quem se destina o texto traduzido e que não deixem margens para dúvidas e questionamentos
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ou incompreensões nos mesmos, em decorrência da seleção e utilização de palavras e
expressões pelo tradutor (REICHENHEIM; MORAES, 2007).
A aproximação cultural de um texto traduzido é um procedimento metodológico que
busca, em linhas gerais, atestar a confiabilidade da tradução, na medida em que reflete no
texto traduzido a essência do texto original. Pressupõe a vivência do tradutor ou a experiência
do estudioso da linguística não somente no idioma original, mas principalmente no idioma
alvo. Logo, quanto mais fácil o entendimento do conteúdo do texto original, provavelmente
mais aproximado culturalmente do idioma alvo se encontrará, constituindo-se dessa forma
num critério de confiabilidade de uma tradução. Neste tocante, em todos os diferentes estágios
do presente estudo, isto é, tradução, síntese da tradução, retro tradução e Comitê de
Especialistas, foram consideradas quatro áreas de equivalência (semântica, idiomática,
cultural e conceitual) entre o instrumento em seu idioma original e o idioma alvo, de forma a
assegurar que ocorresse a tradução e a aproximação cultural para o idioma português do
Brasil, preservando que ambos os instrumentos mantenham-se equivalentes em sua totalidade.

4

ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA
O estudo proposto é de cunho metodológico, não envolvendo pesquisa com seres

humanos e não contemplando coleta de dados, uma vez que será baseado em parecer técnico
de especialistas. Diante de tais razões, foi solicitada ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Escola de Enfermagem Anna Nery / Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, por intermédio de instrumento específico, a dispensa
da utilização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE para a realização deste
projeto de pesquisa.
Contudo, em cumprimento às diretrizes e normas regulamentadoras descritas na
Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466 de 2012, foram resguardados o respeito, o
sigilo e a confidencialidade dos dados utilizados neste estudo.
Assim, a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de
Enfermagem Anna Nery / Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis, obedecidos os
trâmites e prazos previstos, sendo o parecer aprovado em 11 de julho de 2017, sob o número
69438217.5.0000.5238 .
Para a realização da presente pesquisa não houve ônus para a instituição de ensino
envolvida.

5

RESULTADOS
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O processo de tradução e aproximação cultural do instrumento pautou-se na
metodologia proposta por autores amplamente referenciados na literatura científica
(GULLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993; BEATON et al., 2000).
Com o propósito de atingir a equivalência necessária, alguns itens foram
reformulados, objetivando-se revestir-lhes com mais clareza e adequação para os profissionais
envolvidos em sua aplicação.
Em função do aspecto extensivo do formulário, nas fases iniciais da discussão dos
resultados somente serão apresentados os itens que revelaram divergências nas fases de
tradução, retro tradução e avaliação por Comitê de Especialistas, ressaltando-se seus
principais aspectos.
5. 1 Traduções independentes do Indice de Seguridad Hospitalaria (ISH) e síntese
das traduções.
As duas traduções do ISH original foram realizadas por tradutores independentes,
ambos bacharéis em Letras Português-Espanhol e professores nível avançado do idioma
espanhol no Brasil.
O primeiro tradutor, com experiência em traduções na área da saúde, foi informado
acerca do conteúdo, enquanto que o segundo tradutor não possuía experiência com traduções
na área da saúde e tampouco foi informado sobre os conceitos do estudo, de modo que sua
tradução buscou refletir a linguagem usualmente utilizada pela população. Assim, o primeiro
tradutor, possuindo conhecimento acerca dos conceitos investigados pelo instrumento e sua
aplicabilidade, buscou produzir uma tradução equivalente do ponto de vista técnico, enquanto
que o segundo, desconhecia tais propósitos e preferencialmente não revelou contato com
textos da área de saúde.
A partir das versões 1 e 2 traduzidas, T1 e T2, obteve-se a versão-síntese T1-2, das
duas versões traduzidas para o a língua portuguesa do Brasil. A versão-síntese foi denominada
“Índice de Segurança Hospitalar”.
Desta fase participaram os dois tradutores de forma independente, gerando as versões
traduzidas T1 e T2. Em seguida, os dois tradutores assinalaram suas divergências de tradução
e buscaram estabelecer o consenso para a elaboração final da versão-síntese (T1-2),
procurando, sobretudo, manter a versão que mais se aproximava da original, adequando ao
contexto da realidade e cultura brasileira.
No quadro 4, a seguir, estão descritos todos os itens do ISH, que apresentaram ou não
divergências nas traduções de T1 e T2, bem como as soluções encontradas pelos tradutores
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que encontraram o consenso para cada item inicialmente divergente, compondo a síntese. As
soluções encontradas para as divergências estão sublinhadas na coluna “versão-síntese”.
Quadro 4 – Apresentação das versões da tradução T1 e T2 e versão-síntese
ITEM

1
2
3
4
5
6

7

8

9

A

VERSÃO 1

VERSÃO 2

(T1)

INFORMAÇÃO GERAL
ESTABELECIMENTO
SAÚDE
Nome do estabelecimento

VERSÃO-SÍNTESE

(T2)

DO
DE

INFORMAÇÃO GERAL
ESTABELECIMENTO
SAÚDE
Nome do estabelecimento

(T1-2)

DO
DE

INFORMAÇÃO
GERAL
DO
ESTABELECIMENTO DE SAÚDE
Nome do estabelecimento

Endereço
Telefones (inclua o código da
cidade)
Site e e-mail

Endereço

Site e e-mail

Endereço
Telefones (inclua o código da
cidade)
Site e e-mail

Número total de leitos:
Índice de ocupação de leitos em
situações normais:
Descrição da instituição (aspectos
gerais, instituição a que pertence,
tipo de estabelecimento, localização
na rede de serviços de saúde, tipo
de
estrutura,
cobertura
da
população, área de influência,
pessoal
assistencial
e
administrativo, etc.)
Distribuição física
Enumere e descreva brevemente as
principais
edificações
do
estabelecimento e no quadro a
seguir faça um diagrama (croqui)
da
distribuição
física
da
infraestrutura do estabelecimento
de saúde e do seu entorno. Se
necessário, use folhas adicionais.
Capacidade hospitalar
Indique o número total de leitos e a
capacidade de expansão por
serviço,
de
acordo
com
a organização do hospital (por
departamentos
ou
serviços
especializados):
Medicina interna
Departamento ou serviço/Número
de leitos/Capacidade
adicional/Observações
Clínica médica
Pediatria
Cardiologia
Pneumologia
Neurologia
Endocrinologia
Hematologia
Gastroenterologia
Dermatologia
Medicina física e reabilitação
Psiquiatria
Outros, especifique
Outros, especifique
Outros, especifique
Total

Número total de camas:
Índice de ocupação de camas em
situações normais:
Descrição da instituição (aspectos
gerais, instituição a qual pertence,
tipo de estabelecimento, localização
na rede de serviços de saúde, tipo
de
estrutura,
cobertura
da
população, área de influência, corpo
assistencial e administrativo, etc.)

Número total de leitos:
Índice de ocupação de leitos em
situações normais:
Descrição da instituição (aspectos
gerais, instituição a que pertence,
tipo de estabelecimento, localização
na rede de serviços de saúde, tipo de
estrutura, cobertura da população,
área
de
influência,
pessoal
assistencial e administrativo, etc.)

Distribuição física
Enumere e descreva brevemente as
principais
edificações
do
estabelecimento e no quadro
seguinte faça um diagrama
(croquis) da distribuição física da
infraestrutura do estabelecimento
de saúde e seu entorno. Se for
necessário, use folhas adicionais.
Capacidade hospitalar
Indique o número total de camas e
a capacidade de expansão do
serviço,
de
acordo
com
a organização do hospital (por
departamentos
ou
serviços
especializados):
Medicina interna
Departamento ou serviço/Número
de
camas/Capacidade
adicional/Observações
Medicina Geral
Pediatria
Cardiologia
Pneumologia
Neurologia
Endocrinologia
Hematologia
Gastroenterologia
Dermatologia
Medicina física e reabilitação
Psiquiatria
Outros, especifique
Outros, especifique
Outros, especifique
Total

Distribuição física
Enumere e descreva brevemente as
principais
edificações
do
estabelecimento e no quadro
seguinte faça um diagrama (croqui)
da
distribuição
física
da
infraestrutura do estabelecimento de
saúde e de seu entorno. Se
necessário, use folhas adicionais.
Capacidade hospitalar
Indique o número total de leitos e a
capacidade de expansão por serviço,
de
acordo
com
a organização do hospital (por
departamentos
ou
serviços
especializados):
Medicina interna
Departamento ou serviço/Número
de
leitos/Capacidade
adicional/Observações
Clínica médica
Pediatria
Cardiologia
Pneumologia
Neurologia
Endocrinologia
Hematologia
Gastroenterologia
Dermatologia
Medicina física e reabilitação
Psiquiatria
Outros, especifique
Outros, especifique
Outros, especifique
Total

Telefones (inclua o DDD)
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ITEM

B

C

D

10

11

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Cirurgia
Departamento ou serviço/Número
de leitos/Capacidade
adicional/Observações
Cirurgia geral
Obstetrícia e ginecologia
Ortopedia e traumatologia
Urologia
Otorrinolaringologia
Oftalmologia
Neurocirurgia
Cirurgia plástica
Cirurgia cardiovascular
Outros, especifique
Total
Unidade de tratamento intensivo
(UTI)
Departamento ou serviço/Número
de leitos/Capacidade
adicional/Observações
Cuidados intensivos geral
Cuidados intermediários geral
UTI cardiovascular
UTI pediátrica
Outros, especifique
Total
Cirurgiões
Tipo de cirurgião/Número de
cirurgiões/Capacidade
adicional/Observações
Cirurgia séptica
Cirurgia asséptica
Cirurgia pediátrica
Cirurgia gineco-obstétrica
Cirurgia de urgências
Outros, especifique
Total
Ambientes suscetíveis a aumentar a
capacidade operativa
Indique as características das áreas
e ambientes transformáveis que
poderiam
ser
utilizados
para aumentar a capacidade
hospitalar em caso de emergência
ou
desastre.
Especifique
a
superficie, os serviços disponíveis e
qualquer outra informação que
possa ser útil para avaliar
sua aptidão para a assistência
médica de emergência.
Ambiente/Área
m²/Água(Sim/Não)/Luz(Sim/Não)/
Telefone(Sim/Não)/Observações
Nota:
Especifique a adaptabilidade de uso
em cada ambiente: hospitalização,
triagem, atenção ambulatória,
observação, etc.
Dados adicionais
.........................................................
.........................................................
.....................................................

Cirurgia
Departamento ou serviço/Número
de
camas/Capacidade
adicional/Observações
Cirurgia geral
Obstetrícia e ginecologia
Ortopedia e traumatologia
Urologia
Otorrinolaringologia
Oftalmologia
Neurocirurgia
Cirurgia plástica
Cirurgia cardiovascular
Outros, especifique
Total
Centro de Terapia intensiva (CTI)

Cirurgia
Departamento ou serviço/Número
de
leitos/Capacidade
adicional/Observações
Cirurgia geral
Obstetrícia e ginecologia
Ortopedia e traumatologia
Urologia
Otorrinolaringologia
Oftalmologia
Neurocirurgia
Cirurgia plástica
Cirurgia cardiovascular
Outros, especifique
Total
Unidade de tratamento intensivo
(UTI)
Departamento ou serviço/Número
de
leitos/Capacidade
adicional/Observações
Cuidados intensivos gerais
Cuidados intermediários gerais
UTI cardiovascular
UTI pediátrica
Outros, especifique
Total
Salas de cirurgia
Tipo de cirurgia/Número de salas de
cirurgia/Capacidade
adicional/Observações
Cirurgia séptica
Cirurgia asséptica
Cirurgia pediátrica
Cirurgia gineco-obstétrica
Cirurgia de urgências
Outros, especifique
Total
Ambientes suscetíveis a aumentar a
capacidade operacional
Indique as características das áreas e
ambientes
transformáveis
que
poderiam
ser
utilizados
para aumentar a capacidade
hospitalar em caso de emergência
ou
desastre.
Especifique
a
superficie, os serviços disponíveis e
qualquer outra informação que
possa ser útil para avaliar
sua aptidão para a assistência
médica de emergência.
Ambiente/Área
m²/Água(Sim/Não)/Luz(Sim/Não)/
Telefone(Sim/Não)/Observações
Nota:
Especifique a adaptabilidade de uso
em cada ambiente: hospitalização,
triagem, ambulatório, observação,
etc.
Dados adicionais
..........................................................
..........................................................
......................................................

Departamento ou serviço/Número
de
camas/Capacidade
adicional/Observações
Terapia Intensiva geral
Terapia semi-intensiva geral
UTI cardiovascular
UTI pediátrica
Outros, especifique
Total
Salas de cirurgia
Tipo de cirurgia/Número de salas
de
cirurgia/Capacidade
adicional/Observações
Cirurgia séptica
Cirurgia asséptica
Cirurgia pediátrica
Cirurgia gineco-obstétrica
Cirurgia de urgências
Outros, especifique
Total
Ambientes suscetíveis a aumentar a
capacidade operacional
Indique as características das áreas
e ambientes transformáveis que
poderiam
ser
utilizados
para aumentar a capacidade
hospitalar em caso de emergência
ou
desastre.
Especifique
a
superficie, os serviços disponíveis e
qualquer outra informação que
possa ser útil para avaliar
sua aptidão para a assistência
médica de emergência.
Ambiente/Área
m²/Água(Sim/Não)/Luz(Sim/Não)/
Telefone(Sim/Não)/Observações
Nota:
Especifique a adaptabilidade de uso
em cada ambiente: hospitalização,
triagem, cuidados ambulatórios,
observação, etc.
Dados adicionais
.........................................................
.........................................................
.....................................................
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ITEM

1

1.1

1.1.1

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Aspectos
relacionados
à
LOCALIZAÇAO GEOGRÁFICA
do estabelecimento de saúde
(marcar com X onde corresponda)
Ameaças
Consultar mapas de ameaças.
Solicitar ao comitê hospitalar o(s)
mapa(s) que especifiquem as
ameaças sobre segurança do
imóvel.
Nível de ameaça
Não existe ameaça/ Nível de
ameaça (BAIXO/MÉDIO/ALTO)/
Observações
Fenômenos geológicos
Terremotos
De acordo com a análise geológica
do solo, marcar o grau de ameaça
em que se encontra o hospital.

Aspectos relacionados com a
LOCALIZAÇAO GEOGRÁFICA
do estabelecimento de saúde
(marcar com X onde corresponda)
Ameaças
Consultar mapas de ameaças.
Solicitar ao comitê hospitalar o(s)
mapa(s) que especifiquem as
ameaças sobre segurança do
imóvel.
Nível de ameaça
Não há ameaça/ Nível de ameaça
(BAIXO/MÉDIO/ALTO)/
Observações
Fenômenos geológicos
Sismos (Terremotos)
De acordo com a análise geológica
do solo, marcar o grau de ameaça
em que se encontra o hospital.

Aspectos relacionados com a
LOCALIZAÇAO GEOGRÁFICA
do estabelecimento de saúde
(marcar com X onde corresponda)
Ameaças
Consultar mapas de ameaças.
Solicitar ao comitê hospitalar o(s)
mapa(s) que especifiquem as
ameaças sobre segurança do imóvel.

Erupções vulcânicas
De acordo com o mapa de ameaças
da região, proximidade e atividade
vulcânica,
identificar o nível de ameaça a que
está exposto o hospital com relação
às rotas de f1uxo de lava,
piroclastos e cinzas.

Erupções vulcânicas
De acordo com o mapa de ameaças
da região, entorno e atividade
vulcânica,
identificar o nível de ameaça ao
qual está exposto o hospital com
relação às rotas de f1uxo de lava,
piroclásticos e cinzas.

Erupções vulcânicas
De acordo com o mapa de ameaças
da região, proximidade e atividade
vulcânica,
identificar o nível de ameaça a que
está exposto o hospital com relação
às rotas de f1uxo de lava,
piroclastos e cinzas.

Deslizamentos
Referir-se ao mapa de ameaças para
identificar o nível de ameaça para o
hospital
por
deslizamentos
ocasionados por solos instáveis
(entre outras causas).

Deslizamentos
Referir-se ao mapa de ameaças para
identificar o nível de ameaça para o
hospital
por
deslizamentos
ocasionados por solos instáveis
(entre outras causas).

Deslizamentos
Referir-se ao mapa de ameaças para
identificar o nível de ameaça para o
hospital
por
deslizamentos
ocasionados por solos instáveis
(entre outras causas).

Tsunamis
De acordo com o mapa de ameaças,
identificar o nível de ameaça para o
hospital com relação a antecedentes
de tsunamis originados por
atividade sísmica ou vulcânica de
origem submarina.

Tsunamis
De acordo com o mapa de ameaças,
identificar o nível de ameaça para o
hospital em relação a antecedentes
de tsunamis originados por
atividade sísmica ou vulcânica de
origem submarina.

Tsunamis
De acordo com o mapa de ameaças,
identificar o nível de ameaça para o
hospital com relação a antecedentes
de tsunamis originados por atividade
sísmica ou vulcânica de origem
submarina.

Outros (especificar)
De acordo com o mapa de ameaças,
identifique se existe alguma não
incluída nas anteriores, especifique
e assinale o nível de ameaça para o
hospital.

Outros (especificar)
De acordo com o mapa de ameaças,
identifique se existe alguma não
incluída nas anteriores, especifique
e assinale o nível de ameaça para o
hospital.

Outros (especificar)
De acordo com o mapa de ameaças,
identifique se existe alguma não
incluída nas anteriores, especifique e
assinale o nível de ameaça para o
hospital.

Nível de ameaça
Não existe ameaça/ Nível de ameaça
(BAIXO/MÉDIO/ALTO)/
Observações
Fenômenos geológicos
Terremotos
De acordo com a análise geológica
do solo, marcar o grau de ameaça
em que se encontra o hospital.
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ITEM

1.1.2

1.1.3

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Fenômenos hidrometeorológicos
Furacões
De acordo com o mapa de ventos,
identifique o nível de segurança
com respeito
a furacões. É
conveniente levar em conta a
história desses eventos ao marcar o
nível de ameaça.

Fenômenos hidrometeorológicos
Furacões
De acordo com o mapa de ventos,
identifique o nível de segurança a
respeito de furacões. É conveniente
levar em conta a história desses
eventos ao marcar o nível de
ameaça.

Fenômenos hidrometeorológicos
Furacões
De acordo com o mapa de ventos,
identifique o nível de segurança
com respeito
a furacões. É
conveniente levar em conta a
história desses eventos ao marcar o
nível de ameaça.

Chuvas torrenciais
Avalie o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital em
relação a inundações causadas por
chuvas intensas com base na
história desses eventos.

Chuvas torrenciais
Valore o nível de ameaça ao qual
se encontra exposto o hospital em
relação a inundações causadas por
chuvas intensas com base na
história desses eventos.

Chuvas torrenciais
Avalie o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital em
relação a inundações causadas por
chuvas intensas com base na história
desses eventos.

Penetrações do mar ou rio
Avalie o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital em
relação a eventos prévios que
causaram ou não inundação no
hospital ou próximo a ele por
penetração
do
mar
ou
transbordamento de rios.

Avanço do mar ou rio
Valore o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital em
relação a eventos prévios que
causaram ou não inundação
no/perto do hospital por avanço do
mar ou
transbordamento de
rios.

Penetrações do mar ou rio
Avalie o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital em
relação a eventos prévios que
causaram ou não inundação no
hospital ou próximo a ele por
penetração
do
mar
ou
transbordamento de rios.

Deslizamentos
De acordo com o mapa geológico,
marcar o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital com
relação
a
deslizamentos
ocasionados por saturação do solo.

Deslizamentos
De acordo com o mapa geológico,
marcar o nível de ameaça ao qual
se encontra exposto o hospital em
relação
a
deslizamentos
ocasionados por saturação do solo.

Deslizamentos
De acordo com o mapa geológico,
marcar o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital com
relação a deslizamentos ocasionados
por saturação do solo.

Outros (especificar)
De acordo com o mapa de ameaças,
identifique se existe alguma ameaça
hidrorneteorológica não incluída
nas anteriores, especifique e
assinale o nível de ameaça
correspondente.
Fenômenos sociais

Outros (especificar)
De acordo com o mapa de ameaças,
identifique se existe alguma ameaça
hidrometeorológica não incluída
nas anteriores, especifique e
marque o nível de ameaça
correspondente.
Fenômenos sociais

Outros (especificar)
De acordo com o mapa de ameaças,
identifique se existe alguma ameaça
hidrorneteorológica não incluída nas
anteriores, especifique e assinale o
nível de ameaça correspondente.

Concentrações de população
Marque o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital com
relação ao tipo de população que
atende, proximidade a lugares de
grandes concentrações e eventos
prévios que hajam afetado o
hospital.

Concentrações de população
Marque o nível de ameaça ao qual
se encontra exposto o hospital em
relação ao tipo de população que
atende, proximidade a lugares de
grandes concentrações e eventos
prévios que tenham afetado o
hospital.

Concentrações de população
Marque o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital com
relação ao tipo de população que
atende, proximidade a lugares de
grandes concentrações e eventos
prévios que tenham afetado o
hospital.

Pessoas deslocadas
Marque o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital com
relação a pessoas deslocadas por
guerra, movimentos sociopolíticos,
imigração e emigração.
Outros (especificar).
Se outros fenômenos sociais não
incluídos afetam o nível de
segurança do hospital, especifique e
assinale o nível de ameaça.

Pessoas deslocadas
Marque o nível de ameaça ao qual
se encontra exposto o hospital em
relação a pessoas deslocadas por
guerra, movimentos sociopolíticos,
imigração e emigração.
Outros (especificar).
Se outros fenômenos sociais não
incluídos afetam o nível de
segurança do hospital, especifique e
marque o nível de ameaça.

Pessoas deslocadas
Marque o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital com
relação a pessoas deslocadas por
guerra, movimentos sociopolíticos,
imigração e emigração.
Outros (especificar).
Se outros fenômenos sociais não
incluídos afetam o nível de
segurança do hospital, especifique e
assinale o nível de ameaça.

Fenômenos sociais
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ITEM

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Fenômenos sanitário-ecológicos
Epidemias
De acordo com eventos prévios no
hospital e com as patologias
específicas, marque o nível de
ameaça a que se encontra exposto o
hospital diante de epidemias.

Fenômenos ecológico-sanitários
Epidemias
De acordo com eventos prévios no
hospital
e
com
patologias
específicas, marque o nível de
ameaça ao qual se encontra exposto
o hospital diante de epidemias.

Fenômenos sanitários-ecológicos
Epidemias
De acordo com eventos prévios no
hospital e com as patologias
específicas, marque o nível de
ameaça a que se encontra exposto o
hospital diante de epidemias.

Contaminação (sistemas)
De acordo com eventos prévios que
envolveram contaminação, marque
o nível de ameaça a que se encontra
exposto o hospital diante da
contaminação de seus sistemas.

Contaminação (sistemas)
De acordo com eventos prévios que
envolveram contaminação, marque
o nível de ameaça ao qual se
encontra exposto o hospital diante
da contaminação de seus sistemas.

Contaminação (sistemas)
De acordo com eventos prévios que
envolveram contaminação, marque
o nível de ameaça a que se encontra
exposto o hospital diante da
contaminação de seus sistemas.

Pragas
De acordo com a localização e
histórico do hospital, marque o
nível de ameaça a que se encontra
exposto o hospital em relação a
pragas (moscas, pulgas, roedores,
etc).

Pragas
De acordo com a localização e a
história do hospital, marque o nível
de ameaça ao qual se encontra
exposto o hospital em relação a
pragas
(mosquito,
pulgas,
roedores, etc).

Pragas
De acordo com a localização e
histórico do hospital, marque o nível
de ameaça a que se encontra exposto
o hospital em relação a pragas
(moscas, pulgas, roedores, etc).

Outros (especificar).
De acordo com a história da região
em que está localizado o hospital,
especifique e assinale o nível de
ameaça por algum fenômeno
sanitário- ecológico não incluído.
Fenômenos químico-tecnológicos
Explosões
De acordo com o entorno do
hospital, assinale o nível de ameaça
a que se encontra exposto o hospital
diante de explosões.

Outros (especificar) .
De acordo com a história da zona
onde está localizado o hospital,
especifique e marque o nível de
ameaça por algum fenômeno
ecológico-sanitário não incluído.
Fenômenos químico-tecnológicos
Explosões
De acordo com o entorno do
hospital, assinale o nível de ameaça
ao qual se encontra exposto o
hospital diante de explosões.

Outros (especificar) .
De acordo com a história da região
em que está localizado o hospital,
especifique e assinale o nível de
ameaça por algum fenômeno
sanitário-ecológico não incluído.
Fenômenos químico-tecnológicos
Explosões
De acordo com o entorno do
hospital, assinale o nível de ameaça
a que se encontra exposto o hospital
diante de explosões.

Incêndios
De acordo com o entorno do
hospital, assinale o nível de ameaça
a que se encontra exposto o hospital
diante de incêndios externos.

Incêndios
De acordo com o entorno do
hospital, assinale o nível de ameaça
ao qual se encontra exposto o
hospital diante de incêndios
externos.
Vazamento
de
materiais
perigosos
De acordo com o entorno do
hospital, assinale o nível de ameaça
ao qual se encontra exposto o
hospital diante de vazamentos de
materiais perigosos.

Incêndios
De acordo com o entorno do
hospital, assinale o nível de ameaça
a que se encontra exposto o hospital
diante de incêndios externos.

Outros (especificar)
Especifique e assinale o nível de
outra
ameaça
química
ou
tecnológica na zona onde se
encontra localizado o hospital.

Outros (especificar)
Especifique e assinale o nível de
outra
ameaça
química
ou
tecnológica na região em que se
encontra localizado o hospital.

1.1.4

1.1.5

Fuga de materiais perigosos
De acordo com o entorno do
hospital, assinale o nível de ameaça
a que se encontra exposto o hospital
diante de fugas de materiais
perigosos.

Outros (especificar)
Especifique e assinale o nível de
outra
ameaça
química
ou
tecnológica na região em que se
encontra localizado o hospital.

Vazamento de materiais perigosos
De acordo com o entorno do
hospital, assinale o nível de ameaça
a que se encontra exposto o hospital
diante de vazamentos de materiais
perigosos.
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ITEM

1.2

2

2.1

1

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

Propriedades geotécnicas do solo

Propriedades geotécnicas do solo

Propriedades geotécnicas do solo

(T1-2)

Liquefação
De acordo com a análise geotécnica
do solo, especifique o nível de
ameaça a que se encontra exposto o
hospital diante de riscos de subsolos
lodosos, frágeis.

Liquefação
De acordo com a análise geotécnica
do solo, especifique o nível de
ameaça ao qual se encontra exposto
o hospital diante de riscos de
subsolos lodosos, frágeis.

Liquefação
De acordo com a análise geotécnica
do solo, especifique o nível de
ameaça a que se encontra exposto o
hospital diante de riscos de subsolos
lodosos, frágeis.

Solo argiloso
De acordo com o mapa de solo,
assinale o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital diante
de solo argiloso.

Solo argiloso
De acordo com o mapa do solo,
assinale o nível de ameaça ao qual
se encontra exposto o hospital
diante de solo argiloso.

Solo argiloso
De acordo com o mapa do solo,
assinale o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital diante
de solo argiloso.

Talude instável
De acordo com o mapa geológico
especificar o nível de ameaça a que
se encontra exposto o hospital pela
presença de taludes. .
Observações ao ponto 1: O
avaliador deve usar o espaço
abaixo para comentar os resultados
desta seção e incluir seu nome e
assinatura.
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Talude instável
De acordo com o mapa geológico
especificar o nível de ameaça ao
qual se encontra exposto o hospital
pela presença de taludes. .
Observações ao ponto 1: O
avaliador deve usar o espaço
abaixo para comentar os resultados
desta seção e incluir seu nome e
assinatura.
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Talude instável
De acordo com o mapa geológico
especificar o nível de ameaça a que
se encontra exposto o hospital pela
presença de taludes.
Observações ao ponto 1: O
avaliador deve usar o espaço abaixo
para comentar os resultados desta
seção e incluir seu nome
e
assinatura.
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Nome e assinatura do avaliador
……………………………………
Aspectos
relacionados
à
segurança estrutural
Colunas, vigas, muros, ladrilhos e
outros, são elementos estruturais
que fazem parte do sistema de
suporte da edificação. Estes
aspectos devem ser avaliados por
Engenheiros estruturais.
Segurança devido a antecedentes do
estabelecimento
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
O hospital sofreu danos estruturais
devido a fenômenos naturais?
Verificar se existe parecer estrutural
que indique que o grau de segurança foi
com
prometido.
SE
NÃO
OCORRERAM
FENÔMENOS
NATURAIS NA REGIÃO EM QUE
ESTÁ O HOSPITAL, NÃO MARQUE
NADA. DEIXE ESTA LINHA EM
BRANCO, SEM RESPONDER.
B= Danos maiores; M= Danos
moderados; A= Danos menores.

Nome e assinatura do avaliador
……………………………………
Aspectos relacionados com a
segurança estrutural
Colunas, vigas, muros, lajes e
outros, são elementos estruturais
que formam parte do sistema de
suporte da edificação. Estes
aspectos devem ser avaliados por
Engenheiros estruturais.
Segurança devida a antecedentes do
estabelecimento
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
O hospital sofreu danos estruturais
devido a fenômenos naturais?
Verificar se existe alteração estrutural
que indique que o grau de segurança foi
com
prometido.
SE
NÃO
OCORRERAM
FENÔMENOS
NATURAIS NA ZONA ONDE ESTÁ
O HOSPITAL, NÃO MARQUE
NADA. DEIXE ESTA LINHA EM
BRANCO, SEM RESPONDER.
B= Danos maiores; M= Danos
moderados; A= Danos menores.

Nome e assinatura do avaliador
……………………………………
Aspectos relacionados com a
segurança estrutural
Colunas, vigas, muros, lajes e
outros, são elementos estruturais
que fazem parte do sistema de
suporte da edificação. Estes
aspectos devem ser avaliados por
Engenheiros estruturais.
Segurança devida a antecedentes do
estabelecimento
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
O hospital sofreu danos estruturais
devido a fenômenos naturais?
Verificar se existe laudo estrutural que
indique que o grau de segurança foi com
prometido. SE NÃO OCORRERAM
FENÔMENOS
NATURAIS
NA
REGIÃO EM QUE ESTÁ O
HOSPITAL, NÃO MARQUE NADA.
DEIXE ESTA LINHA EM BRANCO,
SEM RESPONDER.
B= Danos maiores; M= Danos
moderados; A= Danos menores.
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ITEM

2

3

2.2

4

5

6

7

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

O hospital sofreu reparo ou foi
construído utilizando padrões atuais
apropriados?
Corroborar se o imóvel sofreu reparos,
em que data e se foi realizados com
base nas normas de estabelecimentos
seguros.
B= Não se aplicaram os padrões;
M=Padrões parcialmente aplicados;
A=Padrões aplicados completamente.
O hospital foi reformado ou adaptado
afetando o comportamento da
estrutura?
Verificar
se
foram
realizadas
modificações usando normas para
edificações seguras.
B= Reformas ou adaptações maiores;
M=
Reformas
ou
adaptações
moderadas; A = Reformas ou
adaptações menores ou não foram
necessárias.
Segurança relacionada com o sistema
estrutural e o tipo de material usado
no edificação.
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
Estado da edificação.
B= Deteriorada por intemperismo ou
exposição ao ambiente, fendas em
primeiro nível e elementos descontínuos
de altura; M= Deteriorada somente
por intemperismo ou exposição ao
ambiente; A = Sã, não se observam
deteriorações nem fendas.
Materiais de construção da estrutura.
B= Oxidada com escamas ou fendas
maiores de 3mm; M= Fendas entre 1 e
3 mm ou oxido em forma de pó; A=
Fendas menores a 1 mm e não há
oxido.
Interação
dos
elementos
não
estruturais com a estrutura.
B= Se observam dois ou mais do
seguinte: colunas curtas, paredes
divisórias unidas à estrutura, céus
rígidos ou fachada que interage com a
estrutura; M,= Se observa somente um dos
problemas antes mencionados; A= Os
elementos não estruturais não afetam a
estrutura.
Proximidade dos edifícios (marteladas,
túnel de vento, incêndios,etc).

O hospital foi reparado ou foi
construído utilizando padrões atuais
apropriados?
Corroborar se o imóvel foi reparado,
em que data e se foi realizado com base
nas normatividades de estabelecimentos
seguros.
B= Não se aplicaram os padrões;
M=Padrões parcialmente aplicados;
A=Padrões aplicados completamente.
O hospital foi remodelado ou adaptado
afetando o comportamento da
estrutura?
Verificar
se
foram
realizadas
modificações usando normas para
edificações seguras.
B= Remodelações ou adaptações
maiores; M= Remodelações ou
adaptações
moderadas;
A
=
Remodelações ou adaptações menores
ou não foram necessárias.
Segurança relacionada com o sistema
estrutural e o tipo de material usado
na edificação.
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
Estado da edificação.
B= Deteriorada por meteorização ou
exposição ao ambiente, fissuras de
primeiro nível e elementos descontínuos
de altura; M= Deteriorada somente
por meteorização ou exposição ao
ambiente; A = Saudável, não se observam
detritos nem fissuras.
Materiais de construção da estrutura.
B= enferrujada com escamas ou
fissuras maiores de 3mm; M= Fissuras
entre 1 e 3 mm ou ferrugem em forma
de pó; A= Fissuras menores de 1 mm e
não há Ferrugem.
Interação
dos
elementos
não
estruturais com a estrutura.
B= Observam-se dois ou mais do
seguinte: colunas curtas, paredes
divisórias unidas à estrutura, tetos
rígidos ou fachada que interage com a
estrutura; M,= Observa-se somente um
dos
problemas
anteriormente
mencionados; A= Os elementos não
estruturais não afetam a estrutura.
Proximidade
dos
edifícios
(martelagem, túnel de vento,
incêndios,etc).
B= Separação menor que 0,5% da
altura do edifício de menor altura; M=
Separação entre 0,5 – 1,5% da altura
do edifício de menor altura: A=
Separação maior que 1,5% do edifício
de menor altura.

O hospital sofreu reparo ou foi
construído utilizando padrões atuais
apropriados?
Corroborar se o imóvel sofreu reparo,
em que data e se foi realizado com base
nas normas de estabelecimentos seguros.
B= Não se aplicaram os padrões;
M=Padrões parcialmente aplicados;
A=Padrões aplicados completamente.

B= Separação menor a 0,5% da
altura do edifício de menor altura; M=
Separação entre 0,5 – 1,5% da altura
do edifício de menor altura: A=
Separação maior que 1,5% do edifício
de menor altura.

O hospital foi reformado ou adaptado
afetando o comportamento da
estrutura?
Verificar
se
foram
realizadas
modificações usando normas para
edificações seguras.
B= Reformas ou adaptações maiores;
M=
Reformas
ou
adaptações
moderadas; A = Reformas ou adaptações
menores ou não foram necessárias.
Segurança relacionada com o sistema
estrutural e o tipo de material usado
na edificação.
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
Estado da edificação.
B= Deteriorada por intemperismo ou
exposição ao ambiente, fendas em
primeiro nível e elementos descontínuos
de altura; M= Deteriorada somente
por intemperismo ou exposição ao
ambiente; A = Sã, não se observam
deteriorações nem fendas.
Materiais de construção da estrutura.
B= Oxidada com escamas ou fendas
maiores de 3mm; M= Fendas entre 1 e
3 mm ou oxidação em forma de pó; A=
Fendas menores de 1 mm e não há
oxidação.
Interação dos elementos não estruturais
com a estrutura.
B= Se observam dois ou mais do
seguinte: colunas curtas, paredes
divisórias unidas à estrutura, tetos
rígidos ou fachada que interage com a
estrutura; M,= Se observa somente um dos
problemas antes mencionados; A= Os
elementos não estruturais não afetam a
estrutura.
Proximidade
dos
edifícios
(martelamento, túnel de vento,
incêndios,etc).
B= Separação menor que 0,5% da
altura do edifício de menor altura; M=
Separação entre 0,5 – 1,5% da altura
do edifício de menor altura: A=
Separação maior que 1,5% do edifício
de menor altura.
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ITEM

8

9

10

11

12

13

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Redundância estrutural.
B= Menos de três linhas de resistência
em cada direção; M= 3 linhas de
resistência em cada direção
ou linhas com orientação não ortogonal;
A= Mais de 3 linhas de resistência em
cada direção ortogonal do edifício.
Detalhamento estrutural incluindo
conexões.
B= Edifício anterior a 1970; M=
Edifício construído entre os anos 1970
e 1 990; A=Edifício construído
a partir de 1990 e de acordo com a
norma.
Segurança de fundações ou cimentos.
B= Não há informação ou a
profundidade é menor que 1,5 m; M=
Não conta com planos nem estudo dos
solos mas a profundidade é maior que
1,5 m; A= Conta com planos, estudo de
solos, e profundidades maiores que 1,5
m.
Irregularidades na planta (rigidez,
massa e resistência).
B= Formas não regulares e estrutura
não uniforme; M= Formas não
regulares mas com estrutura uniforme;
A = Formas regulares, estrutura
uniforme na planta e ausência de
elementos que poderiam causar
torsão.
Irregularidades em elevação (rigidez,
massa e resistência).
B= Andares diferem por mais de 20%
de altura e existem elementos
descontínuos
ou
irregulares
significativos; M= Andares de similar
altura (diferem menos de 20%, porém
mais de 5%) e poucos elementos
descontínuos ou irregulares; A=
Andares de similar altura (diferem por
menos de 5%) e não existem elementos
descontínuos ou irregulares.
Adequação estrutural a fenômenos.
(meteorológicos, geológicos entre
outros).
Avaliar, em separado e em
conjunto,
o
possível
comportamento do hospital desde o
ponto de vista estrutural diante das
diferentes ameaças ou perigos,
exceto sismos.
Pode-se avaliar o grau de segurança
como: B, baixa resiliência estrutural às
ameaças naturais presentes na região
em que está localizado o hospital; M,
moderada resiliência estrutural; A,
excelente resiliência estrutural.
Observações ao ponto 2:
...................................................................
...................................................................
..................................................................
Nome e assinatura do avaliador
..................................................................

Redundância estrutural.
B= Menos de três linhas de resistência
em cada direção; M= 3 linhas de
resistência em cada direção
ou linhas com orientação não ortogonal;
A= Mais de 3 linhas de resistência em
cada direção ortogonal do edifício.
Detalhamento estrutural incluindo
conexões.
B= Edifício anterior a 1970; M=
Edifício construído nos anos 1970 e 1
990; A=Edifício construído
depois de 1990 e de acordo com a
norma.
Segurança de fundações ou alicerces.
B= Não há informação ou a
profundidade é menor que 1,5 m; M=
Não conta com planos nem estudos do
solo mas a profundidade é maior que
1,5 m; A= Conta com planos, estudos
de solo, e profundidades maiores que
1,5 m.
Irregularidades na planta (rigidez,
massa e resistência).
B= Formas não regulares e estrutura
não uniforme; M= Formas não
regulares mas com estrutura uniforme;
A = Formas regulares, estrutura
uniforme na planta e ausência de
elementos que poderiam causar
torsão.
Irregularidades na construção (rigidez,
massa e resistência).
B= Pisos diferem por mais de 20% de
altura
e
existem
elementos
descontinuados
ou
irregulares
significativos; M= Pisos de similar
altura (diferem menos de 20%, mas
mais de 5%) e poucos elementos
descontinuados ou irregulares; A=
Pisos de similar altura (diferem por
menos de 5%) e não existem elementos
descontínuos ou irregulares.
Adequação estrutural a fenômenos.
(meteorológicos, geológicos entre
outros).
Valorar, por separado e em
conjunto,
o
possível
comportamento do hospital desde o
ponto de vista estrutural diante das
diferentes ameaças ou perigos,
exceto sismos.
O grau de segurança pode ser avaliado
como: B, baixa resiliência estrutural às
ameaças naturais presentes na zona
onde está localizado o hospital; M,
moderada resiliência estrutural; A,
excelente resiliência estrutural.
Observações ao ponto 2:
...................................................................
...................................................................
................................................................
Nome e assinatura do avaliador
...................................................................

Redundância estrutural.
B= Menos de três linhas de resistência
em cada direção; M= 3 linhas de
resistência em cada direção
ou linhas com orientação não ortogonal;
A= Mais de 3 linhas de resistência em
cada direção ortogonal do edifício.
Detalhamento estrutural incluindo
conexões.
B= Edifício anterior a 1970; M=
Edifício construído entre os anos 1970
e 1 990; A=Edifício construído
a partir de 1990 e de acordo com a
norma.
Segurança de fundações ou alicerces.
B= Não há informação ou a
profundidade é menor que 1,5 m; M=
Não conta com planos nem estudo do
solo mas a profundidade é maior que
1,5 m; A= Conta com planos, estudo de
solo, e profundidades maiores que 1,5
m.
Irregularidades na planta (rigidez,
massa e resistência).
B= Formas não regulares e estrutura
não uniforme; M= Formas não
regulares mas com estrutura uniforme;
A = Formas regulares, estrutura
uniforme na planta e ausência de
elementos que poderiam causar
torsão.
Irregularidades em elevação (rigidez,
massa e resistência).
B= Pisos diferem por mais de 20% de
altura
e
existem
elementos
descontínuos
ou
irregulares
significativos; M= Pisos de similar
altura (diferem menos de 20%, porém
mais de 5%) e poucos elementos
descontínuos ou irregulares; A= Pisos
de similar altura (diferem por menos de
5%) e não existem elementos
descontínuos ou irregulares.
Adequação estrutural a fenômenos.
(meteorológicos,
geológicos
entre
outros).
Avaliar, em separado e em conjunto,
o possível comportamento do
hospital desde o ponto de vista
estrutural diante das diferentes
ameaças ou perigos, exceto sismos.
Pode-se avaliar o grau de segurança
como: B, baixa resiliência estrutural às
ameaças naturais presentes na região
em que está localizado o hospital; M,
moderada resiliência estrutural; A,
excelente resiliência estrutural.
Observações ao ponto 2:
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Nome e assinatura do avaliador
...................................................................
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ITEM

3

3.1
3.1.1

VERSÃO 1

VERSÃO 2

(T1)

(T2)

(T1-2)

Aspectos relacionados à segurança
não estrutural do hospital
Elementos que não fazem parte do
sistema de suporte da edificação.
Neste caso correspondem a
elementos
arquitetônicos,
equipamentos
e
sistemas
necessários para a operação do
estabelecimento.
Linhas vitais (instalações)
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
Sistema elétrico
Gerador adequado para 100% da
demanda.
O avaliador verifica que o gerador entre
em função poucos segundos depois da
queda de energia, cobrindo a demanda
de todo o hospital: urgências, cuidados
intensivos, central de esterilização, salas
de cirurgia, etc.

Aspectos relacionados com a
segurança não estrutural do hospital
Elementos que não formam parte
do sistema de suporte da
edificação.
Neste
caso
correspondem
a
elementos
arquitetônicos, equipamentos e
sistemas necessários para a
operação do estabelecimento.
Linhas vitais (instalações)
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
Sistema elétrico
Gerador adequado para 100% da
demanda.
O avaliador verifica que o gerador
começa a funcionar poucos segundos
depois da queda de energia, cobrindo a
demanda de todo o hospital:
emergências, terapias intensivas, central
de esterilização, salas de cirurgia, etc.

B = Somente é ligado manualmente ou
cobre de O - 30% da demanda; M = É
ligado automaticamente em mais de
10 segundos ou cobre 31-70 % da
demanda;
A
=
É
ligado
automaticamente em menos de 10
segundos e cobre de 71 - 100% da
demanda.
Regularidade
das
provas
de
funcionamento nas áreas críticas.
O avaliador verifica a frequência em
que o gerador é posto à prova com
resultados satisfatórios
B= > 3 meses; M= 1- 3 meses; A = ˂ 1
mês.
O gerador está adequadamente
protegido de fenômenos naturais?
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
Segurança das instalações, dutos e
cabos elétricos.
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
Sistema redundante ao serviço local
de fornecimento de energia elétrica.
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
Sistema com painel de controle e
interruptor de sobrecarga e fiação
devidamente protegido.
Verificar a acessibilidade assim como o
bom estado e funcionamento do painel
de controle geral de eletricidade,
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
Sistema de iluminação em lugares
chave do hospital.
Realizar percurso por urgências, UTI,
salas de cirurgia etc. Verificando o grau
de iluminação dos ambientes e
funcionalidade das lâmpadas.
B= Não,- M= Parcialmente; A= Sim.

B = Só é ligado manualmente ou cobre
de O a 30% da demanda; M = Liga
automaticamente em mais de 10
segundos ou cobre 31 a 70 % da
demanda; A = Liga automaticamente
em menos de 10 segundos e cobre de 71
a 100% da demanda.

Aspectos
relacionados
com
a
segurança não estrutural do hospital
Elementos que não fazem parte do
sistema de suporte da edificação.
Neste caso correspondem a
elementos
arquitetônicos,
equipamentos
e
sistemas
necessários para a operação do
estabelecimento.
Linhas vitais (instalações)
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
Sistema elétrico
Gerador adequado para 100% da
demanda.
O avaliador verifica que o gerador
começa a funcionar poucos segundos
depois da queda de energia, cobrindo a
demanda de todo o hospital:
emergências,
cuidados
intensivos,
central de esterilização, salas de cirurgia,
etc.
B = Somente é ligado manualmente ou
cobre de O - 30% da demanda; M = É
ligado automaticamente em mais de 10
segundos ou cobre 31-70 % da
demanda;
A
=
É
ligado
automaticamente em menos de 10
segundos e cobre de 71 - 100% da
demanda.
Regularidade
das
provas
de
funcionamento nas áreas críticas.
O avaliador verifica a frequência em que
o gerador é posto à prova com resultados
satisfatórios
B= > 3 meses; M= 1- 3 meses; A = ˂ 1
mês.
O gerador está adequadamente
protegido de fenômenos naturais?
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
Segurança das instalações, dutos e
cabos elétricos.
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
Sistema redundante ao serviço local de
fornecimento de energia elétrica.
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
Sistema com painel de controle e
interruptor
de
sobrecarga
e
cabeamento devidamente protegido.
Verificar a acessibilidade assim como o
bom estado e funcionamento do painel de
controle geral de eletricidade,
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
Sistema de iluminação em lugares
chave do hospital.
Realizar percurso por emergências, UTI,
salas de cirurgia etc. Verificando o grau
de iluminação dos ambientes e
funcionalidade das lâmpadas.
B= Não,- M= Parcialmente; A= Sim.

14

15

16

17

18

19

20

VERSÃO-SÍNTESE

Regularidade
das
provas
de
funcionamento nas áreas críticas.
O avaliador verifica a frequência com o
gerador é posto à prova com resultados
satisfatórios
B= > 3 meses; M= 1 a 3 meses; A = ˂ 1
mês.
O gerador está adequadamente
protegido dos fenômenos naturais?
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
Segurança das instalações, dutos e
cabos elétricos.
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
Sistema redundante ao serviço local
de fornecimento de energia elétrica.
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
Sistema com painel de comando e
interruptor
de
sobrecarga
e
cabeamento devidamente protegido.
Verificar a acessibilidade assim como o
bom estado e funcionamento do painel
de comando geral de eletricidade,
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
Sistema de iluminação em lugares
principais do hospital.
Realizar itinerário por emergências,
CTI, salas de cirurgia etc. Verificando o
grau de iluminação dos ambientes e
funcionalidade das lâmpadas.
B= Não,- M= Parcialmente; A= Sim.
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21

3.1.2

22

23

24

25

26

27

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Sistemas elétricos externos, instalados
dentro do perímetro do hospital.
Verificar se existem subestações
elétricas ou transformadores que
proveem eletricidade ao hospital.
B= Não existem sabestações elétricas
instaladas no hospital; M= Existem
subestações, mas não proveem suficiente
energia ao hospital; A= Subestação
elétrica instalada e provê suficiente
energia ao hospital.
Sistema de telecomunicações
Estado técnico das antenas e suportes
das mesmas.
Verificar o estado das antenas e de suas
braçadeiras e suportes.
B= Mau estado ou não existem; M=
Regular; A= Bom estado.
Estado técnico de sistemas de baixa
corrente (conexões telefônicas/cabos
de internet).
Verificar em áreas estratégicas que os
cabos estejam conectados evitando a
sobrecarga.
B= Mau estado ou não existem; M:
Regular; A= Bom.
Estado técnico do sistema de
comunicação alterno.
Verificar o estado de outros sistemas:
radiocomunicação, telefone satelital,
Internet, etc.
B= mau estado ou não existe; M=
Regular; A= Bom.
Estado técnico de ancoragem dos
equipamentos e suportes de cabos.
Verificar que os equipamentos de
telecomunicações (rádios, telefone
satelital vídeo-conferência, etc.) contam
com ancoragens que elevem seu grau de
segurança.
SE O SISTEMA NÃO NECESSITA
ANCORAGENS OU BRAÇADEIRAS,
NÃO MARCAR. DEIXAR OS TRÊS
ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Mau; M= Regular: A= Bom.

Sistemas elétricos externos, instalados
dentro do perímetro do hospital.
Verificar se existem subestações
elétricas ou transformadores que
provejam eletricidade ao hospital.
B= Não existem sabestações elétricas
instaladas no hospital; M= Existem
subestações, mas não proveem suficiente
energia ao hospital; A= Subestação
elétrica instalada, provê suficiente
energia ao hospital.
Sistema de telecomunicações
Estado técnico das antenas e suportes
das mesmas.
Verificar o estado das antenas, de suas
abraçadeiras e suportes.
B= Mau estado ou não existem; M=
Regular; A= Bom estado.
Estado técnico de sistemas de baixo
consumo (conexões telefônicas/cabos
de internet).
Verificar em áreas estratégicas que os
cabos estejam conectados evitando a
sobrecarga.
B= Mau estado ou não existem; M:
Regular; A= Bom.
Estado técnico do sistema de
comunicação alternativo.
Verificar o estado de outros sistemas:
radiocomunicação, telefone por satélite,
Internet, etc.
B= mau estado ou não existem; M=
Regular; A= Bom.
Estado técnico de ancoragem de
equipamentos e suportes dos cabos.
Verificar se os equipamentos de
telecomunicações (rádios, telefone por
satélite, vídeo-conferência, etc.) contam
com ancoragens que elevem seu grau de
segurança.
SE O SISTEMA NÃO NECESSITA
ANCORAGEM
OU
ABRAÇADEIRAS,
NÃO
PREENCHER. DEIXAR OS TRÊS
ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Mau; M= Regular: A= Bom.
Estado técnico de sistemas de
telecomunicações
externos,
instalados dentro do perímetro do
hospital.
Verificar se existem sistemas de
telecomunicações
externos
que
interfiram no grau de segurança do
hospital.
B=Telecomunicações externas interferem
seriamente nas comunicações do hospital;
M= Telecomunicações externas interferem
moderadamente nas comunicações do
hospital; A= Não existe interferência nas
comunicações do hospital.
Local com condições apropriadas
para sistemas de telecomunicações.
B= Mau ou não existe; M= Regular;
A= Bom

Sistemas elétricos externos, instalados
dentro do perímetro do hospital.
Verificar se existem subestações
elétricas ou transformadores que
proveem eletricidade ao hospital.
B= Não existem sabestações elétricas
instaladas no hospital; M= Existem
subestações, mas não proveem suficiente
energia ao hospital; A= Subestação
elétrica instalada e provê suficiente
energia ao hospital.
Sistema de telecomunicações
Estado técnico das antenas e suportes
das mesmas.
Verificar o estado das antenas e de suas
braçadeiras e suportes.
B= Mau estado ou não existem; M=
Regular; A= Bom estado.
Estado técnico de sistemas de baixa
corrente (conexões telefônicas/cabos
de internet).
Verificar em áreas estratégicas que os
cabos estejam conectados evitando a
sobrecarga.
B= Mau estado ou não existem; M:
Regular; A= Bom.
Estado técnico do sistema de
comunicação alternativo.
Verificar o estado de outros sistemas:
radiocomunicação, telefone por satélite,
Internet, etc.
B= mau estado ou não existe; M=
Regular; A= Bom.
Estado técnico de ancoragem dos
equipamentos e suportes de cabos.
Verificar que os equipamentos de
telecomunicações (rádios, telefone por
satélite, vídeo-conferência, etc.) contam
com ancoragens que elevem seu grau de
segurança.
SE O SISTEMA NÃO NECESSITA
ANCORAGENS OU BRAÇADEIRAS,
NÃO MARCAR. DEIXAR OS TRÊS
ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Mau; M= Regular: A= Bom.

Estado técnico de sistemas de
telecomunicações
externos,
instalados dentro do perímetro do
hospital.
Verificar se existem sistemas de
telecomunicações
externos
que
interfiram no grau de segurança do
hospital.
B=Telecomunicações externas interferem
seriamente nas comunicações do hospital;
M= Telecomunicações externas interferem
moderadamente nas comunicações do
hospital; A= Não existe interferência nas
comunicações do hospital.
Local com condições apropriadas
para sistemas de telecomunicações.
B= Mau ou não existe; M= Regular;
A= Bom

Estado técnico de sistemas de
telecomunicações externos, instalados
dentro do perímetro do hospital.
Verificar se existem sistemas de
telecomunicações
externos
que
interfiram no grau de segurança do
hospital.
B=Telecomunicações externas interferem
seriamente nas comunicações do hospital;
M= Telecomunicações externas interferem
moderadamente nas comunicações do
hospital; A= Não existe interferência nas
comunicações do hospital.
Local com condições apropriadas
para sistemas de telecomunicações.
B= Mau ou não existe; M= Regular;
A= Bom
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28

3.1.3

29

30

31

32

33

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Segurança do sistema interno de
comunicações.
Verificar o estado dos sistemas de
som,
anúncios,
autofalantes,
intercomunicadores e outros, que
permitam comunicar-se com a equipe,
pacientes e visitas no hospital.
B= má ou não existe; M= Regular; A=
Boa
Sistema de abastecimento de água
Tanque de água com reserva
permanente suficiente para prover
pelo menos 300 litros por leito e por
dia durante 72 horas.
Verificar que o depósito de água conte
com uma capacidade suficiente para
satisfazer a demanda do hospital por 3
dias.
B= Cobre a demanda de 24 horas ou
menos; M = Cobre a demanda de mais de
24 horas porém por menos de 72 horas;
A= Garantido para cobrir a demanda por
72 horas ou mais.
Os depósitos se encontram em lugar
seguro e protegido
Visitar o local da cisterna e corroborar
a área em que está instalada e seu
grau de segurança.
B= Se o espaço é suscetível à falha
estrutural ou não estrutural; M =
Quando a falha não representa
possibilidade de colapso; A = Quando
tem pouca possibilidade de funcionar.
Sistema alterno de abastecimento de
água adicional à rede de distribuição
principal.
Identificar organismos ou mecanismos
para abastecer ou reabastecer com
água o hospital em caso de falha do
sistema público.
B= Se dá menos de 30% da demanda;
M= Se supre valores de 30 a 80% da
demanda; A= Se supre mais de 80% da
dotação diária.
Segurança
do
sistema
de
distribuição.
Verificar
o
bom
estado
e
funcionamento
do
sistema
de
distribuição, incluindo a cisterna,
válvula, tubulações e uniões.
B= Se menos de 60% se encontra em boas
condições de operação; M= entre 60 e 80
%; A= mais de 80%.
Sistema
de
bombeamento
alternativo.
Identificar a existência e o estado
operativo do sistema alternativo de
bombeamento, em caso de falha no
abastecimento.
B= Não há bomba de reserva e as
operativas não suprem toda a demanda
diária; M= Todas as bombas estão em
regular estado de operação; A= Todas as
bombas e as de reserva estão operativas

Segurança do sistema interno de
comunicações.
Verificar o estado dos sistemas de
autofalante, anúncios, caixa de som,
interfones e outros, que permitam a
comunicação com os funcionários,
pacientes e visitantes no hospital.
B= Mau ou não existe; M= Regular; A=
Bom
Sistema de abastecimento de água
Tanque de água com reserva
permanente suficiente para prover
pelo menos 300 litros por cama e por
dia durante 72 horas.
Verificar se o depósito de água conta
com uma capacidade suficiente para
satisfazer a demanda do hospital por 3
dias.
B= Cobre a demanda por 24 horas ou
menos; M = Cobre a demanda por mais
de 24 horas porém por menos de 72
horas; A= Garantido para cobrir a
demanda por 72 horas ou mais.
Os depósitos se encontram em lugar
seguro e protegido
Visitar o local da cisterna e corroborar
a área onde está instalada e seu grau
de segurança.
B= Se o espaço é suscetível à falha
estrutural ou não estrutural; M =
Quando a falha não representa
possibilidade de colapso; A = Quando
tem pouca possibilidade de funcionar.
Sistema alternativo de abastecimento
de água adicional à rede de
distribuição principal.
Identificar organismos ou mecanismos
para abastecer ou reabastecer de água
o hospital em caso de falta do sistema
público.
B= Se dá menos de 30% da demanda;
M= Se supre valores de 30 a 80% da
demanda; A= Se supre mais de 80% da
dotação diária.
Segurança
do
sistema
de
distribuição.
Verificar
o
bom
estado
e
funcionamento
do
sistema
de
distribuição, incluindo a cisterna,
válvula, tubulações e ligações.
B= Se menos de 60% encontra-se em
boas condições de operação; M= entre
60 e 80 %; A= mais de 80%.
Sistema
de
bombeamento
alternativo.
Identificar a existência e o estado
operacional do sistema alternativo de
bombeamento, em caso de falha no
fornecimento.
B= Não há bomba de reserva e as
operantes não suprem toda a demanda
diária; M= Todas as bombas estão em
estado regular de operação; A= Todas as
bombas e as de reserva estão operantes

Segurança do sistema interno de
comunicações.
Verificar o estado dos sistemas de som,
anúncios, autofalantes, interfones e
outros, que permitam comunicar-se com
a equipe, pacientes e visitantes no
hospital.
B= ruim ou não existe; M= Regular; A=
Bom
Sistema de abastecimento de água
Tanque de água com reserva
permanente suficiente para prover
pelo menos 300 litros por leito e por
dia durante 72 horas.
Verificar que o depósito de água conte
com uma capacidade suficiente para
satisfazer a demanda do hospital por 3
dias.
B= Cobre a demanda de 24 horas ou
menos; M = Cobre a demanda de mais de
24 horas porém por menos de 72 horas;
A= Garantido para cobrir a demanda por
72 horas ou mais.
Os depósitos se encontram em lugar
seguro e protegido
Visitar o local da cisterna e corroborar a
área em que está instalada e seu grau
de segurança.
B= Se o espaço é suscetível à falha
estrutural ou não estrutural; M = Quando
a falha não representa possibilidade de
colapso; A = Quando tem pouca
possibilidade de funcionar.
Sistema alternativo de abastecimento
de água adicional à rede de
distribuição principal.
Identificar organismos ou mecanismos
para abastecer ou reabastecer de água
o hospital em caso de falha do sistema
público.
B= Se dá menos de 30% da demanda; M=
Se supre valores de 30 a 80% da
demanda; A= Se supre mais de 80% da
dotação diária.
Segurança do sistema de distribuição.
Verificar o bom estado e funcionamento
do sistema de distribuição, incluindo a
cisterna, válvula, tubulações e uniões.
B= Se menos de 60% se encontra em boas
condições de operação; M= entre 60 e 80
%; A= mais de 80%.
Sistema de bombeamento alternativo.
Identificar a existência e o estado
operacional do sistema alternativo de
bombeamento, em caso de falha no
abastecimento.
B= Não há bomba de reserva e as
operantes não suprem toda a demanda
diária; M= Todas as bombas estão em
regular estado de operação; A= Todas as
bombas e as de reserva estão operantes
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ITEM

3.1.4

34

35

36

37

3.1.5

38

39

40

41

42

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Depósito de combustível (gás,
gasolina ou diesel):
Tanques para combustível com
capacidade suficiente para no
mínimo 5 dias.
Verificar que o hospital conte com
depósito amplo e seguro para
armazenagem de combustível.
B= Quando é inseguro ou tem menos de
3 dias; M= Armazenamento com certa
segurança e com 3 a 5 dias de
abastecimento de combustível; A= Se tem
5 ou mais dias de autonomia e é seguro.
Ancoragem e boa proteção de
tanques e cilindros
B= Não há ancoragens e o recinto não é
seguro; M= As ancoragens são
insuficientes; A= Existem ancoragens em
boas condições e o recinto ou espaço é
apropriado.
Localização e segurança apropriada
de depósitos de combustíveis.
Verificar que os depósitos que contêm
elementos inflamáveis se encontrem a
uma distância que afete o grau de
segurança do Hospital.
B= Existe o risco de falha ou não são
acessíveis; M= Se tem uma das duas
condições mencionadas; A= Os depósitos
são acessíveis e estão em lugares livres
de riscos.
Segurança do sistema de distribuição
(válvulas; tubulações e uniões).
B= Se menos de 60% se encontra em boas
condições de operação; M= entre 60 e 80
%; A= mais de 80 %.
Gases medicinais (oxigênio, nitrogênio,
etc.)
Armazenagem suficiente para no
mínimo 15 dias.
B=Menos de 10 dias; M= entre 10 e 15
dias; A=Mais de 15 dias.
Ancoragem de tanques, cilindros e
equipamentos complementares
B= Não existem ancoragens; M= As
ancoragens não são de bom calibre; A=
As ancoragens são de bom calibre.
Fontes alternativas disponíveis de
gases medicinais.
B= Não existem fontes alternativas ou
estão em mau estado; M= Existem, porém
em regular estado; A= Existem e estão em
bom estado.
Localização apropriada dos recintos.
B= Os recintos não têm acessos; M= Os
recintos têm acesso, porém com riscos; A=
Os recintos são acessíveis e estão livres de
riscos.
Segurança do sistema de distribuição
(válvulas; tubulações e uniões).
B= Se menos de 60% se encontra em boas
condições de operação; M= Entre 60 e 80
%; A= Mais de 80%.

Depósito de combustível (gás,
gasolina ou diesel):
Tanques para combustível com
capacidade suficiente para no
mínimo 5 dias.
Verificar que o hospital conte com
depósito amplo e seguro para o
armazenamento de combustível.
B= Quando é inseguro ou tem menos de
3 dias; M= Armazenamento com certa
segurança e de 3 a 5 dias de
abastecimento de combustível; A= Se tem
5 ou mais dias de autonomia e é seguro.
Ancoragem e boa proteção de
tanques e cilindros
B= Não há ancoragens e o recinto não é
seguro; M= Percebe-se ancoragens
insuficientes; A= Existem ancoragens em
boas condições e o recinto ou espaço é
apropriado.
Localização e segurança apropriada
de depósitos de combustíveis.
Verificar se os depósitos que contêm
elementos inflamáveis encontrem-se a
uma distância que afete o grau de
segurança do Hospital.
B= Existe o risco de falha ou não são
acessíveis; M= Há uma das duas condições
mencionadas; A= Os depósitos são
acessíveis e estão em locais livres de
riscos.
Segurança do sistema de distribuição
(válvulas; tubulações e conexões).
B= Se menos de 60% encontra-se em
boas condições de operação; M= entre 60
e 80 %; A= mais de 80 %.
Gases medicinais (oxigênio, nitrogênio,
etc.)
Armazenamento suficiente para 15
dias, no mínimo.
B=Menos de 10 dias; M= entre 10 e 15
dias; A=Mais de 15 dias.
Ancoragem de tanques, cilindros e
equipamentos complementares
B= Não existem ancoragens; M= As
ancoragens não são de bom calibre; A=
As ancoragens são de bom calibre.
Fontes alternativas disponíveis de
gases medicinais.
B= Não existem fontes alternativas ou
estão em mau estado; M= Existem, mas
estão em estado regular; A= Existem e
estão em bom estado.
Localização apropriada dos recintos.
B= Os recintos não têm acessos; M= Os
recintos têm acessos, mas com riscos; A=
Os recintos são acessíveis e estão livres de
riscos.
Segurança do sistema de distribuição
(válvulas; tubulações e conexões).
B= Se menos de 60% encontra-se em boas
condições de operação; M= Entre 60 e 80
%; A= Mais de 80%.

Depósito de combustível (gás,
gasolina ou diesel):
Tanques para combustível com
capacidade suficiente para no mínimo
5 dias.
Verificar que o hospital conte com
depósito amplo e seguro para
armazenamento de combustível.
B= Quando é inseguro ou tem menos de 3
dias; M= Armazenamento com certa
segurança e com 3 a 5 dias de
abastecimento de combustível; A= Se tem
5 ou mais dias de autonomia e é seguro.
Ancoragem e boa proteção de tanques
e cilindros
B= Não há ancoragens e o recinto não é
seguro; M= Percebem-se ancoragens
insuficientes; A= Existem ancoragens em
boas condições e o recinto ou espaço é
apropriado.
Localização e segurança apropriada
de depósitos de combustíveis.
Verificar que os depósitos que contêm
elementos inflamáveis se encontrem a
uma distância que afete o grau de
segurança do Hospital.
B= Existe o risco de falha ou não são
acessíveis; M= Se tem uma das duas
condições mencionadas; A= Os depósitos
são acessíveis e estão em locais livres de
riscos.
Segurança do sistema de distribuição
(válvulas; tubulações e uniões).
B= Se menos de 60% se encontra em boas
condições de operação; M= entre 60 e 80
%; A= mais de 80 %.
Gases medicinais (oxigênio, nitrogênio,
etc.)
Armazenamento suficiente para no
mínimo 15 dias.
B=Menos de 10 dias; M= entre 10 e 15
dias; A=Mais de 15 dias.
Ancoragem de tanques, cilindros e
equipamentos complementares
B= Não existem ancoragens; M= As
ancoragens não são de bom calibre; A= As
ancoragens são de bom calibre.
Fontes alternativas disponíveis de gases
medicinais.
B= Não existem fontes alternativas ou
estão em mau estado; M= Existem, porém
em regular estado; A= Existem e estão em
bom estado.
Localização apropriada dos recintos.
B= Os recintos não têm acessos; M= Os
recintos têm acesso, porém com riscos; A=
Os recintos são acessíveis e estão livres de
riscos.
Segurança do sistema de distribuição
(válvulas; tubulações e uniões).
B= Se menos de 60% se encontra em boas
condições de operação; M= Entre 60 e 80
%; A= Mais de 80%.
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43

44

3.2

45

46

47

48

49
50

51

3.3

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Proteção de tanques e/ou cilindros e
equipamentos adicionais.
B= Não existem áreas exclusivas para
tanques e equipamentos adicionais; M=
Áreas exclusivas para proteção de tanques
e equipamentos, porém a equipe não está
treinada; A= Áreas exclusivas para este
equipamento e a equipe está treinada

Proteção de tanques e/ou cilindros e
equipamentos adicionais.
B= Não existem áreas exclusivas para
tanques e equipamentos adicionais; M=
Áreas exclusivas para proteção de tanques
e equipamentos, porém a equipe não está
treinada; A= Áreas exclusivas para este
equipamento e a equipe está treinada

Segurança apropriada dos recintos.
B= Não existem áreas reservadas para
armazenar gases; M= Áreas reservadas
para armazenar gases, porém sem
medidas de segurança apropriadas; A=
Conta-se com áreas de armazenamento
adequadas e não possuem riscos.
Sistemas de calefação, ventilação,
ar condicionado
em áreas críticas
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
Suportes adequados para os dutos e
revisão do movimento dos dutos e
tubos que atravessam juntas de
dilatação.
B= Não existem suportes e possuem
juntas rígidas; M=Existem suportes ou
juntas flexíveis; A= Existem suportes e as
juntas são flexíveis.
Condição de tubulações, uniões, e
válvulas.
B= Má; M= Regular; A = Boa.
Condições das ancoragens dos
equipamentos de calefação e água
quente.
B= Más; M= Regulares; A= Boas.
Condições das ancoragens dos
equipamentos de ar condicionado.
B= Más; M= Regulares; A=Boas.

Proteção de tanques e/ou cilindros e
equipamentos adicionais.
B= Não existem áreas exclusivas para
tanques e equipamentos adicionais; M=
Áreas exclusivas para proteção de tanques
e equipamentos, mas os funcionários não
estão treinados; A= Áreas exclusivas para
este equipamento e os funcionários estão
treinados
Segurança apropriada dos recintos.
B= Não existem áreas reservadas para
armazenar gases; M= Áreas reservadas
para armazenar gases, mas sem medidas
de segurança apropriadas; A= Conta com
áreas de armazenamento adequadas e não
tem riscos.
Sistemas
de
aquecimento,
ventilação, ar condicionado
em áreas críticas
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
Suportes adequados para os dutos e
revisão dos movimentos dos dutos e
tubulações que atravessam juntas de
dilatação.
B= Não existem suportes e possui juntas
rígidas; M=Existem suportes ou juntas
flexíveis; A= Existem suportes e as juntas
são flexíveis.
Condição de tubulações, conexões, e
válvulas.
B= Mau; M= Regular; A = Bom.
Condições das ancoragens dos
equipamentos de aquecimento e água
quente.
B= Mau; M= Regulares; A= Bom.
Condições das ancoragens dos
equipamentos de ar condicionado.
B= Mau; M= Regulares; A= Bom.

Localização apropriada dos recintos.
B= Má; M= Regular; A= Boa.

Localização apropriada dos recintos.
B= Mau; M= Regular; A= Bom.

Localização apropriada dos recintos.
B= Ruim; M= Regular; A= Boa.

Segurança apropriada dos recintos.
B= Má; M= Regular; A= Boa. .
Funcionamento dos equipamentos
(Ex. Caldeira, sistemas de ar
condicionado e extratores entre
outros).
B= Mau; M= Regular; A= Bom.
Mobiliário e equipamento de
escritório fixo e móvel e
armazéns
(Inclui
computadores,
impressoras, etc.)
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES

Segurança apropriada dos recintos.
B= Mau; M= Regular; A= Bom.
Funcionamento dos equipamentos
(Ex. Caldeira, sistemas de ar
condicionado e exaustores entre
outros).
B= Mau; M= Regular; A= Bom.
Mobiliário e equipamento de
escritório fixo, móvel e
almoxarifado
(Inclui
computadores,
impressoras, etc.)
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES

Segurança apropriada dos recintos.
B= Ruim; M= Regular; A= Boa.
Funcionamento dos equipamentos
(Ex. Caldeira, sistemas de ar
condicionado e exaustores entre outros).

Segurança apropriada dos recintos.
B= Não existem áreas reservadas para
armazenar gases; M= Áreas reservadas
para armazenar gases, porém sem medidas
de segurança apropriadas; A= Conta-se
com áreas de armazenamento adequadas e
não tem riscos.
Sistemas
de
aquecimento,
ventilação, ar condicionado
em áreas críticas
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
Suportes adequados para os dutos e
revisão do movimento dos dutos e
tubulações que atravessam juntas de
dilatação.
B= Não existem suportes e possuem juntas
rígidas; M=Existem suportes ou juntas
flexíveis; A= Existem suportes e as juntas
são flexíveis.
Condição de tubulações, uniões, e
válvulas.
B= Ruim; M= Regular; A = Boa.
Condições das ancoragens dos
equipamentos de aquecimento e água
quente.
B= Ruins; M= Regulares; A= Boas.
Condições das ancoragens dos
equipamentos de ar condicionado.
B= Ruins; M= Regulares; A=Boas.

B= Ruim; M= Regular; A= Bom.
Mobiliário e equipamento de
escritório fixo e móvel e
almoxarifado
(Inclui
computadores,
impressoras, etc.)
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
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ITEM

52

53

54

3.4

55

56

57

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Ancoragens da estante e segurança de
conteúdos.
Verificar que as estantes se
encontrem fixas às paredes ou com
suportes de segurança.
B= A estante não está fixa às paredes; M=
A estante está fixa, porém o conteúdo
não está seguro; A= A estante está fixa e
o conteúdo seguro.
Computadores e impressoras com
seguro.
Verificar que as mesas para
computador estejam seguras e com
freios de rodas aplicados.
B= Mau; M= Regular; A= Bom ou não
necessita de ancoragem.
Condição do mobiliário de escritório e
outros equipamentos.
Verificar
em
percurso
por
escritórios a ancoragem e/ou fixação
do mobiliário.
B= Má; M= Regular; A= Boa ou não
necessita de ancoragem.
Equipamentos
médicos,
de
laboratório e provisões utilizados
para o diagnóstico e tratamento.

Fixação das estantes e segurança de
conteúdos.
Verificar se as prateleiras se
encontram fixas nas paredes ou com
suportes de segurança.
B= A estante não está fixada nas paredes;
M= A estante está fixada, mas o conteúdo
não está seguro; A= A estante está fixa e
o conteúdo seguro.
Computadores e impressoras seguros.

Fixação das estantes e segurança de
conteúdos.
Verificar que as estantes se
encontrem fixas às paredes ou com
suportes de segurança.
B= A estante não está fixa às paredes; M=
A estante está fixa, porém o conteúdo
não está seguro; A= A estante está fixa e o
conteúdo seguro.
Computadores e impressoras seguros.

Verificar se as mesas para
computador estão seguras e com
freios de rodas aplicados.
B= Mau; M= Regular; A= Bom ou não
necessita fixação.
Condição do mobiliário de escritório e
outros equipamentos.
Verificar
em
itinerário
por
escritórios a ancoragem e/ou fixação
do mobiliário.
B= Mau; M= Regular; A= Bom ou não
necessita ancoragem.
Equipamentos
médicos,
de
laboratório
e
suprimentos
utilizados para o diagnóstico e
tratamento.

Verificar que as mesas para
computador estejam seguras e com
freios de rodas aplicados.
B= Mau; M= Regular; A= Bom ou não
necessita de fixação.
Condição do mobiliário de escritório e
outros equipamentos.
Verificar em percurso por escritórios
a ancoragem e/ou fixação do
mobiliário.
B= Ruim; M= Regular; A= Boa ou não
necessita de ancoragem.
Equipamentos
médicos,
de
laboratório e provisões utilizados
para o diagnóstico e tratamento.

Grau de segurança
BAIXO/MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES

Grau
de
segurança
BAIXO/MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES

Grau de segurança
BAIXO/MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES

Equipamento médico na sala de
cirurgia e na sala de recuperação.
Verificar que lâmpadas, equipamentos de
anestesia, mesas cirúrgicas se encontrem
operativos e com seguros e freios
aplicados.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro;M= Quando
o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico de Raios-X e imaginologia.
Verificar que as mesas de Raios-X e o
equipamento de raios se encontrem em
boas condições e fixos.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico em laboratórios.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.

Equipamento médico na sala de
cirurgia e na sala de recuperação.
Verificar se lâmpadas, equipamentos de
anestesia, mesas cirúrgicas se encontram
operantes e com segurança e freios
aplicados.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro;M= Quando
o equipamento está em condições
regulares ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico de Raios-X e imagem.
Verificar se as mesas de Raios-X e o
equipamento de raios se encontram em
boas condições e fixos.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em condições
regulares ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico em laboratórios.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em condições
regulares ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.

Equipamento médico na sala de
cirurgia e na sala de recuperação.
Verificar que lâmpadas, equipamentos de
anestesia, mesas cirúrgicas se encontrem
operantes e com segurança e freios
aplicados.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro;M= Quando
o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico de Raios-X e imaginologia.
Verificar que as mesas de Raios-X e o
equipamento de raios se encontrem em
boas condições e fixos.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M= Quando
o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico em laboratórios.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M= Quando
o equipamento está em regulares condições
ou pouco seguro; A= O equipamento está
em boas condições e está seguro.
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ITEM

58

59

60

61

62

63

64

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Condição e segurança do equipamento
médico no serviço de urgências.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico da unidade de tratamento
intensivo ou intermediário.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
e mobiliário de farmácia
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
de esterilização
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico para cuidado do recémnascido.
B= Quando o equipamento não existe,
está em más condições ou não está
seguro; M= Quando o equipamento está
em regulares condições ou pouco seguro;
A= O equipamento está em boas
condições e está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico para a atenção de queimados.
B= Quando o equipamento não existe,
está em más condições ou não está
seguro; M= Quando o equipa mento está
em regulares condições ou pouco seguro;
A= O equipamento está em boas
condições e está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico para radioterapia ou medicina
nuclear.
SE O HOSPITAL NÃO CONTA COM
ESTES SERVlÇOS, DEIXAR EM
BRANCO.
B= Quando não existe ou o equipamento
está em más condições ou não está
seguro; M= Quando o equipamento está
em regulares condições ou pouco seguro;
A= O equipamento está em boas
condições e está seguro.

Condição e segurança do equipamento
médico no serviço de emergências.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em condições
regulares ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico da unidade de terapia intensiva
e semi-intensiva.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em condições
regulares ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
e mobiliário de farmácia
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em condições
regulares ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
de esterilização
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em condições
regulares ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico para cuidado do recémnascido.
B= Quando o equipamento não existe,
está em más condições ou não está
seguro; M= Quando o equipamento está
em condições regulares ou pouco seguro;
A= O equipamento está em boas
condições e está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico para o cuidado a queimados.
B= Quando o equipamento não existe,
está em más condições ou não está
seguro; M= Quando o equipa mento está
em condições regulares ou pouco seguro;
A= O equipamento está em boas
condições e está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico para radioterapia ou medicina
nuclear.
SE O HOSPITAL NÃO CONTA COM
ESSES SERVlÇOS, DEIXAR EM
BRANCO.
B= Quando não existe ou o equipamento
está em más condições ou não está
seguro; M= Quando o equipamento está
em condições regulares ou pouco seguro;
A= O equipamento está em boas
condições e está seguro.

Condição e segurança do equipamento
médico no serviço de emergências.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M= Quando
o equipamento está em regulares condições
ou pouco seguro; A= O equipamento está
em boas condições e está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico da unidade de tratamento
intensivo ou intermediário.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M= Quando
o equipamento está em regulares condições
ou pouco seguro; A= O equipamento está
em boas condições e está seguro.
Condição e segurança do equipamento
e mobiliário de farmácia
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M= Quando
o equipamento está em regulares condições
ou pouco seguro; A= O equipamento está
em boas condições e está seguro.
Condição e segurança do equipamento
de esterilização
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M= Quando
o equipamento está em regulares condições
ou pouco seguro; A= O equipamento está
em boas condições e está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico para cuidado do recém-nascido.
B= Quando o equipamento não existe, está
em más condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e está
seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico para o cuidado a queimados.
B= Quando o equipamento não existe, está
em más condições ou não está seguro; M=
Quando o equipa mento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e está
seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico para radioterapia ou medicina
nuclear.
SE O HOSPITAL NÃO CONTA COM
ESTES SERVlÇOS, DEIXAR EM BRANCO.
B= Quando não existe ou o equipamento
está em más condições ou não está
seguro; M= Quando o equipamento está
em regulares condições ou pouco seguro;
A= O equipamento está em boas condições
e está seguro.
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ITEM

65

66

3.5

67

68

69

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Condição e segurança do equipamento
médico em outros serviços.
B= Se mais de 30% dos equipamentos se
encontra em risco de perda material ou
funcional e/ou se algum equipamento
coloca, de forma direta ou indireta, em
perigo a função de todo o serviço; M =
Se entre 10 e 30% dos equipamentos se
encontra em risco de perda; A=Se menos
de 10% dos equipamentos tem risco de
perda.
Ancoragens da estante e segurança de
conteúdos médicos.
B= 20% ou menos se encontram seguros
em relação à virada da estante ou o
esvaziamento de conteúdos; M= 20 a 80%
se encontram seguros em relação à
virada; A= Mais de 80 % se encontra com
proteção com relação à estabilidade da
estante e à segurança do conteúdo, ou
porque não requer ancoragem.
Elementos arquitetônicos

Condição e segurança do equipamento
médico em outros serviços.
B= Se mais de 30% dos equipamentos se
encontram em risco de perda material ou
funcional e/ou se algum equipamento põe,
de forma direta ou indireta, em perigo a
função de todo o serviço; M = Se entre
10 e 30% dos equipamentos se encontram
em risco de perda; A=Se menos de 10%
dos equipamentos tem risco de perda.

Condição e segurança do equipamento
médico em outros serviços.
B= Se mais de 30% dos equipamentos se
encontra em risco de perda material ou
funcional e/ou se algum equipamento põe,
de forma direta ou indireta, em perigo a
função de todo o serviço; M = Se entre 10
e 30% dos equipamentos se encontra em
risco de perda; A=Se menos de 10% dos
equipamentos tem risco de perda.

Fixação das estantes e segurança de
conteúdos médicos.
B= 20% ou menos se encontram seguros
contra quedas da estante ou esvaziamento
de conteúdos; M= 20 a 80% se encontram
seguros contra quedas; A= Mais de 80 %
se encontra com proteção à estabilidade
da estante e segurança do conteúdo, ou
porque não requer fixação.
Elementos arquitetônicos

Fixação das estantes e segurança de
conteúdos médicos.
B= 20% ou menos se encontram seguros
contra queda da estante ou o esvaziamento
de conteúdos; M= 20 a 80% se encontram
seguros contra queda; A= Mais de 80 % se
encontra com proteção com relação à
estabilidade da estante e à segurança do
conteúdo, ou porque não requer
ancoragem.
Elementos arquitetônicos

Grau
de
segurança
BAIXO/MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES

Grau
de
segurança
BAIXO/MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES

Grau
de
segurança
BAIXO/MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES

Condição e segurança de portas ou
entradas.
B= Quando sofre danos e impede o
funcionamento de outros componentes,
sistemas ou funções; M=Quando sofre
danos, porém permite o funcionamento
de outros componentes; A = Quando não
sofre danos ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.

Condição e segurança de portas ou
entradas.
B= Quando se danifica e impede o
funcionamento de outros componentes,
sistemas ou funções; M=Quando se
danifica, mas permite o funcionamento
de outros componentes; A = Quando não
se danifica ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.

Condição e segurança de janelões.
B= Quando sofre danos e impede o
funcionamento de outros componentes,
sistemas ou M=Quando sofre danos,
porém permite o funcionamento de
outros componentes; A = Quando não
sofre danos ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.

Condição e segurança de janelas.
B= Quando se danifica e impede o
funcionamento de outros componentes,
sistemas ou M=Quando se danifica,
mas permite o funcionamento de outros
componentes; A = Quando não se
danifica ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.

Condição e segurança de outros
elementos de fechamento (muros
externos, fachada, etc)
B= Quando sofre danos e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando sofre danos,
porém permite o funcionamento; A =
Quando não sofre danos ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.

Condição e segurança de outros
elementos de fechamento (muros
externos, fachada, etc)
B= Quando se danifica e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando se danifica,
mas permite o funcionamento; A =
Quando não se danifica ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.

Condição e segurança de portas ou
entradas.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes, sistemas ou funções;
M=Quando estão danificadas, porém
permitem o funcionamento de outros
componentes; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de janelas.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes, sistemas ou M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento de outros componentes; A
= Quando não estão danificadas ou seu
dano é menor e não impede seu
funcionamento ou o de outros
componentes ou sistemas.
Condição e segurança de outros
elementos de fechamento (muros
externos, fachada, etc)
B= Quando estão danificados e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificados, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificados ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
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ITEM

70

71

72

73

74

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Condição e segurança de tetos e
coberturas.
B= Quando sofre danos e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando sofre danos,
porém permite o funcionamento; A =
Quando não sofre danos ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição e segurança de parapeitos
(parede ou varanda que é colocada
para evitar quedas, nas pontes,
escadas, coberturas, etc.)
B= Quando sofre danos e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando sofre danos,
porém permite o funcionamento; A =
Quando não sofre danos ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição e segurança de cercos e
fechamentos perimétricos.
B= Quando sofre danos e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando sofre danos,
porém permite o funcionamento; A =
Quando não sofre danos ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição e segurança de outros
elementos
perimetrais
(bordas,
ornamentos etc.).
B= Quando sofre danos e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando sofre danos,
porém permite o funcionamento; A =
Quando não sofre danos ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição e segurança de áreas de
circulação externa.
B= Os danos à via ou às passagens
impedem o acesso ao edifício ou põem
em risco os pedestres; M= Os danos à
via ou às passagens não impedem o
acesso dos pedestres ao edifício, mas sim
o acesso veicular; A= Não existem
danos ou seu dano é menor e não impede
o acesso de pedestres nem de veículos.

Condição e segurança de tetos e
coberturas.
B= Quando se danifica e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando se danifica,
mas permite o funcionamento; A =
Quando não se danifica ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição e segurança de parapeitos
(paredes ou grades que são postas para
evitar quedas, nas pontes, escadas,
coberturas, etc.)
B= Quando se danifica e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando se danifica,
mas permite o funcionamento; A =
Quando não se danifica ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição e segurança de cercas e
fechos perimétricos.
B= Quando se danifica e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando se danifica,
mas permite o funcionamento; A =
Quando não se danifica ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição e segurança de outros
elementos perimetrais (molduras,
ornamentos etc.).
B= Quando se danifica e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando se danifica,
mas permite o funcionamento; A =
Quando não se danifica ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição e segurança de áreas de
circulação externa.
B= Os danos à via ou aos corredores
impedem o acesso ao edifício ou põem
em risco os pedestres; M= Os danos à
via ou aos corredores não impedem o
acesso ao edifício por pedestres, mas sim
o acesso veicular; A= Não existem
danos ou seu dano é menor e não impede
o acesso de pedestres nem de veículos.

Condição e segurança de tetos e
coberturas.
B= Quando estão danificados e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificados, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificados ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de parapeitos
(paredes ou grades que são colocadas
para evitar quedas nas pontes, escadas,
coberturas, etc.)
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de cercas e
fechamentos perimétricos.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de outros
elementos
perimetrais
(molduras,
ornamentos etc.).
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de áreas de
circulação externa.
B= Os danos à via ou aos corredores
impedem o acesso ao edifício ou põem em
risco os pedestres; M= Os danos à via
ou aos corredores não impedem o acesso
dos pedestres ao edifício, mas sim o
acesso veicular; A= Não existem danos
ou seu dano é menor e não impede o
acesso de pedestres nem de veículos.
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Condição e segurança de áreas de
circulação
interna
(passagens,
elevadores, escadas, saídas, etc.).
B= Os danos às rotas de circulação
interna impedem a circulação dentro do
edifício ou põem as Pessoas em risco;
M= Os danos à via ou às passagens não
impedem a circulação das pessoas,
mas sim o acesso de macas e outros; A=
Não existem danos ou seu dano é menor
e não impede a circulação de pessoas
nem de macas e equipamentos rodantes.
Condição e segurança de partições ou
divisões internas.
B= Quando sofre danos e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando sofre danos,
porém permite o funcionamento; A =
Quando não sofre danos ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição e segurança de céus falsos ou
rasos.
SE O HOSPITAL NÃO TEM TETOS
FALSOS OU SUSPENSOS, NÃO MARQUE
NADA. DEIXE OS TRÊS ESPAÇOS EM
BRANCO.
B= Quando sofre danos e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando sofre danos,
porém permite o funcionamento; A =
Quando não sofre danos ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição e segurança do sistema de
iluminação interna e externa.
B= Quando sofre danos e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando sofre danos,
porém permite o funcionamento; A =
Quando não sofre danos ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição e segurança do sistema de
proteção contra incêndios.
B= Quando sofre danos e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando sofre danos,
porém permite o funcionamento; A =
Quando não sofre danos ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.

Condição e segurança de áreas de
circulação
interna
(corredores,
elevadores, escadas, saídas, etc.).
B= Os danos e as rotas de circulação
interna impedem a circulação dentro do
edifício ou põem as em risco as pessoas;
M= Os danos à via ou aos corredores
não impedem a circulação das pessoas,
mas sim o acesso de macas e outros; A=
Não existem danos ou seu dano é menor
e não impede a circulação de pessoas
nem de macas e equipamentos rolantes.
Condição e segurança de partições ou
divisões internas.
B= Quando se danifica e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando se danifica,
mas permite o funcionamento; A =
Quando não se danifica ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição e segurança de tetos falsos ou
rasos.
SE O HOSPITAL NÃO TEM TETOS
FALSOS OU SUSPENSOS, NÃO MARQUE
NADA. DEIXE OS TRÊS ESPAÇOS EM
BRANCO.
B= Quando se danifica e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando se danifica,
mas permite o funcionamento; A =
Quando não se danifica ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição e segurança do sistema de
iluminação interna e externa.
B= Quando se danifica e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando se danifica,
mas permite o funcionamento; A =
Quando não se danifica ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição e segurança do sistema de
proteção contra incêndios.
B= Quando se danifica e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando se danifica,
mas permite o funcionamento; A =
Quando não se danifica ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.

Condição e segurança de áreas de
circulação
interna
(corredores,
elevadores, escadas, saídas, etc.).
B= Os danos às rotas de circulação
interna impedem a circulação dentro do
edifício ou põem as pessoas em risco;
M= Os danos à via ou aos corredores
não impedem a circulação das pessoas,
mas sim o acesso de macas e outros; A=
Não existem danos ou seu dano é menor e
não impede a circulação de pessoas nem
de macas e equipamentos móveis.
Condição e segurança de partições ou
divisões internas.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de tetos falsos ou
rasos.
SE O HOSPITAL NÃO TEM TETOS
FALSOS OU SUSPENSOS, NÃO MARQUE
NADA. DEIXE OS TRÊS ESPAÇOS EM
BRANCO.
B= Quando estão danificados e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificados, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança do sistema de
iluminação interna e externa.
B= Quando está danificado e impede o
funcionamento de outros componentes ou
sistemas; M=Quando está danificado,
porém permite o funcionamento; A =
Quando não está danificado ou seu
dano é menor e não impede seu
funcionamento ou o de outros
componentes ou sistemas.
Condição e segurança do sistema de
proteção contra incêndios.
B= Quando está danificado e impede o
funcionamento de outros componentes ou
sistemas; M=Quando está danificado,
porém permite o funcionamento; A =
Quando não está danificado ou seu
dano é menor e não impede seu
funcionamento ou o de outros
componentes ou sistemas.
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Condição e segurança de elevadores.
SE NÃO EXISTEM ELEVADORES, DEIXE OS
TRÊS ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Quando sofre danos e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando sofre danos,
porém permite o funcionamento; A =
Quando não sofre danos ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição e segurança de escadas.
B= Quando sofre danos e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando sofre danos,
porém permite o funcionamento; A =
Quando não sofre danos ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição e segurança das coberturas
dos andares.
B= Quando sofre danos e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando sofre danos,
porém permite o funcionamento; A =
Quando não sofre danos ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição das vias de acesso ao
hospital.
B= Quando sofre danos e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando sofre danos,
porém permite o funcionamento; A =
Quando não sofre danos ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Outros elementos arquitetônicos
incluindo sinalização de segurança.
B= Quando sofre danos e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando sofre danos,
porém permite o funcionamento; A =
Quando não sofre danos ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Observações ao ponto 3:
.........................................................
.........................................................
.....................................................
Nome e assinatura do avaliador
.....................................................

Condição e segurança de elevadores.
SE NÃO EXISTEM ELEVADORES, DEIXE OS
TRÊS ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Quando se danifica e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando se danifica,
mas permite o funcionamento; A =
Quando não se danifica ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição e segurança de escadas.
B= Quando se danifica e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando se danifica,
mas permite o funcionamento; A =
Quando não se danifica ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição e segurança das coberturas
dos pisos.
B= Quando se danifica e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando se danifica,
mas permite o funcionamento; A =
Quando não se danifica ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Condição das vias de acesso ao
hospital.
B= Quando se danifica e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando se danifica,
mas permite o funcionamento; A =
Quando não se danifica ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Outros elementos arquitetônicos
incluindo sinais de segurança.
B= Quando se danifica e impede o
funcionamento de outros componentes
ou sistemas; M=Quando se danifica,
mas permite o funcionamento; A =
Quando não se danifica ou seu dano é
menor e não impede seu funcionamento
ou o de outros componentes ou
sistemas.
Observações ao ponto 3:
.........................................................
.........................................................
.....................................................
Nome e assinatura do avaliador
......................................................

Condição e segurança de elevadores.
SE NÃO EXISTEM ELEVADORES, DEIXE OS
TRÊS ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Quando estão danificados e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificados, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificados ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de escadas.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança das coberturas
dos pisos.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição das vias de acesso ao hospital.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Outros
elementos
arquitetônicos
incluindo sinalização de segurança.
B= Quando estão danificados e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificados, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificados ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Observações ao ponto 3:
..........................................................
..........................................................
......................................................
Nome e assinatura do avaliador
......................................................
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à
na

Aspectos relacionados com a
segurança
com
base
na
capacidade funcional

Aspectos relacionados com a
segurança
com
base
na
capacidade funcional

Se refere ao nível de preparação para
emergências massivas e desastres do
pessoal que trabalha no hospital assim
como o grau de implementação do
plano hospitalar para casos de desastre.
Organização do comitê hospitalar
para desastres e centro de
operações de emergência. Mede o
nível de organização alcançado pelo
comitê hospitalar para casos de
desastre.

Se refere ao nível de preparação para
emergências massivas e desastres do
pessoal que trabalha no hospital assim
como o grau de implementação do
plano hospitalar em casos de desastre.
Organização do comitê hospitalar
para desastres e centro de
operações de emergência. Mede o
nível de organização alcançado pelo
comitê hospitalar para casos de
desastre.

Se refere ao nível de preparação para
emergências massivas e desastres do
pessoal que trabalha no hospital assim
como o grau de implementação do
plano hospitalar para casos de desastre.
Organização do comitê hospitalar
para desastres e centro de
operações de emergência. Mede o
nível de organização alcançado pelo
comitê hospitalar para casos de
desastre.

Grau
de
segurança
BAIXO/MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES

Grau
de
segurança
BAIXO/MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES

Grau
de
segurança
BAIXO/MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES

Comitê formalmente estabelecido
para responder às emergências
massivas ou desastres.
Solicitar a ata constitutiva do Comitê e
verificar que os cargos e assinaturas
correspondam ao Pessoal em função.
B= Não existe comitê, M= Existe o
comitê, porém não é operativo; A =
Existe e é operativo.
O Comitê está conformado por
pessoal multidisciplinar.
Verificar que os cargos dentro do
comitê sejam exercidos por pessoal de
diversas
categorias
da
equipe
multidisciplinar: Diretor, chefe de
enfermaria,
engenheiro
de
Manutenção, chefe de urgências, chefe
médico, chefe cirúrgico, chefe de
laboratório e serviços auxiliares entre
outros. B= 0-3; M=4-5; A.= 6 ou mais
Cada membro tem conhecimento de
suas responsabilidades específicas.
Verificar que contem com suas
atividades por escrito dependendo de
sua função específica: B= Não
designadas;
M=
Designadas
oficialmente; A= Todos os membros
conhecem
e
cumprem
sua
responsabilidade.
Espaço físico para o centro de
operações de emergência (COE) do
hospital.
Verificar a sala destinada para o
comando operativo que conte com
todos os meios de comunicação
(telefone, fax, Internet, entre outros).
B= Não existe; M= Designado
oficialmente; A = Existe e é funcional.
O COE está localizado em um local
protegido e seguro.
Identificar a localização levando em
conta sua acessibilidade, segurança e
proteção. B= A sala do COE não está
em um local seguro; M= O COE está
em um local seguro porém pouco
acessível; A = O COE está em um
local seguro, protegido e acessível.

Comitê formalmente estabelecido
para responder às emergências
massivas ou desastres.
Solicitar a ata constitutiva do Comitê e
verificar se os cargos e assinaturas
correspondem ao Pessoal em função.
B= Não existe comitê, M= Existe o
comitê, mas não é operativo; A =
Existe e é operativo.
O Comitê está formado por pessoal
multidisciplinar.
Verificar se os cargos dentro do comitê
são exercidos por funcionários de
diversas
categorias
de
equipe
multidisciplinar: Diretor, chefe de
enfermaria,
engenheiro
de
Manutenção, chefe de emergências,
médico chefe, cirurgião chefe, chefe de
laboratório e serviços auxiliares entre
outros. B= 0-3; M=4-5; A.= 6 ou mais
Cada membro tem conhecimento de
suas responsabilidades específicas.
Verificar se contam com suas
atividades por escrito dependendo de
sua função específica: B= Não
atribuídas;
M=
Atribuídas
oficialmente; A= Todos os membros
conhecem
e
cumprem
sua
responsabilidade.
Espaço físico para o centro de
operações de emergência (COE) do
hospital.
Verificar a sala destinada para o
comando operacional que conte com
todos os meios de comunicação
(telefone, fax, Internet, entre outros).
B= Não existe; M= Atribuído
oficialmente; A = Existe e é funcional.
O COE está localizado em um local
protegido e seguro.
Identificar a localização levando em
consideração
sua
acessibilidade,
segurança e proteção. B= A sala do
COE não está num local seguro; M= O
COE está em um local seguro mas
pouco acessível; A = O COE está num
local seguro, protegido e acessível.

Comitê formalmente estabelecido
para responder às emergências
massivas ou desastres.
Solicitar a ata constitutiva do Comitê e
verificar que os cargos e assinaturas
correspondam ao Pessoal em função.
B= Não existe comitê, M= Existe o
comitê, porém não é operativo; A =
Existe e é operativo.
O Comitê está formado por pessoal
multidisciplinar.
Verificar que os cargos dentro do
comitê sejam exercidos por pessoal de
diversas
categorias
da
equipe
multidisciplinar: Diretor, chefe de
enfermaria, engenheiro de Manutenção,
chefe de emergências, médico chefe,
cirurgião chefe, chefe de laboratório e
serviços auxiliares entre outros. B= 0-3;
M=4-5; A.= 6 ou mais
Cada membro tem conhecimento de
suas responsabilidades específicas.
Verificar que contem com suas
atividades por escrito dependendo de
sua função específica: B= Não
designadas;
M=
Designadas
oficialmente; A= Todos os membros
conhecem
e
cumprem
sua
responsabilidade.
Espaço físico para o centro de
operações de emergência (COE) do
hospital.
Verificar a sala destinada para o
comando operacional que conte com
todos os meios de comunicação
(telefone, fax, Internet, entre outros).
B= Não existe; M= Designado
oficialmente; A = Existe e é funcional.
O COE está localizado em um local
protegido e seguro.
Identificar a localização levando em
conta sua acessibilidade, segurança e
proteção. B= A sala do COE não está
em um local seguro; M= O COE está
em um local seguro porém pouco
acessível; A = O COE está em um local
seguro, protegido e acessível.

Aspectos
relacionados
segurança
com
base
capacidade funcional
4
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O COE conta com sistema de
informática e computadores.
Verificar se conta com intranet e
internet. B= Não; M=Parcialmente;
A= Conta com todos os requerimentos
O sistema de comunicação interna e
externa
do
COE
funciona
adequadamente.
Verificar se o comutador (central de
redistribuição de chamadas) conta com
sistema de som e se os operadores
conhecem o código de alerta e seu
funcionamento B= Não funciona/não
existe; M = Parcialmente; A=
Completo e funciona.

O COE conta com sistema
informatizado e computadores.
Verificar se conta com intranet e
internet. B= Não; M=Parcialmente;
A= Conta com todos os requerimentos
O sistema de comunicação interna e
externa
do
COE
funciona
adequadamente.
Verificar se o comutador (central de
redistribuição de chamadas) conta com
sistema de autofalantes e se os
operadores conhecem o código de
alerta e seu funcionamento B= Não
funciona/não
existe;
M
=
Parcialmente; A= Completo e
funciona.
O COE conta com sistema de
comunicação alternativa.
Verificar se, além do comutador, existe
comunicação alternativa como celular,
radio, entre outros. B= Não conta; M:
Parcialmente; A= Sim, conta.
O COE conta com mobiliário e
equipamento apropriado.
Verificar escrivaninhas, cadeiras,
tomadas, iluminação, água e drenagem.
B= Não conta; M= Parcialmente; A=
Sim, conta.
O COE conta com lista telefônica de
contatos atualizada e disponível.

O COE conta com sistema de
informática e computadores.
Verificar se conta com intranet e
internet. B= Não; M=Parcialmente; A=
Conta com todos os requerimentos
O sistema de comunicação interna e
externa
do
COE
funciona
adequadamente.
Verificar se o comutador (central de
redistribuição de chamadas) conta com
sistema de som e se os operadores
conhecem o código de alerta e seu
funcionamento B= Não funciona/não
existe; M = Parcialmente; A=
Completo e funciona.

Verificar se a lista inclui todos os
serviços de apoio necessários diante de
uma emergência (corroborar telefones
de forma aleatória).
B= Não; M= Existe mas não está
atualizado, A= Existe e está
atualizado.
"Cartões de ação" disponíveis para
todo os funcionários.
Verificar se os cartões de ação indicam
as funções que realiza cada integrante
do
hospital
especificando
sua
participação em caso de desastre
interno e/ou externo.

Verificar que o diretório inclua todos os
serviços de apoio necessários diante de
uma emergência (corroborar telefones
de forma aleatória).
B= Não; M= Existe porém não está
atualizado, A= Sim, conta e está
atualizado.
"Cartões de ação" disponíveis para
todo o pessoal.
Verificar que os cartões de ação
indiquem as funções que realiza cada
integrante do
hospital
especificando
sua
participação em caso de desastre
interno e/ou externo.

B= Não; M= Insuficiente (quantidade
e qualidade); A= Todos possuem.
Plano operativo para desastres
internos ou externos.

B= Não; M= Insuficiente (quantidade
e qualidade); A= Todos têm.
Plano operacional para desastres
internos ou externos.

B= Não; M= Insuficiente (quantidade e
qualidade); A= Todos possuem.
Plano operacional para desastres
internos ou externos.

Grau
de
segurança
BAIXO/MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES

Grau
de
segurança
BAIXO/MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES

Grau
de
segurança
BAIXO/MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES

O COE conta com sistema de
comunicação alternativa.
Verificar se, além de comutador, existe
comunicação alternativa como celular,
radio, entre outros. B= Não conta; M:
Parcialmente; A= Sim, conta.
O COE conta com mobiliário e
equipamento apropriado.
Verificar escrivaninhas, cadeiras,
tomadas, iluminação, água e drenagem.
B= Não conta; M= Parcialmente; A=
Sim, conta.
O COE conta com diretório
telefônico de contatos atualizado e
disponível.
Verificar que o diretório inclua todos
os serviços de apoio necessários diante
de uma emergência (corroborar
telefones de forma aleatória).
B= Não; M= Existe porém não está
atualizado, A= Sim, conta e está
atualizado.
"Cartões de ação" disponíveis para
todo o pessoal.
Verificar que os cartões de ação
indiquem as funções que realiza cada
integrante do
hospital
especificando
sua
participação em caso de desastre
interno e/ou externo.

O COE conta com sistema de
comunicação alternativa.
Verificar se, além de comutador, existe
comunicação alternativa como celular,
radio, entre outros. B= Não conta; M:
Parcialmente; A= Sim, conta.
O COE conta com mobiliário e
equipamento apropriado.
Verificar
escrivaninhas,
cadeiras,
tomadas, iluminação, água e drenagem.
B= Não conta; M= Parcialmente; A=
Sim, conta.
O COE conta com diretório telefônico
de contatos atualizado e disponível.
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ITEM

96

97

98

99

100

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Reforço dos serviços essenciais do
hospital.
O plano especifica as atividades a
serem realizadas antes, durante e
depois de um desastre nos serviços
chave do Hospital (Urgência, UTI,
CME, sala de cirurgia, entre
outros).

Reforço dos serviços essenciais do
hospital.
O plano especifica as atividades a
realizar antes, durante e depois de
um desastre nos serviços principais
do Hospital (Emergência, CTI,
esterilização, sala de cirurgia, entre
outros).

Reforço dos serviços essenciais do
hospital.
O plano especifica as atividades a
serem realizadas antes, durante e
depois de um desastre nos serviços
chave do Hospital (Emergência,
UTI, CME, sala de cirurgia, entre
outros).

B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado;
A = Existe o plano, pessoal capacitado e
conta com recursos para implementar o
plano.
Procedimentos para a ativação e
desativação do plano.
Se especifica como, quando e quem
é o responsável por ativar e
desativar o plano.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A = Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Previsões
administrativas
especiais para desastres.
Verificar que o plano considere
contratação de pessoal, aquisições
em caso de desastre e orçamento
para pagamento por tempo extra,
turno duplo, etc.
B= Não existem as previsões ou existem
somente no documento; M= Existem
previsões e o pessoal capacitado; A =
Existe o plano, pessoal capacitado e
conta com recursos para implementar o
plano.
Recursos
financeiros
para
emergências orçamentados e
garantidos.
O hospital conta com orçamento
específico para ser aplicado em
caso de desastre:
B= Não orçamentado; M= Cobre menos
de 72 horas, A= Garantido para 72
horas ou mais.

B= Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado;
A = Existe o plano, pessoal capacitado e
conta com recursos para implementar o
plano.
Procedimentos para a ativação e
desativação do plano.
Se especifica como, quando e quem
é o responsável por ativar e
desativar o plano.
B= Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A = Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Provisões
administrativas
especiais para desastres.
Verificar se o plano considera
contratação de pessoal, aquisições
em caso de desastre e orçamento
para pagamento por hora extra,
turno dobrado, etc.
B= Não existem as provisões ou existem
unicamente no documento; M= Existem
provisões e o pessoal capacitado; A =
Existe o plano, pessoal capacitado e
conta com recursos para implementar o
plano.
Recursos
financeiros
para
emergências orçados e garantidos.

B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado;
A = Existe o plano, pessoal capacitado e
conta com recursos para implementar o
plano.
Procedimentos para a ativação e
desativação do plano.
Se especifica como, quando e quem
é o responsável por ativar e desativar
o plano.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A = Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.

O hospital conta com orçamento
específico para ser aplicado em
caso de desastre:
B= Não orçado; M= Cobre menos de 72
horas, A= Garantido para 72 horas
ou mais.
Procedimentos para habilitação
de espaços para aumentar a
capacidade,
incluindo
a
disponibilidade
de
camas
adicionais.
O plano deve incluir e especificar
as áreas físicas que poderiam ser
habilitadas para atendimento de
número massivo de vítimas.
B= Não se encontram identificadas as
áreas de expansão; M= Foram
identificadas as áreas de expansão e o
pessoal
capacitado
para
sua
implementação;
A=
Existe
o
procedimento, pessoal capacitado e conta
com recursos para implementar os
procedimentos.

O hospital conta com orçamento
específico para ser aplicado em caso
de desastre:
B= Não orçado; M= Cobre menos de 72
horas, A= Garantido para 72 horas
ou mais.
Procedimentos para habilitação
de espaços para aumentar a
capacidade,
incluindo
a
disponibilidade
de
leitos
adicionais.
O plano deve incluir e especificar as
áreas físicas que poderão ser
habilitadas para atendimento a
número massivo de vítimas.
B= Não se encontram identificadas as
áreas de expansão; M= Foram
identificadas as áreas de expansão e o
pessoal capacitado para implementá-las;
A= Existe o procedimento, pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementar os procedimentos.

Procedimentos para habilitação
de espaços para aumentar a
capacidade,
incluindo
a
disponibilidade
de
leitos
adicionais.
O plano deve incluir e especificar
as áreas físicas que poderão ser
habilitadas para dar atenção a saldo
massivo de vítimas.
B= Não se encontram identificadas as
áreas de expansão; M= Foram
identificadas as áreas de expansão e o
pessoal capacitado para implementá-las;
A= Existe o procedimento, pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementar os procedimentos.

Previsões
administrativas
especiais para desastres.
Verificar que o plano considere
contratação de pessoal, aquisições
em caso de desastre e orçamento
para pagamento por hora extra,
turno dobrado, etc.
B= Não existem as previsões ou existem
somente no documento; M= Existem
previsões e o pessoal capacitado; A =
Existe o plano, pessoal capacitado e conta
com recursos para implementar o plano.
Recursos
financeiros
para
emergências orçados e garantidos.
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ITEM

101

102

103

104

105

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Procedimento para admissão em
emergências e desastres.
O plano deve especificar os locais
e o pessoal responsável por realizar
a TRIAGEM.
B= Não existe o procedimento: M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
Procedimentos para a expansão
do departamento de urgências e
outras áreas críticas.
O plano deve indicar a forma e as
atividades que devem ser realizadas
na expansão hospitalar
(Ex. fornecimento de água potável,
eletricidade, deságue, etc).
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
Procedimentos para proteção de
expedientes médicos (históricos
clínicos).
O plano indica a forma em que
devem
ser
trasladados
os
expedientes clínicos e insumos
necessários para o paciente:
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
lnspeção regular de segurança
pela autoridade competente.
Em percurso pelo hospital, verificar
a data de validade e/ou recarga de
extintores e hidrantes. E se existe
referência da recarga dos mesmos,
assim como bitácula de visitas pelo
pessoal de proteção civil.

Procedimento para admissão em
emergências e desastres.
O plano deve especificar os locais
e funcionários responsáveis por
realizar a TRIAGEM.
B= Não existe o procedimento: M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para sua
implementação.
Procedimentos para a expansão
do departamento de emergências
e outras áreas críticas.
O plano deve indicar a forma e as
atividades que devem ser realizadas
na expansão hospitalar
(Ex. fornecimento de água potável,
eletricidade, deságue, etc).
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para sua
implementação.
Procedimentos para proteção de
registros
médicos
(histórias
clínicas).
O plano indica a forma com que
devem ser transportados os
registros clínicos e insumos
necessários para o paciente:
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para sua
implementação.
lnspeção regular de segurança
por autoridade competente.
Em itinerário pelo hospital,
verificar a data de validade e/ou
recarga de extintores e hidrantes. E
se existe referência da recarga dos
mesmos, assim como registro de
visitas
feito
por
autoridade
competente.
B= Não existe; M = inspeção parcial ou
sem vigência; A= Completa e
atualizada.
Procedimentos para vigilância
epidemiológica intra-hospitalar.
Verificar se o Comitê de Vigilância
Epidemiológica
Intra-hospitalar
conta
com
procedimentos
específicos para casos de desastre
ou atendimento massivo de vítimas:
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para sua
implementação.

Procedimento para admissão em
emergências e desastres.
O plano deve especificar os locais e
o pessoal responsável por realizar a
TRIAGEM.
B= Não existe o procedimento: M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe o procedimento, pessoal capacitado
e conta com recursos para implementá-lo.

B= Não existe; M = inspeção parcial ou
sem vigência; A= Completa e
atualizada.
Procedimentos para vigilância
epidemiológica intra-hospitalar.
Verificar se o Comitê de Vigilância
Epidemiológica
Intra-hospitalar
conta
com
procedimentos
específicos para casos de desastre
ou atenção massiva de vítimas:
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.

Procedimentos para a expansão
do departamento de emergências
e outras áreas críticas.
O plano deve indicar a forma e as
atividades que devem ser realizadas
na expansão hospitalar
(Ex. fornecimento de água potável,
eletricidade, deságue, etc).
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe o procedimento, pessoal capacitado
e conta com recursos para implementá-lo.
Procedimentos para proteção de
registros
médicos
(históricos
clínicos).
O plano indica a forma em que
devem ser transportados os registros
clínicos e insumos necessários para
o paciente:
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe o procedimento, pessoal capacitado
e conta com recursos para implementá-lo.
lnspeção regular de segurança
pela autoridade competente.
Em percurso pelo hospital, verificar
a data de validade e/ou recarga de
extintores e hidrantes. E se existe
referência da recarga dos mesmos,
assim como registro de visitas pelo
pessoal de proteção civil.
B= Não existe; M = inspeção parcial ou
sem vigência; A= Completa e atualizada.
Procedimentos para vigilância
epidemiológica intra-hospitalar.
Verificar se o Comitê de Vigilância
Epidemiológica
Intra-hospitalar
conta
com
procedimentos
específicos para casos de desastre
ou atendimento massivo de vítimas:
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe o procedimento, pessoal capacitado
e conta com recursos para implementá-lo.
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ITEM

106

107

108

109

110

111

112

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Procedimentos para a habilitação
de locais para a localização
temporária de cadáveres e medicina
forense.
Verificar se o plano inclui
atividades específicas para a área
de patologia e se tem lugar
destinado
para
depósito
de
múltiplos cadáveres:
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
Procedimentos
para
triagem,
reanimação,
estabilização
e
tratamento.
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
Transporte e suporte logístico.
Verificar se o hospital conta com
ambulâncias e outros veículos oficiais:
B= Não conta com ambulâncias e outros
veículos para suporte logístico; M=
Conta com veículos insuficientes; A=
Conta com veículos adequados e em
quantidade suficiente.
Porções alimentícias para o pessoal
durante a emergência.
O plano especifica as atividades a
serem realizadas pela área de nutrição e
deve contar com orçamento para ser
aplicado no setor de alimentos.
B= Não existe; M= Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais
Designação de funções para o pessoal
adicional mobilizado durante a
emergência.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= As funções estão
designadas e o pessoal capacitado; A= As
funções estão designadas, o pessoal está
capacitado e conta com recursos para
cumprir as funções.
Medidas para garantir o bem estar
do pessoal adicional de emergência.
O plano inclui o local em que o pessoal
de urgências pode ter recesso,
hidratação e alimentos.

Procedimentos para a habilitação
de locais para a instalação
temporária de cadáveres e medicina
forense.
Verificar se o plano inclui
atividades específicas para a área
de patologia e se tem local
destinado
para
depósito
de
múltiplos cadáveres:
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para sua
implementação.
Procedimentos
para
triagem,
reanimação,
estabilização
e
tratamento.
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para sua
implementação
Transporte e suporte logístico.
Verificar se o hospital conta com
ambulâncias e outros veículos oficiais:
B= Não conta com ambulâncias e outros
veículos para suporte logístico; M=
Conta com veículos insuficientes; A=
Conta com veículos adequados e em
quantidade suficiente.
Rações alimentares para o pessoal
durante a emergência.
O plano especifica as atividades a
serem realizadas pela área de nutrição e
deve contar com orçamento para ser
aplicado no segmento de alimentos.
B= Não existe; M= Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais
Atribuição de funções para o pessoal
adicional mobilizado durante a
emergência.
B= Não existe ou existe unicamente o
documento; M= As funções estão
atribuídas e o pessoal capacitado; A= As
funções estão atribuídas, o pessoal está
capacitado e conta com recursos para
cumprir as funções.
Medidas para garantir o bem estar
do pessoal adicional de emergência.
O plano inclui o local onde o pessoal de
emergências pode descansar, hidratarse e alimentar-se.

Procedimentos para a habilitação
de locais para a localização
temporária de cadáveres e medicina
forense.
Verificar se o plano inclui
atividades específicas para a área de
patologia e se tem local destinado
para
depósito
de
múltiplos
cadáveres:
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe o procedimento, pessoal capacitado
e conta com recursos para implementá-lo.

B= Não existe; M=· Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas.
Vinculado ao plano de emergências
local.
Existe antecedente por escrito da
vinculação do plano a outras instâncias
da comunidade.
B= Não vinculado; M= Vinculado não
operativo; A = vinculado e operativo.

B= Não existe; M=· Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas.
Vinculado ao plano de emergências
local.
Existe antecedente por escrito da
vinculação do plano a outras instâncias
da comunidade.
B= Não vinculado; M= Vinculado não
operativo; A = vinculado e operativo.

B= Não existe; M=· Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas.
Vinculado ao plano de emergências
local.
Existe antecedente por escrito da
vinculação do plano a outras instâncias
da comunidade.
B= Não vinculado; M= Vinculado não
operativo; A = vinculado e operativo.

Procedimentos
para
triagem,
reanimação,
estabilização
e
tratamento.
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe o procedimento, pessoal capacitado
e conta com recursos para implementá-lo.
Transporte e suporte logístico.
Verificar se o hospital conta com
ambulâncias e outros veículos oficiais:
B= Não conta com ambulâncias e outros
veículos para suporte logístico; M= Conta
com veículos insuficientes; A= Conta com
veículos adequados e em quantidade
suficiente.
Porções alimentícias para o pessoal
durante a emergência.
O plano especifica as atividades a serem
realizadas pela área de nutrição e deve
contar com orçamento para ser aplicado
no setor de alimentos.
B= Não existe; M= Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais
Designação de funções para o pessoal
adicional mobilizado durante a
emergência.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= As funções estão
designadas e o pessoal capacitado; A= As
funções estão designadas, o pessoal está
capacitado e conta com recursos para
cumprir as funções.
Medidas para garantir o bem estar do
pessoal adicional de emergência.
O plano inclui o local em que o pessoal
de emergências pode descansar,
hidratar-se e alimentar-se.
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ITEM

113

114

115

116

117

118

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Mecanismos para elaborar o censo
de pacientes admitidos e referidos a
outros hospitais.
O plano conta com formatos específicos
que facilitem o censo de pacientes
diante das emergências:
B=Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o mecanismo e o
pessoal capacitado; A =Existe o
mecanismo, pessoal capacitado e conta
com recursos para implementar o censo.
Sistema
de
referência
e
contrarreferência.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta
com
recursos para implementar o plano.
Procedimentos de informação ao
público e à imprensa.
O plano hospitalar para caso de desastre
especifica quem é o responsável para
dar informação ao público e imprensa
em caso de desastre (a pessoa de maior
hierarquia no momento do desastre):
B= Não existe o procedimento; M: Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
Procedimentos
operativos
para
resposta em turnos noturnos, fins de
semana e feriados.
B= Não existe o procedimento; M: Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
Procedimentos para avaliação da
edificação.
Verificar se existe plano ou
procedimentos para evacuação de
pacientes, visitas e pessoal.
B= Não existe o procedimento; M: Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
As rotas de emergência e saída são
acessíveis.
Verificar que as rotas de saída estejam
claramente marcadas e livres de
obstrução
B= As rotas de saída não estão
claramente sinalizadas e várias estão
bloqueadas; M=Algumas rotas de saída
estão marcadas e a maioria está livre de
obstruções; A=Todas as rotas estão
claramente marcadas e livres de
obstruções.

Mecanismos para elaborar o censo
de pacientes admitidos e relativos a
outros hospitais.
O plano conta com formatos específicos
que facilitem o censo de pacientes
diante das emergências:
B=Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o mecanismo e o
pessoal capacitado; A =Existe o
mecanismo, pessoal capacitado e conta
com recursos para implementar o censo.
Sistema
de
referência
e
contrarreferência.
B= Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta
com
recursos para implementar o plano.
Procedimentos de informação ao
público e à imprensa.
O plano hospitalar para caso de desastre
especifica quem é o responsável por dar
informação ao público e imprensa em
caso de desastre (a pessoa de maior
hierarquia no momento do desastre):
B= Não existe o procedimento; M: Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para sua
implementação.
Procedimentos operacionais para
resposta em turnos noturnos, finais
de semana e feriados.
B= Não existe o procedimento; M: Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para sua
implementação.
Procedimentos para evacuação do
edifício.
Verificar se existe plano ou
procedimentos para evacuação de
pacientes, visitas e funcionários.
B= Não existe o procedimento; M: Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para sua
implementação.
As rotas de emergência e saída são
acessíveis.
Verificar se as rotas de saída estejam
claramente marcadas e livres de
obstrução
B= As rotas de saída não estão
claramente sinalizadas e várias estão
bloqueadas; M=Algumas rotas de saída
estão marcadas e a maioria está livre de
obstruções; A=Todas as rotas estão
claramente marcadas e livres de
obstruções.

Mecanismos para elaborar o censo de
pacientes admitidos e referidos a
outros hospitais.
O plano conta com formatos específicos
que facilitem o censo de pacientes diante
das emergências:
B=Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o mecanismo e o
pessoal capacitado; A =Existe o
mecanismo, pessoal capacitado e conta
com recursos para implementar o censo.
Sistema
de
referência
e
contrarreferência.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o pessoal
capacitado; A= Existe o plano, pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementar o plano.
Procedimentos de informação ao
público e à imprensa.
O plano hospitalar para caso de desastre
especifica quem é o responsável para dar
informação ao público e imprensa em
caso de desastre (a pessoa de maior
hierarquia no momento do desastre):
B= Não existe o procedimento; M: Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe o procedimento, pessoal capacitado
e conta com recursos para implementá-lo.
Procedimentos operacionais para
resposta em turnos noturnos, finais de
semana e feriados.
B= Não existe o procedimento; M: Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe o procedimento, pessoal capacitado
e conta com recursos para implementá-lo.
Procedimentos para evacuação do
edifício.
Verificar se existe plano ou
procedimentos para evacuação de
pacientes, visitas e funcionários.
B= Não existe o procedimento; M: Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe o procedimento, pessoal capacitado
e conta com recursos para implementá-lo.
As rotas de emergência e saída são
acessíveis.
Verificar que as rotas de saída estejam
claramente marcadas e livres de
obstrução
B= As rotas de saída não estão
claramente sinalizadas e várias estão
bloqueadas; M=Algumas rotas de saída
estão marcadas e a maioria está livre de
obstruções; A=Todas as rotas estão
claramente marcadas e livres de
obstruções.
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VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Exercícios
de
simulação
ou
simulados.
Verificar que os planos sejam
regularmente postos à prova através de
simulados e/ou simulações, avaliados e
modificados como esteja de acordo.
B= Os planos não são postos à prova;
M= Os planos são postos à prova com
uma frequência maior que um ano; A= Os
planos são postos à prova ao menos uma
vez ao ano e são atualizados de acordo
com os resultados dos exercícios.
Planos de contingência para
atenção médica em desastres.

Exercícios de simulação ou simulados.

Grau de segurança

Exercícios
de
simulação
ou
simulados.
Verificar se os planos são regularmente
postos à prova através de simulados
e/ou
simulações,
avaliados
e
modificados como corresponda.
B= Os planos não são postos à prova;
M= Os planos são postos à prova com
uma frequência maior que um ano; A= Os
planos são postos à prova pelo menos
uma vez por ano e são atualizados de
acordo com os resultados dos exercícios.
Planos de contingência para
atendimento
médico
em
desastres. Grau de segurança

BAIXO/MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES

BAIXO/MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES

BAIXO/MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES

Sismos,
tsunamis,
erupções
vulcânicas e deslizamentos.
SE NÃO EXISTEM ESTAS AMEAÇAS
NA REGIÃO EM QUE ESTÁ
LOCALIZADO O HOSPITAL, NÃO
MARCAR NADA. DEIXAR OS TRÊS
ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Crises sociais e terrorismo.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
lnundações e furacões.
SE NÃO EXISTEM ESTAS AMEAÇAS
NA REGIÃO EM QUE ESTÁ
LOCALIZADO O HOSPITAL, NÃO
MARCAR NADA. DEIXAR OS TRÊS
ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
lncêndios e explosões.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Emergências
químicas
ou
radiações ionizantes.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A=Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.

Sismos,
tsunamis,
erupções
vulcânicas e deslizamentos.
SE NÃO EXISTEM ESTAS AMEAÇAS
NA ZONA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O
HOSPITAL, NÃO MARCAR NADA.
DEIXAR OS TRÊS ESPAÇOS EM
BRANCO.
B= Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Crises sociais e terrorismo.
B= Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
lnundações e furacões.
SE NÃO EXISTEM ESTAS AMEAÇAS
NA ZONA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O
HOSPITAL, NÃO MARCAR NADA.
DEIXAR OS TRÊS ESPAÇOS EM
BRANCO.
B= Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
lncêndios e explosões.
B= Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Emergências
químicas
ou
radiações ionizantes.
B= Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A=Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.

Sismos,
tsunamis,
erupções
vulcânicas e deslizamentos.
SE NÃO EXISTEM ESTAS AMEAÇAS NA
REGIÃO EM QUE ESTÁ LOCALIZADO O
HOSPITAL, NÃO MARCAR NADA.
DEIXAR OS TRÊS ESPAÇOS EM
BRANCO.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Crises sociais e terrorismo.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
lnundações e furacões.
SE NÃO EXISTEM ESTAS AMEAÇAS NA
REGIÃO EM QUE ESTÁ LOCALIZADO O
HOSPITAL, NÃO MARCAR NADA.
DEIXAR OS TRÊS ESPAÇOS EM
BRANCO.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
lncêndios e explosões.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Emergências
químicas
ou
radiações ionizantes.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A=Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.

Verificar que os planos sejam
regularmente postos à prova através de
simulados e/ou simulações, avaliados e
modificados como corresponda.
B= Os planos não são postos à prova; M=
Os planos são postos à prova com uma
frequência maior que um ano; A= Os
planos são postos à prova ao menos uma
vez ao ano e são atualizados de acordo
com os resultados dos exercícios.
Planos de contingência para
atendimento médico em desastres.
Grau de segurança
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126

127

4.4

128

129

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Agentes com potencial epidêmico.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Atenção
psicossocial
para
pacientes, familiares e pessoal de
saúde.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Controle de infecções intrahospitalares.
Solicitar o manual correspondente e
verificar vigência:
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o manual e o
pessoal capacitado; A = Existe o manual,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementá-lo.
Planos para o funcionamento,
manutenção preventiva e
corretiva dos serviços vitais.
Mede o grau de acessibilidade,
vigência e disponibilidade dos
documentos indispensáveis para a
resolução de uma urgência.
Grau de segurança
BAIXO/MÉDIO/ALTO/
OBSERVAÇÕES
Fornecimento de energia elétrica
e plantas auxiliares.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual de operação do
gerador alternativo de eletricidade,
assim como bitácula de manutenção
preventiva:
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Fornecimento de água potável.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual de operação do
sistema de fornecimento de água
assim como bitácula
de
manutenção preventiva e de
controle da qualidade da água:
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.

Agentes com potencial epidêmico.
B= Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Atendimento psicossocial para
pacientes, familiares e pessoal de
saúde.
B= Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Controle de infecções intrahospitalares.
Solicitar o manual correspondente e
verificar vigência:
B= Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o manual e o
pessoal capacitado; A = Existe o manual,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementá-lo.
Planos para o funcionamento,
manutenção preventiva e
corretiva dos serviços vitais.
Mede o grau de acessibilidade,
vigência e disponibilidade dos
documentos indispensáveis para a
resolução de uma urgência.
Grau de segurança
BAIXO/MÉDIO/ALTO/
OBSERVAÇÕES
Fornecimento de energia elétrica
e plantas auxiliares.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual de operação do
gerador alternativo de eletricidade,
assim como registro de manutenção
preventiva:
B= Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Fornecimento de água potável.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual de operação do
sistema de fornecimento de água
assim como registro de manutenção
preventiva e de controle da
qualidade da água:
B= Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.

Agentes com potencial epidêmico.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Atendimento psicossocial para
pacientes, familiares e pessoal de
saúde.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Controle de infecções intrahospitalares.
Solicitar o manual correspondente e
verificar vigência:
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o manual e o
pessoal capacitado; A = Existe o manual,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementá-lo.
Planos para o funcionamento,
manutenção preventiva e
corretiva dos serviços vitais.
Mede o grau de acessibilidade,
vigência e disponibilidade dos
documentos indispensáveis para a
resolução de uma urgência.
Grau de segurança
BAIXO/MÉDIO/ALTO/
OBSERVAÇÕES
Fornecimento de energia elétrica e
plantas auxiliares.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual de operação do
gerador alternativo de eletricidade,
assim como registro de manutenção
preventiva:
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Fornecimento de água potável.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual de operação do
sistema de fornecimento de água
assim como registro de manutenção
preventiva e de controle da
qualidade da água:
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
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131

132
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134

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Reserva de combustível
A área de manutenção deverá
apresentar o manual para o
fornecimento de combustível, assim
como a bitácula de manutenção
preventiva:
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Gases medicinais
A área de manutenção deverá
apresentar
o
manual
de
fornecimento de gases medicinais,
assim como bitácula de manutenção
preventiva.

Reserva de combustível
A área de manutenção deverá
apresentar o manual para o
fornecimento de combustível, assim
como o registro de manutenção
preventiva:
B= Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Gases medicinais
A área de manutenção deverá
apresentar o manual para o
fornecimento de gases medicinais,
assim como registro de manutenção
preventiva.

Reserva de combustível
A área de manutenção deverá
apresentar o manual para o
fornecimento de combustível, assim
como o registro de manutenção
preventiva:
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Gases medicinais
A área de manutenção deverá
apresentar
o
manual
de
fornecimento de gases medicinais,
assim como registro de manutenção
preventiva.

B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Sistemas habituais e alternativos de
comunicação.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Sistemas de águas residuais.
A área de manutenção garantirá o
fluxo destas águas até o sistema de
drenagem
público
evitando
a
contaminação de água potável; B= Não
existe ou existe somente o documento;
M= Existe o plano e o pessoal
capacitado; A= Existe o plano, pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementar o plano.
Sistema de manipulação de resíduos
sólidos.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual de manipulação
de resíduos sólidos, assim como
bitácula de coleta e manipulação
posterior.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.

B= Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Sistemas habituais e alternativos de
comunicação.
B= Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Sistemas de águas residuais.
A área de manutenção garantirá o
fluxo destas águas em direção ao
sistema de drenagem público evitando
a contaminação de água potável; B=
Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Sistema de manejo de resíduos
sólidos.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual de manejo de
resíduos sólidos, assim como registro
de coleta e manejo posterior.

B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Sistemas habituais e alternativos de
comunicação.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Sistemas de águas residuais.
A área de manutenção garantirá o fluxo
destas águas até o sistema de drenagem
público evitando a contaminação de
água potável; B= Não existe ou existe
somente o documento; M= Existe o plano
e o pessoal capacitado; A= Existe o
plano, pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.

B= Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.

B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.

Sistema de manejo de resíduos
sólidos.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual de manejo de
resíduos sólidos, assim como registro
de coleta e manejo posterior.
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VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Manutenção do sistema contra
incêndios.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual para a
manipulação de sistemas contra
incêndios, assim como bitácula de
manutenção preventiva de extintores e
hidrantes.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Disponibilidade
de
medicamentos,
insumos,
instrumentos e equipamento para
desastres.
Verificar na lista de cotejo a
disponibilidade
de
insumos
indispensáveis diante de uma
emergência. Grau de segurança

Manutenção do sistema contra
incêndios.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual para o manejo de
sistemas contra incêndios, assim como
registro de manutenção preventiva de
extintores e hidrantes.

Manutenção do sistema contra
incêndios.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual para o manejo de
sistemas contra incêndios, assim como
registro de manutenção preventiva de
extintores e hidrantes.

B= Não existe ou existe unicamente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Disponibilidade
de
medicamentos,
insumos,
instrumentos e equipamento para
desastres.
Verificar com lista de controle a
disponibilidade
de
insumos
indispensáveis diante de uma
emergência. Grau de segurança

B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.
Disponibilidade de medicamentos,
insumos,
instrumentos
e
equipamento para desastres.

BAIXO/MÉDIO/ALTO/
OBSERVAÇÕES
Medicamentos.
Verificar a disponibilidade de
medicamentos para emergências.
Pode-se tomar como referência a lista
recomendada pela OMS.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Material de curativo e outros
insumos.

BAIXO/MÉDIO/ALTO/
OBSERVAÇÕES
Medicamentos.
Verificar a disponibilidade de
medicamentos para emergências. Pode
ser usada como referência a lista
recomendada pela OMS.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Material de curativo e outros
insumos.

BAIXO/MÉDIO/ALTO/
OBSERVAÇÕES
Medicamentos.
Verificar a disponibilidade
de
medicamentos para emergências. Podese tomar como referência a lista
recomendada pela OMS.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Material de curativo e outros
insumos.

Verificar que exista na central de
esterilização uma reserva esterilizada
de material de consumo para qualquer
emergência (recomenda-se que seja a
reserva que circulará no dia seguinte).
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Instrumentos.
Verificar existência e manutenção de
instrumentos
específicos
para
urgências.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Gases medicinais.
Verificar telefones e domicílio assim
como a garantia de abastecimento por
parte do provedor.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.

Verificar se existe na central de
esterilização uma reserva esterilizada
de material de consumo para qualquer
emergência (recomenda-se que seja a
reserva que circulará no dia seguinte).
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Instrumento.
Verificar existência e manutenção de
instrumento específico para urgências.

Verificar que exista na central de
esterilização uma reserva esterilizada
de material de consumo para qualquer
emergência (recomenda-se que seja a
reserva que circulará no dia seguinte).
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Instrumental.
Verificar existência e manutenção de
instrumental específico para urgências.

B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Gases medicinais.
Verificar telefones e endereço assim
como a garantia de abastecimento por
parte do provedor.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.

B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Gases medicinais.
Verificar telefones e endereço assim
como a garantia de abastecimento por
parte do provedor.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.

Verificar na lista de controle a
disponibilidade
de
insumos
indispensáveis
diante
de
uma
emergência. Grau de segurança
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ITEM

140

141

142

143

144

145

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Equipamentos
de
ventilação
assistida (tipo volumétrico).
O comitê de emergências do hospital
deve conhecer a quantidade e
condições de uso dos equipamentos de
respiração assistida.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Equipamentos eletromédicos.
O comitê de emergências do hospital
deve conhecer a quantidade e
condições de uso dos equipamentos
eletromédicos,
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Equipamentos para suporte de vida.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Equipamentos de proteção pessoal
para
epidemias
(material
descartável).
O hospital deve contar com
equipamentos de proteção para o
pessoal que trabalhe em áreas de
primeiro contato.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Carro
de
parada
cardiorrespiratória.
O comitê de emergências do hospital
deve conhecer a quantidade, condições
de uso e localização dos carros de
parada cardiorrespiratória.

Equipamentos
de
ventilação
assistida (tipo volumétrico).
O comitê de emergências do hospital
deve conhecer a quantidade e
condições de uso dos equipamentos de
respiração assistida.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Equipamentos eletromédicos.
O comitê de emergências do hospital
deve conhecer a quantidade e
condições de uso dos equipamentos
eletromédicos,
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Equipamentos para suporte de vida.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Equipamentos de proteção pessoal
para
epidemias
(material
descartável).
O hospital deve contar com
equipamentos de proteção para os
funcionários que trabalhem em áreas
de primeiro contato.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Carro de atendimento à parada
cardiorrespiratória.
O comitê de emergências do hospital
deve conhecer a quantidade, condições
de uso e localização dos carros
atendimento
à
parada
cardiorrespiratória.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Cartões de triagem e outras
implementações para manejo de
vítimas em massa.
No serviço de emergências difunde-se
e implementa o cartão de TRIAGEM
em caso de saldo massivo de vítimas.
Avaliar com relação à capacidade
instalada máxima do hospital.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Observações ao ponto 4:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Nome e assinatura do avaliador
..............................................................

Equipamentos de ventilação assistida
(tipo volumétrico).
O comitê de emergências do hospital
deve conhecer a quantidade e condições
de uso dos equipamentos de respiração
assistida.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Equipamentos eletromédicos.
O comitê de emergências do hospital
deve conhecer a quantidade e condições
de
uso
dos
equipamentos
eletromédicos,
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Equipamentos para suporte de vida.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Equipamentos de proteção pessoal
para
epidemias
(material
descartável).
O hospital deve contar com
equipamentos de proteção para o
pessoal que trabalhe em áreas de
primeiro contato.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Carro de parada cardiorrespiratória.

B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Cartões de triagem e outros
implementos para gerenciamento de
vítimas em massa.
No serviço de urgências se difunde e
se implementa o cartão de TRIAGEM
em caso de saldo massivo de vítimas.
Avaliar em relação à capacidade
instalada máxima do hospital.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Observações ao ponto 4:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Nome e assinatura do avaliador
..............................................................

Fonte: Cardoso, 2017

O comitê de emergências do hospital
deve conhecer a quantidade, condições
de uso e localização dos carros de
parada cardiorrespiratória.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Cartões de triagem e outros
implementos para manejo de vítimas
em massa.
No serviço de emergências se difunde e
se implementa o cartão de TRIAGEM
em caso de saldo massivo de vítimas.
Avaliar em relação à capacidade
instalada máxima do hospital.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Observações ao ponto 4:
................................................................
................................................................
................................................................
Nome e assinatura do avaliador
................................................................

95

5. 2 Retro tradução ou back-translation
A retro tradução ou back-translation (BT) foi realizada por dois tradutores bilíngues
português-espanhol, nativos do Paraguai e Venezuela, com amplo e profundo domínio de
ambos os idiomas e larga experiência na tradução de textos, mas não informados com relação
aos conceitos do estudo. Os mesmos traduziram novamente para o espanhol, de forma
independente, o texto-síntese (T1-2), que foram anteriormente traduzido para o português por
T1 e T2. Os tradutores desta fase de retro traduação não tiveram contato com o texto original
na língua fonte (espanhol).
Um dos tradutores responsáveis pela retro tradução não possuía experiência com
traduções na área da saúde e ambos não foram informados com relação aos conceitos do
estudo. Este processo trouxe como resultado dois textos retro traduzidos para o espanhol (BT1
e BT2).
As duas versões retro traduzidas foram comparadas com o propósito de se encontrar
divergências entre ambas. Tais divergências foram discutidas pelas tradutoras desta fase,
chegando-se ao consenso de cada item, buscando-se preservar o sentido da versão original.
No quadro 5 abaixo estão dispostos; 1) a versão original do ISH, em espanhol; 2) o
resultado da reto tradução feita pelo primeiro tradutor (BT1); e 3) o resultado da retro
tradução feita pelo segundo tradutor (BT2). Esta fase demonstrou que, ao devolver a síntese
do ISH traduzido para o idioma português ao idioma espanhol, houve a preservação do
sentido do instrumento original, uma vez que não foram registradas diferenças relevantes
entre a versão original do ISH em espanhol e as versões BT1 e BT2.

As principais

divergências encontradas entre BT1, BT2 e a versão original estão sublinhadas na coluna
“versão original”.
Quadro 5 – Apresentação da versão original e das versões BT1 e BT2
ITEM

1
2
3
4
5
6

BACK TRANSLATION 1
(BT1)

BACK TRANSLATION 2
(BT2)

INFORMACIÓN GENERAL DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Nombre del establecimiento

INFORMACIÓN GENERAL DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Nombre del establecimiento

INFORMACIÓN GENERAL DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Nombre del establecimiento

Dirección
Teléfonos (incluya el código de la
ciudad)
Página web y dirección electrónica

Dirección
Teléfonos (incluya el código de la
ciudad)
Página web y dirección electrónica

Dirección
Teléfonos (incluya el código de la
ciudad)
Página web y dirección electrónica

Número total de camas
Índice de ocupación de camas en
situaciones normales

Número total de camas
Índice de ocupación de camas en
situaciones normales

Número total de lechos
Índice de ocupación de lechos en
situaciones normales

VERSÃO ORIGINAL

96

ITEM

7

8

9

A

B

VERSÃO ORIGINAL
Descripción de la institución
(aspectos generales, institución a la
que
pertenece,
tipo
de
establecimiento, ubicación en la red
de servicios de salud, tipo de
estructura, cobertura de la población,
area de influencia, personal
asistencial y administrativo, etc.)
Distribución física
Enumere y describa brevemente las
principales
edificaciones
del
establecimiento
y
en
el
recuadro
siguiente
haga
un
diagrama
(croquis)
de
la
dlstribución
física
de
la
infraestructura del establecimiento
de salud y de su entorno. De ser
necesario, use hojas adicionales.
Capacidad hospitalaria
Indique el número total de camas y
la capacidad de expansión por
servicio,
de
acuerdo
con
la organización del hospital (por
departamentos
o
servicios
especializados)
Medicina interna
Departamento o servicio / Número
de camas / Capacidad
adicional / Observaciones
Medicina general
Pediatría
Cardiología
Neumología
Neurología
Endocrinología
Hematología
Gastroenterología
Dermatología
Med. física y rehabilitación
Psiquiatria
Otros, especifique
Otros, especifique
Otros, especifique
Total
Cirugía
Departamento o servicio/Número de
camas/Capacidad
adicional/Observaciones
Cirugía general
Obstetrícia y ginecología
Ortopedia y traumatología
Urología
Otorrinolaringología
Oftalmología
Neurocirugía
Cirugía plástica
Cirugía cardiovascular
Otros, especifique
Total

BACK TRANSLATION 1
(BT1)

BACK TRANSLATION 2
(BT2)

Descripción de la institución
(aspectos generales, institución a la
que
pertenece,
tipo
de
establecimiento, ubicación en la red
de servicios de salud, tipo de
estructura,
cobertura
de
la
población, area de influencia,
personal
asistencial
y
administrativo, etc.)
Distribución física
Enumere y describa brevemente las
principales
edificaciones
del
establecimiento
y
en
el
recuadro siguiente haga un
diagrama
(croquis)
de
la
dlstribución
física
de
la
infraestructura del establecimiento
de salud y de su entorno. De ser
necesario, use hojas adicionales.
Capacidad hospitalaria
Indique el número total de camas y
la capacidad de expansión por
servicio, de acuerdo con la
organización del hospital (por
departamentos
o
servicios
especializados)
Medicina interna
Departamento o servicio / Número
de camas / Capacidad
adicional / Observaciones
Clínica medica
Pediatría
Cardiología
Neumología
Neurología
Endocrinología
Hematología
Gastroenterología
Dermatología
Medicina física y rehabilitación
Psiquiatria
Otros, especifique
Otros, especifique
Otros, especifique
Total
Cirugía
Departamento o servicio/Número
de camas/Capacidad
adicional/Observaciones
Cirugía general
Obstetrícia y ginecología
Ortopedia y traumatología
Urología
Otorrinolaringología
Oftalmología
Neurocirugía
Cirugía plástica
Cirugía cardiovascular
Otros, especifique
Total

Descripción de la institución
(aspectos generales, institución a la
que
pertenece,
tipo
de
establecimiento, ubicación en la red
de servicios de salud, tipo de
estructura, cobertura de
la
población, área de influencia,
personal
asistencial
y
administrativo, etc.)
Distribución física
Enumere y describa brevemente
las principales edificaciones del
establecimiento
y
en
el
recuadro siguiente haga un
diagrama
(croquis)
de
la
distribución
física
de
la
infraestructura del establecimiento
de salud y de su entorno. De ser
necesario, use hojas adicionales.
Capacidad hospitalaria
Indique el número total de lechos y
la capacidad de expansión por
servicio,
de
acuerdo
con
la organización del hospital (por
departamentos
o
servicios
especializados)
Medicina interna
Departamento o servicio / Número
de lechos / Capacidad
adicional / Observaciones
Clínica medica
Pediatría
Cardiología
Neumología
Neurología
Endocrinología
Hematología
Gastroenterología
Dermatología
Medicina física y rehabilitación
Psiquiatria
Otros, especifique
Otros, especifique
Otros, especifique
Total
Cirugía
Departamento o servicio/Número
de lechos/Capacidad
adicional/Observaciones
Cirugía general
Obstetrícia y ginecología
Ortopedia y traumatología
Urología
Otorrinolaringología
Oftalmología
Neurocirugía
Cirugía plástica
Cirugía cardiovascular
Otros, especifique
Total
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ITEM

C

D

10

11

1

1.1

VERSÃO ORIGINAL

BACK TRANSLATION 1
(BT1)

BACK TRANSLATION 2
(BT2)

Unidade de cuidados intensivos
(UCI)
Departamento o servicio/Número de
camas/Capacidad
adicional/Observaciones
Cuidados intensivos general
Cuidados intermedios general
UCI cardiovascular
UCI pediátrica
Otros, especifique
Total
Quirófanos
Tipo de quirófano/Número de
quirófanos/Capacidad
adicional/Observaciones

Unidade de cuidados intensivos
(UCI)
Departamento o servicio/Número
de camas/Capacidad
adicional/Observaciones
Cuidados intensivos generales
Cuidados intermedios generales
UCI cardiovascular
UCI pediátrica
Otros, especifique
Total
Quirófanos
Tipo de quirófanos/Número de
quirófanos/Capacidad
adicional/Observaciones

Unidade de cuidados intensivos
(UCI)
Departamento o servicio/Número
de lechos/Capacidad
adicional/Observaciones
Cuidados intensivos generales
Cuidados intermedios generales
UCI cardiovascular
UCI pediátrica
Otros, especifique
Total
Quirófanos
Tipo de quirófanos/Número de
quirófanos/Capacidad
adicional/Observaciones

Cirugía séptica

Cirugía séptica

Cirugía séptica

Cirugía aséptica
Cirugía pediátrica
Cirugía gineco-obstétrica
Cirugía de urgencias
Otros, especifique
Total
Ambientes susceptibles de aumentar
la capacidad operativa
Indique las características de las
áreas y ambientes transformables
que
podrían
ser
utilizados
para aumentar la capacidad
hospitalaria en caso de emergencia
o desastre. Especifique la superficie, los servicios disponibles y
cualquier otra información que
pueda ser útil para evaluar
su aptitud para la asistencia médica
de emergencia.
Ambiente/Área
m²/Agua(Sí/No)/Luz(Sí/No)/
Teléfono(Sí/No)/Observaciones
Nota:
especifique la adaptabilidad de uso
en cada ambiente: hospitalización,
triage,
atención
ambulatoria,
observación, etc.

Cirugía aséptica
Cirugía pediátrica
Cirugía gineco-obstétrica
Cirugía de urgencias
Otros, especifique
Total
Ambientes
susceptibles
de
aumentar la capacidad operativa
Indique las características de las
áreas y ambientes transformables
que
podrían
ser
utilizados
para aumentar la capacidad
hospitalaria en caso de emergencia
o desastre. Especifique la superficie, los servicios disponibles y
cualquier otra información que
pueda ser útil para evaluar
su aptitud para la asistencia médica
de emergencia.
Ambiente/Área
m²/Agua(Sí/No)/Luz(Sí/No)/
Teléfono(Sí/No)/Observaciones
Nota:
especifique la adaptabilidad de uso
en cada ambiente: hospitalización,
triage, ambulatorio, observación,
etc.

Cirugía aséptica
Cirugía pediátrica
Cirugía gineco-obstétrica
Cirugía de urgencias
Otros, especifique
Total
Ambientes
susceptibles
de
aumentar la capacidad operativa
Indique las características de las
áreas y ambientes transformables
que
podrían
ser
utilizados
para aumentar la capacidad
hospitalaria en caso de emergencia
o desastre. Especifique la superficie, los servicios disponibles y
cualquier otra información que
pueda ser útil para evaluar
su aptitud para la asistencia médica
de emergencia.
Ambiente/Área
m²/Agua(Sí/No)/Luz(Sí/No)/
Teléfono(Sí/No)/Observaciones
Nota:
especifique la adaptabilidad de uso
en cada ambiente: hospitalización,
triage, ambulatorio, observación,
etc.

Datos adicionales
.......................................................
.......................................................
................................................

Datos adicionales
......................................................
......................................................
..................................................

Datos adicionales
......................................................
......................................................
..................................................

Aspectos relacionados com la
UBICACIÓN GEOGRÁFICA del
establecimiento de salud (Marcar
com X donde corresponda)
Amenazas
Consultar mapas de amenazas.
Solicitar al comité hospitalario el o
los mapas que especifiquen las
arnenazas sobre seguridad del
inmueble.
Nivel de amenaza
No existe amenaza/ Nivel de
amenaza (BAJO/MEDIO/ALTO)/
Observaciones

Aspectos relacionados com la
UBICACIÓN GEOGRÁFICA del
establecimiento de salud (Marcar
com X donde corresponda)
Amenazas
Consultar mapas de amenazas.
Solicitar al comité hospitalario el o
los mapas que especifiquen las
arnenazas sobre seguridad del
inmueble.
Nivel de amenaza
No existe amenaza/ Nivel de
amenaza (BAJO/MEDIO/ALTO)/
Observaciones

Aspectos relacionados com la
UBICACIÓN GEOGRÁFICA del
establecimiento de salud (Marcar
com X donde corresponda)
Amenazas
Consultar mapas de amenazas.
Solicitar al comité hospitalario el o
los mapas que especifiquen las
arnenazas sobre seguridad del
inmueble.
Nivel de amenaza
No existe amenaza/ Nivel de
amenaza (BAJO/MEDIO/ALTO)/
Observaciones
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ITEM

1.1.1

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Fenómenos geológicos
Sismos
De acuerdo al análisis geológico del
suelo, marcar el grado de arnenaza
en que se encuentra el hospital.

Fenómenos geológicos
Terremotos
De acuerdo con el análisis
geológico del suelo, marcar el
grado de amenaza en que se
encuentra el hospital.

Fenómenos geológicos
Terremotos
De acuerdo con el análisis
geológico del suelo, marcar el
grado de amenaza en que
se encuentra el hospital.

Erupciones volcánicas
De acuerdo al mapa de arnenazas
de la región, cercanía y actividad
volcánica,
identificar el nivel de ernenaza al
que está expuesto el hospital con
relación a las rutas de f1ujo de lava,
piroclastos y ceniza.

Erupciones volcánicas
De acuerdo con el
mapa de
amenazas de la región, proximidad
y actividad volcánica,
identificar el nivel de amenaza a
que está expuesto el hospital con
relación a las rutas de f1ujo de lava,
piroclastos y ceniza.

Erupciones volcánicas
De acuerdo con el
mapa de
amenazas de la región, proximidad
y actividad volcánica,
identificar el nivel de amenaza a
que está expuesto el hospital con
relación a las rutas de f1ujo de
lava, piroclastos y ceniza.

Deslizamientos
Referirse al mapa de amenazas para
identificar e1 nivel de amenaza para
el hospital
por deslizamientos
ocasionados por suelos inestables
(entre otras causas).

Deslizamientos
Referirse al mapa de amenazas para
identificar e1 nivel de amenaza
para el hospital por deslizamientos
ocasionados por suelos inestables
(entre otras causas).

Tsunamis
De acuerdo al mapa de arnenazas
identificar el nivel de arnenaza para
el hospital con relación a
antecedentes
de
tsunarnis
originados por actividad sísmica o
volcánica de origen submarino.

Tsunamis
De acuerdo con el mapa de
amenazas identificar el nivel de
amenaza para el hospital con
relación a antecedentes de tsunamis
originados por actividad sísmica o
volcánica de origen submarino.

Otros (especificar)
De acuerdo al mapa de arnenazas
identifique si existe alguna no
incluida
en
las
anteriores,
especifique y señale el nivel de
amenaza para el hospital.

Otros (especificar)
De acuerdo con el mapa de
amenazas identifique si existe
alguna no incluida en las anteriores,
especifique y señale el nivel de
amenaza para el hospital.

Deslizamientos
Referirse al mapa de amenazas
para identificar e1 nivel de
amenaza para el hospital por
deslizamientos ocasionados por
suelos inestables (entre otras
causas).
Tsunamis
De acuerdo con el mapa de
amenazas identificar el nivel de
amenaza para el hospital con
relación a antecedentes de
tsunamis originados por actividad
sísmica o volcánica de origen
submarino.
Otros (especificar)
De acuerdo con el mapa de
amenazas identifique si existe
alguna no incluida en las
anteriores, especifique y señale el
nivel de amenaza para el hospital.
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1.1.2

1.1.3

VERSÃO ORIGINAL

BACK TRANSLATION 1
(BT1)

BACK TRANSLATION 2
(BT2)

Fenómenos hidrometeorológicos
Huracanes
De acuerdo ai mapa de vientos
identifique el nivel de seguridad
con respecto a huracanes. Es
conveniente tomar en cuenta la
historia de esos eventos al marcar el
nivel de amenaza.

Fenómenos hidrometeorológicos
Huracanes
De acuerdo con el mapa de vientos
identifique el nivel de seguridad
con respecto a huracanes. Es
conveniente tomar en cuenta la
historia de esos eventos al marcar
el nivel de amenaza.

Fenómenos hidrometeorológicos
Huracanes
De acuerdo con el mapa de vientos
identifique el nivel de seguridad
con respecto a huracanes. Es
conveniente tomar en cuenta la
histeria de esos eventos al marcar
el nivel de amenaza.

Lluvias torrenciales
Valore el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
en relación a inundaciones causadas
por lluvias intensas con base en la
historia de esos
eventos,

Lluvias torrenciales
Evalue el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
en
relación
a
inundaciones
causadas por lluvias intensas con
base en la historia de esos
eventos,

Lluvias torrenciales
Valore el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
en relación a inundaciones
causadas por lluvias intensas con
base en la historia de esos
eventos,

Penetraciones del mar o río
Valore el nivel de arnenaza al que
se encuentra expuesto el hospital en
relación a eventos previos que
causaron o no inundación en o cerca
del hospital por penetración de mar
o desborde de ríos

Penetraciones del mar o río
Evalue el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
en relación a eventos previos que
causaron o no inundación en o
cerca del hospital por penetración
de mar o desborde de ríos

Penetraciones del mar o río
Valore el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
en relación a eventos previos que
causaron o no inundación en o
cerca del hospital por penetración
de mar o desborde de ríos

Deslizamientos
De acuerdo al mapa geológico,
marcar el nivel de arnenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
con relación a deslizarnientos
ocasionados por saturación del
suelo.

Deslizamientos
De acuerdo con el mapa geológico,
marcar el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
con relación a deslizamientos
ocasionados por saturación del
suelo.

Deslizamientos
De acuerdo con el mapa geológico,
marcar el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
con relación a deslizamientos
ocasionados por saturación del
suelo.

Otros (especificar)
De acuerdo al mapa de arnenazes
identifique si existe alguna arnenaza
hidrorneteorológica no incluida en
las anteriores, especifique y señale
el nivel de
arnenaza correspondiente.
Fenómenos socíales
Concentraciones de población
Marque el nivel de ernenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
con relación al tipo de población
que atiende, cercanía a lugares de
grandes concentraciones y eventos
previos que hayan afectado el
hospital.

Otros (especificar)
De acuerdo con el mapa de
amenazas identifique si existe
alguna
arnenaza
hidrorneteorológica no incluida en
las anteriores, especifique y señale
el
nivel
de
amenaza
correspondiente.
Fenómenos socíales
Concentraciones de población
Marque el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
con relación al tipo de población
que atiende, proximidad a lugares
de grandes concentraciones y
eventos previos que tengan
afectado el hospital.

Otros (especificar)
De acuerdo con el mapa de
amenazas identifique si existe
alguna
arnenaza
hidrometeorológica no incluida en
las anteriores, especifique y señale
el
nivel
de
amenaza
correspondiente.
Fenómenos socíales
Concentraciones de población
Marque el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
con relación al tipo de población
que atiende, proximidad a lugares
de grandes concentraciones y
eventos previos que tengan
afectado el hospital.

Personas desplazadas
Marque el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
con relación a personas desplazadas
por
guerra,
movimientos
sociopolíticos,
inmigración
y
emigración.

Personas desplazadas
Marque el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
con relacíón a personas desplazadas
por
guerra,
movimientos
sociopolíticos,
inmigración
y
emigración.

Personas desplazadas
Marque el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
con
relacíón
a
personas
desplazadas
por
guerra,
movimientos sociopolíticos,
inmigración y emigración.

Otros(especificar)
Si otros fenómenos sociales no
incluídos, afectan el nivel de
seguridad del hospital, especifique
y señale el nivel de arnenaza.

Otros (especificar)
Si otros fenómenos sociales no
incluidos, afectan el nivel de
seguridad del hospital, especifique
y señale el nivel de amenaza.

Otros (especificar)
Si otros fenómenos sociales no
incluidos, afectan el nivel de
seguridad del hospital, especifique
y señale el nivel de amenaza.
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1.1.4

VERSÃO ORIGINAL

BACK TRANSLATION 1
(BT1)

BACK TRANSLATION 2
(BT2)

Fenómenos sanitarios-ecológicos
Epidemias
De acuerdo a eventos previos en el
hospital y a las patologias
específicas marque el nivel de
amenaza al que se encuentra
expuesto el hospital ante epidemias.

Fenómenos sanitarios-ecológicos
Epidemias
De acuerdo con eventos previos en
el hospital y con las patologías
específicas, marque el nivel de
amenaza al que se encuentra
expuesto el hospital ante epidemias.

Fenómenos sanitarios-ecológicos
Epidemias
De acuerdo a eventos previos en el
hospital y a las patologias
específicas marque el nivel de
amenaza al que se encuentra
expuesto
el
hospital
ante
epidemias.

Contaminación (sistemas)
De acuerdo a eventos previos que
involucraron
contaminación,
marque el nível de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
frente a contaminación de sus
sistemas.

Contaminación (sistemas)
De acuerdo con eventos previos
que involucraron contaminación,
marque el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
frente a contaminación de sus
sistemas.

Contaminación (sistemas)
De acuerdo a eventos previos que
involucraron
contaminación,
marque el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
frente a contaminación de sus
sistemas.

Plagas
De acuerdo a ubicación e historial
del hospital marque el nível de
amenaza al que se encuentra
expuesto el hospital en cuanto a
plagas (moscos, pulgas, roedores
etc).

Plagas
De acuerdo con la ubicación e
historial del hospital marque el
nível de amenaza al que se
encuentra expuesto el hospital en
relación a plagas (moscos, pulgas,
roedores etc).

Plagas
De acuerdo a ubicación e hlstorial
del hospital marque el nível de
amenaza al que se encuentra
expuesto el hospital en cuanto a
plagas (moscas, pulgas, roedores
etc).

Otros (especificar).
De acuerdo a la historia de la zona
donde está ubicado el hospital,
especifique y señale el nivel de
amenaza por algún fenómeno
sanitarto ecológico no incluido.

Otros (especificar)
De acuerdo con la historia de la
región donde está ubicado el
hospital, especifique y señale el
nivel de amenaza por algún
fenómeno sanitario ecológico no
incluido.
Fenómenos químico-tecnológicos
Explosiones
De acuerdo con el entorno del
hospital, señale el nivel de amenaza
al que se encuentra expuesto el
hospital ante explosiones.

Otros (especificar)
De acuerdo a la historia de la
región donde está ubicado el
hospital, especifique y señale el
nivel de amenaza por algún
fenómeno sanitarto ecológico no
incluido.
Fenómenos químico-tecnológicos
Explosiones
De acuerdo al entorno del hospital,
señale el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
ante explosiones.

Incendios
De acuerdo al entorno del hospital,
señale el nivel de amenaza al que se
encuentra expuesto el hospital
frente a incendios externos.

Incendios
De acuerdo con el entorno del
hospital, señale el nivel de amenaza
al que se encuentra expuesto el
hospital
frente
a
incendios
externos.

Incendios
De acuerdo al entorno del hospital,
señale el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
frente a incendios externos.

Fuga de materiales peligrosos

Fuga de rnateriales peligrosos

De acuerdo al entorno del hospital,
señale el nivel de amenaza al que se
encuentra expuesto el hospital
frente a fugas de materiales
peligrosos.

Vaciamento
de
materiales
peligrosos
De acuerdo con el entorno del
hospital, señale el nivel de amenaza
al que se encuentra expuesto el
hospital frente a vaciamentos de
materiales peligrosos.

Otros (especificar)
Especifique y señale el nivel de otra
amenaza química o tecnológica en
la zona donde se encuentra ubicado
el hospital.

Otros (especificar)
Especifique y señale el nivel de
otra amenaza química o tecnológica
en la región donde se encuentra
ubicado el hospital.

Otros (especificar)
Especifique y señale el nivel de
otra
amenaza
química
o
tecnológica en la región donde se
encuentra ubicado el hospital.

Fenómenos químico-tecnológicos
Explosiones
De acuerdo al entorno del hospital,
señale el nivel de amenaza al que se
encuentra expuesto el hospital ante
explosiones.

1.1.5

De acuerdo al entorno del hospital,
señale el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
frente a fugas de materiales
peligrosos.
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1.2

2

2.1

1

VERSÃO ORIGINAL

BACK TRANSLATION 1
(BT1)

BACK TRANSLATION 2
(BT2)

Propiedades geotécnicas del suelo

Propiedades geotécnicas del suelo

liquefacción
De acuerdo al análisis geotécnico
del suelo, especifique el nivel de
amenaza al que se encuentra
expuesto el hospital ante ríesgos de
subsuelos lodosos, frágiles.

licuefacción
De acuerdo al análisis geotécnico
del suelo, especifique el nivel de
amenaza al que se encuentra
expuesto el hospital ante ríesgos de
subsuelos lodosos, frágiles.

Propiedades geotécnicas del
suelo
licuefacción
De acuerdo al análisis geotécnico
del suelo, especifique el nivel de
amenaza al que se encuentra
expuesto el hospital ante ríesgos de
subsuelos lodosos, frágiles.

Suelo arcilloso
De acuerdo al mapa de suelo, señale
el nivel de amenaza al que se
encuentra expuesto el hospital ante
suelo arcilloso.

Suelo arcilloso
De acuerdo con el mapa del suelo,
señale el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
ante suelo arcilloso.

Suelo arcilloso
De acuerdo al mapa de suelo,
señale el nivel de amenaza al que se
encuentra expuesto el hospital ante
suelo arcilloso.

Talud inestable
De acuerdo al mapa geológico
especificar el nivel de amenaza al
que se encuentra expuesto el
hospital por la presencia de taludes.
Observaciones al punto 1. El
evaluador debe usar el espacio de
abajo para comentar los resultados
de esta seccíón e incluir su nombre
y firma.
..........................................................
..........................................................
......................................................

Talud inestable
De acuerdo con el mapa geológico
especificar el nivel de amenaza al
que se encuentra expuesto el
hospital por la presencia de taludes.
Observaciones al punto 1. El
evaluador debe usar el espacio de
abajo para comentar los resultados
de esta seccíón e incluir su nombre
y firma.
.........................................................
.........................................................
.....................................................

Talud inestable
De acuerdo al mapa geológico
especificar el nivel de amenaza al
que se encuentra expuesto el
hospital por la presencia de taludes.
Observaciones al punto 1. El
evaluador debe usar el espacio de
abajo para comentar los resultados
de esta seccíón e incluir su nombre
y firma.
.........................................................
.........................................................
.....................................................

Nombre y firma del evaluador
......................................................
Aspectos relacionados com la
seguridad estructural
Columnas, vigas, muros, losas y
otros, son elementos estructurales
que forrnan parte del sistema de
soporte de la edificación. Estos
aspectos deben ser evaluados por
lngenieros estructurales.
Seguridad debida a antecedentes del
establecimiento
Grado de Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
¿EI hospital ha sufrido daños
estructurales debido a fenómenos
naturales?
Verificar si existe dictamen estructural
que indique que el grado de seguridad
ha sido comprometido. SI NO HAN
OCURRIDO
FENOMEN0S
NATURALES EN LA ZONA DONDE
ESTÁ EL HOSPITAl, NO MARQUE
NADA. DEJE ESTA LÍNEA EN
BLANCO, SIN CONTESTAR.

Nombre y firma del evaluador
....................................................
Aspectos relacionados com la
seguridad estructural
Columnas, vigas, muros, lastras y
otros, son elementos estructurales
que forrnan parte del sistema de
soporte de la edificación. Estos
aspectos deben ser evaluados por
lngenieros estructurales.
Seguridad debida a antecedentes del
establecimiento
Grado de Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
¿EI hospital ha sufrido daños
estruturales debido a fenómenos
naturales?
Verificar si existe laudo estructural que
indique que el grado de seguridad ha
sido comprometido. SI NO HAN
OCURRIDO
FENOMEN0S
NATURALES EN LA ZONA DONDE
ESTÁ EL HOSPITAl, NO MARQUE
NADA. DEJE ESTA LÍNEA EN
BLANCO, SIN CONTESTAR.

B= Daños mayores; M=
moderados; A= Daños menores.

B= Daños mayores; M=
moderados; A= Daños menores.

Nombre y firma del evaluador
.....................................................
Aspectos relacionados com la
seguridad estructural
Columnas, vigas, muros, losas y
otros, son elementos estructurales
que forrnan parte del sistema de
soporte de la edificación. Estos
aspectos deben ser evaluados por
lngenieros estructurales.
Seguridad debida a antecedentes del
establecimiento
Grado de Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
¿El hospital ha sufrido daños
estruturales debido a fenómenos
naturales?
Verificar si existe laudo estructural que
indique que el grado de seguridad ha
sido comprometido. SI NO HAN
OCURRIDO
FENOMEN0S
NATURALES EN LA ZONA
DONDE ESTÁ EL HOSPITAl, NO
MARQUE NADA. DEJE ESTA
LÍNEA
EN
BLANCO,
SIN
CONTESTAR.
B= Daños mayores; M= Daños
moderados; A= Daños menores.

Daños

Daños
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2

3

2.2

4

5

6

7

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

¿EI hospital ha sido reparado o
construido
utilizando
estándares
actuales apropiados?
Corroborar si el inmueble ha sido
reparado, en que fecha y si se realizó
con base a la normatividad de
establecirnientos seguros.
B= No se aplicaron los estándares;
M=Estándares parcialmente aplicados;
A=Estándares aplicados completamente.
¿El hospital ha sido remodelado o
adaptado afectando el comportamiento
de laestructura?
Verificar si se han realizado
modificaciones usando normas para
edificaciones seguras.
B= Remodelaciones o adaptaciones
mayores; M= Remodelaciones o
adaptaciones
moderadas;
A=
Remodelaciones o odaptaciones menores
o no han sido necesarias.
Seguridad relacionada con el sistema
estructural y el tipo de
material usado en la edificación.
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Estado de la edificación.
B= Deteriorada por meteorización o
exposición al ambiente, grietas en primer
nivel y elementos discontinuos de
altura; M= Deteriorada sólo por
meteorización al ambiente;
A = Sana, no se observan deterioros ni
grietas.
Materiales de construcción de la
estructura.
B= Oxidada con escamas o grietas
mayores de 3mm; M= Grietas entre 1 y
3 mm u óxido em forma de polvo;
A= Grietas menores a 1 mm y no hay
óxido.
Interacción de los elementos no
estructurales con la estructura.
B= Se observa dos o más de lo
siguiente: columnas cortas, paredes
divisorias unidas a la Estructura, cielos
rígidos o fachada que interactúa con la
estructura; M,= Se observa sólo uno de
problemas antes mencionados; A= Los
elementos no estructurales no afecta la
estructura.
Proximidad de los edificios (martilleo,
túnel de viento, incêndios,etc)
B= Separación menor al 0,5% de la
altura del edificio de menor altura; M=
Separación entre 0,5 – 1,5% de la
altura del edificio de menor altura: A=
Separación mayor al 1,5% del edifício
de menor altura.

¿EI hospital ha sido reparado o
construido utilizando estándares
actuales apropiados?
Corroborar si el inmueble ha sido
reparado, en que fecha y si se realizó
con base a la normatividad de
establecirnientos seguros.
B= No se aplicaron los estándares;
M=Estándares parcialmente aplicados;
A=Estándares aplicados completamente.
¿El hospital ha sido reformado o
adaptado afectando el comportamiento
de la estructura?
Verificar si se han realizado
modificaciones usando normas para
edificaciones seguras.
B= Reformas o adaptaciones mayores;
M= Reformas o adaptaciones
moderadas;
A=
Reformas
o
odaptaciones menores o no han sido
necesarias.
Seguridad relacionada con el sistema
estructural y el tipo de
material usado en la edificación.
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Estado de la edificación.
B= Deteriorada por descamación o
exposición al ambiente, hendiduras en
primer nivel y elementos discontinuos de
altura; M= Deteriorada sólo por
descamación o exposición al ambiente;
A = Sana, no se observan deterioros ni
hendiduras.
Materiales de construcción de la
estructura.
B= Oxidada con escamas o hendiduras
mayores de 3mm; M= Hendiduras entre
1 y 3 mm u óxido en forma de polvo;
A= Hendiduras menores a 1 mm y no
hay óxido.
Interacción de los elementos no
estructurales con la estructura.
B= Se observa dos o más de lo
siguiente: columnas cortas, paredes
divisorias unidas a la estructura, cielos
rígidos o fachada que interactúa con la
estructura; M,= Se observa sólo uno de
los problemas antes mencionados; A=
Los elementos no estructurales no afecta
la estructura.
Proximidad de los edificios (martilleo,
túnel de viento, incêndios,etc)
B= Separación menor al 0,5% de la
altura del edificio de menor altura; M=
Separación entre 0,5 – 1,5% de la
altura del edificio de menor altura: A=
Separación mayor al 1,5% del
edifíciode menor altura.

¿EI hospital ha sido reparado o
construido utilizando estándares
actuales apropiados?
Corroborar si el inmueble ha sido
reparado, en que fecha y si se realizó
con base a la normatividad de
establecirnientos seguros.
B= No se aplicaron los estándares;
M=Estándares parcialmente aplicados;
A=Estándares aplicados completamente.
¿El hospital ha sido remodelado o
adaptado
afectando
el
comportamiento de la estructura?
Verificar si se han realizado
modificaciones usando normas para
edificaciones seguras.
B= Remodelaciones o adaptaciones
mayores; M= Remodelaciones o
adaptaciones
moderadas;
A=
Remodelaciones o odaptaciones menores
o no han sido necesarias.
Seguridad relacionada con el sistema
estructural y el tipo de
material usado en la edificación.
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Estado de la edificación.
B= Deteriorada por meteorización o
exposición al ambiente, grietas en
primer nivel y elementos discontinuos
de altura; M= Deteriorada sólo por
meteorización al ambiente;
A = Sana, no se observan deterioros ni
grietas.
Materiales de construcción de la
estructura.
B= Oxidada con escamas o grietas
mayores de 3mm; M= Grietas entre 1
y 3 mm u óxido en forma de polvo;
A= Grietas menores a 1 mm y no hay
óxido.
Interacción de los elementos no
estructurales con la estructura.
B= Se observa dos o más de lo
siguiente: columnas cortas, paredes
divisorias unidas a la estructura, techos
rígidos o fachada que interactúa con la
estructura; M,= Se observa sólo uno de
los problemas antes mencionados; A=
Los elementos no estructurales no afecta
la estructura.
Proximidad de los edificios (martilleo,
túnel de viento, incêndios,etc)
B= Separación menor al 0,5% de la
altura del edificio de menor altura;
M= Separación entre 0,5 – 1,5% de la
altura del edificio de menor altura: A=
Separación mayor al 1,5% del edifício
de menor altura.
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VERSÃO 2
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(T1)

(T2)
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Redundancia estructural.
B= Menos de tres líneas de resistencia
en cada dirección; M= 3 líneas de
resistencia en cada dirección o líneas con
orientación no ortogonal; A= Más de 3
líneas de resistencia en cada dirección
ortogonal del edificio.
Detallamiento estructural incluyendo
conexiones.
B= Edificio anterior a 1970; M=
Edificio construido en los años 1970 y
1 990; A=Edificio construído luego de
1990 y de acuerdo a Ia norma.
Seguridad de fundaciones o cimientos.
B= No hay información o la
profundidad es menor que 1,5 m; M=
No cuenta con planos ni estudio de
suelos pero Ia profundidad es mayor
que 1,5 m; A= Cuenta con planos,
estudio de suelos, y profundidades
mayores a 1,5 m.
Irregularidades en planta (rigidez,
masa y resistencia).
B= Formas no regulares y estructura
no uniforme; M= Formas no regulares
pero con estrutura uniforme; A =
Formas regulares, estructura uniforme
en planta y ausencia de elementos que
podrían causar torsión.
Irregularidades en elevación (rigidez,
masa y resistencia).
B= Pisos difieren por más del 20% de
altura y existen elementos discontinuos
o irregulares significativos; M= Pisos
de similar altura (difieren menos de un
20%, pero más de 5%) y pocos
elementos discontinuos o irregulares;

Redundancia estructural.
B= Menos de tres líneas de resistencia
en cada dirección; M= 3 líneas de
resistencia en cada dirección o líneas con
orientación no ortogonal; A= Más de 3
líneas de resistencia en cada dirección
ortogonal del edificio.
Detallamiento estructural incluyendo
conexiones.
B= Edificio anterior a 1970; M=
Edificio construido en los años 1970 y
1990; A=Edificio construído luego de
1990 y de acuerdo a la norma.
Seguridad de fundaciones o cimientos.
B= No hay información o la
profundidad es menor que 1,5 m; M=
No cuenta con planos ni estudio de
suelo pero la profundidad es mayor
que 1,5 m; A= Cuenta con planos,
estudio de suelo, y profundidades
mayores a 1,5 m.
Irregularidades en planta (rigidez,
masa y resistencia).
B= Formas no regulares y estructura
no uniforme; M= Formas no regulares
pero con estrutura uniforme; A =
Formas
regulares,
estructura
uniforme en planta y ausencia de
elementos que podrían causar
torsión.
Irregularidades en elevación (rigidez,
masa y resistencia).
B= Pisos difieren por más del 20% de
altura y existen elementos discontinuos
o irregulares significativos; M= Pisos
de similar altura (difieren menos de un
20%, pero más de 5%) y pocos
elementos discontinuos o irregulares;

A= Pisos de simillar altura (difieren
por menos del 5%) y no existen
elementos discontinuos o irregulares.
Adecuación estructural a fenómenos.
(meteorológicos, geológicos entre otros)

A= Pisos de simillar altura (difieren
por menos del 5%) y no existen
elementos discontinuos o irregulares
Adecuación estructural a fenómenos.
(meteorológicos, geológicos entre otros)

Valorar por separado y en conjunto,
el posible comportamiento del
hospital desde el punto de vista
estructural ante las diferentes
amenazas o peligros excepto
sismos.
El grado de seguridad se puede
evaluar como: B, baja resiliencia
estructural a las amenazas naturales
presentes em la zona donde está
ubicado el hospital; M, moderada
resiliencia estructural; A,
excelente resiliencia estructural.
Observaciones al punto 2:
..........................................................
..........................................................
......................................................
Nombre y firma del evaluador
......................................................

Evaluar por separado y en
conjunto,
el
posible
comportamiento del hospital desde
el punto de vista estructural ante las
diferentes amenazas o peligros
excepto sismos.
El grado de seguridad se puede
evaluar como: B, baja resiliencia
estructural a las amenazas naturales presentes em la zona donde está
ubicado el hospital; M, moderada
resiliencia estructural; A,
excelente resiliencia estructural.
Observaciones al punto 2:
.........................................................
.........................................................
.....................................................
Nombre y firma del evaluador
.....................................................

Redundancia estructural.
B= Menos de tres líneas de resistencia
en cada dirección; M= 3 líneas de
resistencia en cada dirección o líneas
con orientación no ortogonal; A= Más
de 3 líneas de resistencia en cada
dirección ortogonal del edificio.
Detallamiento estructural incluyendo
conexiones.
B= Edificio anterior a 1970; M=
Edificio construido en los años 1970 y
1990; A=Edificio construido luego de
1990 y de acuerdo a la norma.
Seguridad de fundaciones o cimientos.
B= No hay información o la
profundidad es menor que 1,5 m; M=
No cuenta con planos ni estudio de
suelo pero la profundidad es mayor
que 1,5 m; A= Cuenta con planos,
estudio de suelo, y profundidades
mayores a 1,5 m.
Irregularidades en planta (rigidez,
masa y resistencia).
B= Formas no regulares y estructura
no uniforme; M= Formas no
regulares pero con estrutura
uniforme; A = Formas regulares,
estrutura uniforme en planta y
ausencia de elementos que podrían
causar torsión.
Irregularidades en elevación (rigidez,
masa y resistencia).
B= Pisos difieren por más del 20%
de altura y existen elementos
discontinuos
o
irregulares
significativos; M= Pisos de similar
altura (difieren menos de un 20%,
pero más de 5%) y pocos elementos
discontinuos o irregulares;
A= Pisos de simillar altura (difieren
por menos del 5%) y no existen
elementos discontinuos o irregulares.
Adecuación estructural a fenómenos.
(meteorológicos, geológicos entre
otros)
Evaluar por separado y en
conjunto,
el
posible
comportamiento del hospital desde
el punto de vista estructural ante
las diferentes amenazas o peligros
excepto sismos.
El grado de seguridad se puede
evaluar como: B, baja resiliencia
estructural a las amenazas naturales presentes em la zona donde está
ubicado el hospital; M, moderada
resiliencia estructural; A,
excelente resiliencia estructural.
Observaciones al punto 2:
.........................................................
.........................................................
.....................................................
Nombre y firma del evaluador
.....................................................
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ITEM

3

3.1
3.1.1

VERSÃO ORIGINAL
Aspectos relacionados com la
seguridad no estructural del
hospital.
Elementos que no forman parte del
sistema de soporte de la
edificación.
En
este
caso
corresponden
a
elementos
arquitectónicos, equipos y sistemas
necesarios para la operación del
establecimiento.
Líneas vitales (instalaciones)
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Sistema eléctrico
Generador adecuado para el 100% de
la demanda.
El evaluador verifica que el generador
entre en función pocos segundos
después de la caída de tensión,
cubriendo la demanda de todo el
hospital: urgencias, cuidados intensivos,
central de esterilización, quírófanos, etc.

14

15

16

17

18

19

20

B= Sólo se enciende manualmente o
cubre del O - 30% de la demanda; M =
Se enciende automáticamente en más de
10 segundos o cubre 31-70 % de la
demanda;
A
=
Se
enciende
automáticamente en menos de 10
segundos y cubre del 71 - 100% de la
demanda.
Regularidad de las pruebas de
funcionamiento en las áreas críticas.
El evaluador verifica la frecuencia en
que el generador es puesto a prueba con
resultados satisfactorios.
B= > 3 mese.s; M= 1- 3 meses; A = ˂ 1
mes.
¿Está el generador adecuadamente
protegido de fenómenos naturales?
B= No; M= Parcialmente; A= Sí.
Seguridad de las instalaciones, ductos
y cables eléctricos.
B= No; M= Parcialmente; A= Sí.
Sistema redundante al servicio local
de suministro de energía eléctrica. B=
No; M= Parcialmente; A= Sí.
Sistema con tablero de control e
interruptor de sobrecarga y cableado
debidamente protegido.
Verificar la accesibilidad así como el
buen estado y funcionamiento del tablero
de control
general de electricidad,
B= No; M= Parcialmente; A= Sí.
Sistema de iluminación en sitios clave
del hospital.
Realizar recorrido por urgencias, UCI,
quirófano etc. Verificando el grado de
iluminación de los ambientes y
funcionalidad de lámparas.
B= No,- M= Parcialmente; A= Sí.

BACK TRANSLATION 1
(BT1)

BACK TRANSLATION 2
(BT2)

Aspectos relacionados com la
seguridad no estructural del
hospital.
Elementos que no forman parte del
sistema de soporte de la
edificación. En este caso
corresponden
a
elementos
arquitectónicos,
equipos
y
sistemas necesarios para la
operación del establecimiento.
Líneas vitales (instalaciones)
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Sistema eléctrico
Generador adecuado para el 100%
de la demanda.
El evaluador verifica que el generador
entre en función pocos segundos
después de la caída de tensión,
cubriendo la demanda de todo el
hospital:
emergencias,
cuidados
intensivos, central de esterilización,
quírófanos, etc.
B= Solamente se enciende manualmente
o cubre del O - 30% de la demanda; M
= Se enciende automáticamemte en
más de 10 segundos o cubre 31-70 %
de la demanda; A = Se enciende
automáticamente en menos de 10
segundos y cubre del 71 - 100% de la
demanda.
Regularidad de las pruebas de
funcionamiento en las áreas críticas.
El evaluador verifica la frecuencia en
que el generador es puesto a prueba
con resultados satisfactorios.
B= > 3 mese.s; M= 1- 3 meses; A = ˂
1 mes.
¿Está el generador adecuadamente
protegido de fenómenos naturales?
B= No; M= Parcialmente; A= Sí.
Seguridad de las instalaciones, ductos
y cables eléctricos.
B= No; M= Parcialmente; A= Sí.
Sistema redundante al servicio local
de suministro de energía eléctrica.
B= No; M= Parcialmente; A= Sí.
Sistema con panel de control e
interruptor de sobrecarga y cableado
debidamente protegido.
Verificar la accesibilidad así como el
buen estado y funcionamiento del
tablero de control general de
electricidad,
B= No; M= Parcialmente; A= Sí.
Sistema de iluminación en lugares
llave del hospital.
Realizar recorrido por emergencias,
UCI, quirófano etc. Verificando el
grado de iluminación de los ambientes
y funcionalidad de lámparas.
B= No,- M= Parcialmente; A= Sí.

Aspectos relacionados com la
seguridad no estructural del
hospital.
Elementos que no forman parte del
sistema de soporte de la
edificación. En este caso
corresponden
a
elementos
arquitectónicos,
equipos
y
sistemas necesarios para la
operación del establecimiento.
Líneas vitales (instalaciones)
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Sistema eléctrico
Generador adecuado para el 100% de
la demanda.
El evaluador verifica que el generador
entre en función pocos segundos
después de la caída de tensión,
cubriendo la demanda de todo el
hospital:
emergencias,
cuidados
intensivos, central de esterilización,
quírófanos, etc.
B = Sólo se enciende manualmente o
cubre del O - 30% de la demanda; M =
Se enciende automáticamemte en más
de 10 segundos o cubre 31-70 % de la
demanda;
A=
Se
enciende
automáticamente en menos de 10
segundos y cubre del 71 - 100% de la
demanda.
Regularidad de las pruebas de
funcionamiento en las áreas críticas.
El evaluador verifica la frecuencia en
que el generador es puesto a prueba con
resultados satisfactorios.
B= > 3 mese.s; M= 1- 3 meses; A = ˂ 1
mes.
¿Está el generador adecuadamente
protegido de fenómenos naturales?
B= No; M= Parcialmente; A= Sí.
Seguridad de las instalaciones, ductos
y cables eléctricos.
B= No; M= Parcialmente; A= Sí.
Sistema redundante al servicio local
de suministro de energía eléctrica.
B= No; M= Parcialmente; A= Sí.
Sistema con tablero de control e
interruptor de sobrecarga y cableado
debidamente protegido.
Verificar la accesibilidad así como el
buen estado y funcionamiento del
tablero de control general de
electricidad,
B= No; M= Parcialmente; A= Sí.
Sistema de iluminación en sitios
clave del hospital.
Realizar recorrido por emergencias,
UCI, quirófano etc. Verificando el
grado de iluminación de los ambientes
y funcionalidad de lámparas.
B= No,- M= Parcialmente; A= Sí.
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ITEM

21

3.1.2

22

23

24

25

26

VERSÃO ORIGINAL

BACK TRANSLATION 1
(BT1)

BACK TRANSLATION 2
(BT2)

Sistemas
eléctricos
externos,
instalados dentro del perímetro del
hospital.
Verificar si existen subestaciones
eléctrica o transformadores que proveen
electricidad al hospital.
B= No existen sabestaciones eléctricas
instaladas en el hospital; M= Existen
subestaciones, pero no proveen suficiente
energía al hospital; A= Subestación
eléctrica instalada y provee suficiente
energía al hospital.
Sistema de telecomunicaciones
Estado técnico de las antenas y
soportes de las mismas.
Verificar el estado de las antenas y de
sus abrazaderas y soportes.
B= Mal estado o no existen; M=
Regular; A= Buen estado.
Estado técnico de sistemas de baja
corriente
(conexiones
telefónicas/cables de internet).
Verificar en áreas estratégicas que los
cables estén conectados evitando la
sobrecarga.
B= Mal estado o no existen; M:
Regular; A= Bueno.
Estado técnico del sistema de
comunicación alterno.
Verificar el estado de otros sistemas:
radiocomunicación, teléfono satelital,
Internet, etc.
B= mal estado o no existe; M= Regular;
A= Bueno.
Estado técnico de anclajes de los
equipos y soportes de cables.
Verificar que los equipos de
telecomunicaciones (radios, teléfono
satelital,
vídeo-conferencia,
etc.)
cuenten con anclajes que eleven su
grado de seguridad
SI EL SISTEMA NO NECESITA
ANCLAJES O ABRAZADERAS, NO
LLENAR. DEJAR LAS TRES TRES
CASILLAS EN BLANCO.
B= Malo; M= Regular: A= Bueno.
Estado técnico de sistemas de
telecomunicaciones
externos,
instalados dentro del perímetro del
hospital.
Verificar si exísten sistemas de
telecomunicaciones
externos
que
interfieran con el grado de seguridad
del hospital.
B=Telecomunicaciones
externas
interfieren
seriamente
con
las
comunicaciones del hospital;
M=
Telecomunicaciones
externas
interfieren moderadamente con las
comunicaciones del hospital; A= No
existe interferencia a las comunicaciones
del hospital.

Sistemas
eléctricos
externos,
instalados dentro del perímetro del
hospital.
Verificar si existen subestaciones
eléctrica o transformadores que proveen
electricidad al hospital.
B= No existen sabestaciones eléctricas
instaladas en el hospital; M= Existen
subestaciones,
pero no proveen
suficiente energía al hospital; A=
Subestación eléctrica instalada y
provee suficiente energía al hospital.
Sistema de telecomunicaciones
Estado técnico de las antenas y
soportes de las mismas.
Verificar el estado de las antenas y de
sus abrazaderas y soportes.
B= Mal estado o no existen; M=
Regu!ar; A= Buen estado.
Estado técnico de sistemas de baja
corriente
(conexiones
telefónicas/cables de internet).
Verificar en áreas estratégicas que los
cables estén conectados evitando la
sobrecarga.
B= Mal estado o no existen; M=
Regular; A= Bueno.
Estado técnico del sistema de
comunicación alterno.
Verificar el estado de otros sistemas:
radiocomunicación, teléfono satelital,
Internet, etc.
B= mal estado o no existe; M=
Regular;A= Bueno.
Estado técnico de anclajes de los
equipos y soportes de cables.
Verificar que los equipos de
telecomunicaciones (radios, teléfono
satelital,
vídeo-conferencia,
etc.)
cuenten con anclajes que eleven su
grado de seguridad
SI EL SISTEMA NO NECESITA
ANCLAJES O ABRAZADERAS, NO
LLENAR. DEJAR LAS TRES TRES
CASILLAS EN BLANCO.
B= Malo; M= Regular: A= Bueno.
Estado técnico de sistemas de
telecomunicaciones
externos,
instalados dentro del perímetro del
hospital.
Verificar si existen sistemas de
telecomunicaciones externos que
interfieran con el grado de seguridad
del hospital.
B=Telecomunicaciones
externas
interfieren
seriamente
con
las
comunicaciones del hospital;
M=
Telecomunicaciones
externas
interfieren moderadamente con las
comunicaciones del hospital; A= No
existe
interferencia
a
las
comunicaciones del hospital.

Sistemas
eléctricos
externos,
instalados dentro del perímetro del
hospital.
Verificar si existen subestaciones
eléctrica o transformadores que
proveen electricidad al hospital.
B= No existen subestaciones eléctricas
instaladas en el hospital; M= Existen
subestaciones,
pero no proveen
suficiente energía al hospital; A=
Subestación eléctrica instalada y
provee suficiente energía al hospital.
Sistema de telecomunicaciones
Estado técnico de las antenas y
soportes de las mismas.
Verificar el estado de las antenas y de
sus abrazaderas y soportes.
B= Mal estado o no existen; M=
Regu!ar; A= Buen estado.
Estado técnico de sistemas de baja
corriente
(conexiones
telefónicas/cables de internet).
Verificar en áreas estratégicas que los
cables estén conectados evitando la
sobrecarga.
B= Mal estado o no existen; M:
Regular; A= Bueno.
Estado técnico del sistema de
comunicación alterno.
Verificar el estado de otros sistemas:
radiocomunicación, teléfono satelital,
Internet, etc.
B= mal estado o no existe; M= Regular;
A= Bueno.
Estado técnico de anclajes de los
equipos y soportes de cables.
Verificar que los equipos de
telecomunicaciones (radios, teléfono
satelital, vídeo-conferencia,
etc.) cuenten con anclajes que eleven
su grado de seguridad
SI EL SISTEMA NO NECESITA
ANCLAJES O ABRAZADERAS, NO
LLENAR. DEJAR LAS TRES TRES
CASILLAS EN BLANCO.
B= Malo; M= Regular: A= Bueno.
Estado técnico de sistemas de
telecomunicaciones
externos,
instalados dentro del perímetro del
hospital.
Verificar si existen sistemas de
telecomunicaciones externos que
interfieran con el grado de seguridad
del hospital.
B=Telecomunicaciones
externas
interfieren
seriamente
con
las
comunicaciones del hospital;
M=
Telecomunicaciones
externas
interfieren moderadamente con las
comunicaciones del hospital; A= No
existe
interferencia
a
las
comunicaciones del hospital.
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ITEM

VERSÃO ORIGINAL
Local con condiciones apropiadas
para sistemas de telecomunicaciones.

27

28

3.1.3

29

30

31

32

B= Malo o no existe; M= Regular; A=
Bueno
Seguridad del sistema interno de
comunicaciones.
Verificar el estado de los sistemas de
perifoneo,
anuncios,
altavoces,
intercomunicadores y otros, que
permitan comunicarse con el personal,
pacientes y visitas en el hospital.
B= mal o no existe; M= Regular; A=
Bueno
Sistema de aprovisionamiento de
agua
Tanque de agua con reserva
permanente suficiente para proveer
al menos 300 litros por cama y por
día durante 72 horas.
Verificar que el depósito de agua
cuente con una capacidad suficiente
para satisfacer la demanda del hospital
por 3 días
B= Cubre la demanda de 24 horas o
menos; M = Cubre la demanda de más de
24 horas pero menos de 72 horas; A=
Garantizado para cubrir la demanda por
72 horas o más.
Los depósitos se encuentran en lugar
seguro y protegido
Visitar sitio de cisterna y corroborar el
área donde está instalada y su grado
de seguridad.
B= Si el espacio es susceptible de falla
estructural o no estructurall; M = Cuando
la falla no representa posibilidad de
colapso; A = Cuando tiene poca
posibilidad de funcionar.
Sistema alterno de abastecimiento de
agua adicional a la red de
distribución principal.
Identificar organismos o mecanismos
para abastecer e reaprovisionar de
agua al hospital en caso de falla del
sistema público,
B= Si da menos de 30% de la demanda;
M= Si suple valores de 30 o 80% de la
demanda; A= Si
suple mas del 80% de la dotación diaria.
Seguridad
del
sistema
de
distribución.
Verificar
el
buen
estado
y
funcionamiento del sistema de
distribucíón, incluyendo la cisterna,
válvula, tuberías y uniones.
B= Si menos del 60% se encuentra en
buenas condiciones de operación; M=
entre 60 y 80 %; A= más del 80%.

BACK TRANSLATION 1
(BT1)

BACK TRANSLATION 2
(BT2)

Local con condiciones apropiadas
para
sistemas
de
telecomunicaciones.
B= Malo o no existe; M= Regular;
A=Bueno
Seguridad del sistema interno de
comunicaciones.
Verificar el estado de los sistemas de
perifoneo,
anuncios, altavoces,
intercomunicadores y otros, que
permitan comunicarse con el personal,
pacientes y visitas en el hospital.
B= malo o no existe; M= Regular; A=
Bueno
Sistema de aprovisionamiento de
agua
Tanque de agua con reserva
permanente suficiente para proveer
al menos 300 litros por cama y por
día durante 72 horas.
Verificar que el depósito de agua
cuente con una capacidad suficiente
para satisfacer la demanda del hospital
por 3 días
B= Cubre la demanda de 24 horas o
menos; M = Cubre la demanda de más
de 24 horas pero menos de 72 horas;
A= Garantizado para cubrir la demanda
por 72 horas o más.
Los depósitos se encuentran en
lugar seguro y protegido
Visitar sitio de cisterna y corroborar el
área donde está instalada y su grado
de seguridad.
B= Si el espacio es susceptible de
falla estructural o no estructurall; M =
Cuando la falla no representa
posibilidad de colapso; A = Cuando
tiene poca posibilidad de funcionar.
Sistema alterno de abastedmiento de
agua adicional a la red de
distribución principal.
Identificar organismos o mecanismos
para abastecer o reaprovisionar de
agua al hospital en caso de falla del
sistema público,
B= Si da menos de 30% de la demanda;
M= Si suple valores de 30 o 80% de la
demanda; A= Si
suple mas del 80% de la dotación diaria.
Seguridad
del
sistema
de
distribución.
Verificar el buen estado y
funcionamiento del sistema de
distribucíón, incluyendo la cisterna,
válvula, tuberías y uniones.
B= Si menos del 60% se encuentra en
buenas condiciones de operación; M=
entre 60 y 80 %; A= más del 80%.

Local con condiciones apropiadas
para
sistemas
de
telecomunicaciones.
B= Malo o no existe; M= Regular; A=
Bueno
Seguridad del sistema interno de
comunicaciones.
Verificar el estado de los sistemas de
perifoneo,
anuncios, altavoces,
intercomunicadores y otros, que
permitan comunicarse con el personal,
pacientes y visitas en el hospital.
B= malo o no existe; M= Regular; A=
Bueno
Sistema de aprovisionamiento de
agua
Tanque de agua con reserva
permanente suficiente para proveer
al menos 300 litros por lecho y por
día durante 72 horas.
Verificar que el depósito de agua
cuente con una capacidad suficiente
para satisfacer la demanda del hospital
por 3 días
B= Cubre la demanda de 24 horas o
menos; M = Cubre la demanda de más
de 24 horas pero menos de 72 horas;
A= Garantizado para cubrir la demanda
por 72 horas o más.
Los depósitos se encuentran en
lugar seguro y protegido
Visitar sitio de cisterna y corroborar el
área donde está instalada y su grado
de seguridad.
B= Si el espacio es susceptible de
falla estructural o no estructurall; M =
Cuando la falla no representa
posibilidad de colapso; A = Cuando
tiene poca posibilidad de funcionar.
Sistema alterno de abastedmiento de
agua adicional a la red de
distribución principal.
Identificar organismos o mecanismos
para abastecer o reaprovislonar de
agua al hospital en caso de falla del
sistema público,
B= Si da menos de 30% de la demanda;
M= Si suple valores de 30 o 80% de la
demanda; A= Si
suple mas del 80% de la dotación diaria.
Seguridad
del
sistema
de
distribución.
Verificar el buen estado y
funcionamiento del sistema de
distribucíón, incluyendo la cisterna,
válvula, tuberías y uniones.
B= Si menos del 60% se encuentra en
buenas condiciones de operación; M=
entre 60 y 80 %; A= más del 80%.
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ITEM

33

3.1.4

34

35

36

37

3.1.5

38

39

VERSÃO ORIGINAL
Sistema de bombeo alterno.
Identificar la existencia y el estado
operativo del sistema alterno de
bombeo, en caso de falla
en el suministro.
B= No hay bomba de reserva y las
operativas no suplen toda la demando
diaria; M= Están todas las bombas en
regular estado de operación; A= Todas
las bombas y las de reserva están
operativa
Depósito de combustible (gas,
gasolina o diesel):
Tanques para combustible con
capacidad suficiente para un mínimo
de 5 días.
Verificar que el hospital cuente con
depósito amplio y seguro para
almacenaje de combustible.
B= Cuando es inseguro o tiene menos de
3 dias; M= Almacenamiento con cierta
seguridad y con 3 a 5 dias de
abastecimiento de combustible; A= Se
tienen 5 o más días de autonomía y es
seguro.
Anclaje y buena protección de
tanques y cilindros
B= No hay anclajes y el recinto no es
seguro; M= Se aprecian anclajes
insuficientes; A= Existen anclajes en
buenas condiciones y el recinto o espacio
es apropiado.
Ubicación y seguridad apropiada de
depósitos de combustibles.
Verificar que los depósitos que
contienen elementos inflamables se
encuentren a una distancia que afecte el
grado de seguridad del Hospital.
B= Existe el riesgo de falla o no son
accesibles; M= Se tiene una de las dos
condiciones mencionados; A= Los
depósitos son accesibles y están em
lugares libres de riesgos.
Seguridad del sistema de distribución
(válvulas; tuberías y uniones).
B= Si menos del 60% se encuentra en
buenas condiciones de operación; M=
entre 60 Y 80 %; A= más del 80 %.
Gases medicinales (oxígeno, nitrógeno,
etc.)
Almacenaje suficiente para 15 días
como mínimo.
B=Menos de 10 días; M= entre 10 y 15
dias; A=Más de 15 dias.
Anclaje de tanques, cilindros y equipos
complementarios
B= No existen anclajes; M= Los anclajes
no son de buen calibre; A= Los anclajes
son de buen calibre.

BACK TRANSLATION 1
(BT1)

BACK TRANSLATION 2
(BT2)

Sistema de bombeo alterno.
Identificar la extstencia y el estado
operativo del ststema alterno de
bombeo, en caso de falla
en el abastecimiento.
B= No hay bomba de reserva y las
operativas no suplen toda la demando
diaria; M= Están todas las bombas en
regular estado de operación; A= Todas
las bombas y las de reserva están
operativa
Depósito de combustible (gas,
gasolina o diesel):
Tanques para combustible con
capacidad suficiente para un mínimo
de 5 días.
Verificar que el hospital cuente con
depósito amplio y seguro para
almacenamiento de combustible.
B= Cuando es inseguro o tiene menos de
3 dias; M= Almacenamiento con cierta
seguridad y con 3 a 5 dias de
abastecimiento de combustible; A= Se
tienen 5 o más días de autonomía y es
seguro.
Anclaje y buena protección de
tanques y cilindros
B= No hay anclajes y el recinto no es
seguro; M= Se aprecian anclajes
insuficientes; A= Existen anclajes en
buenas condiciones y el recinto o
espacio es apropiado.
Ubicación y seguridad apropiada de
depósitos de combustibles.
Verificar que los depósitos que
contienen elementos inflamables se
encuentren a una distancia que afecte
el grado de seguridad del Hospital.
B= Existe el riesgo de falla o no son
accesibles; M= Se tiene una de las dos
condiciones mencionados; A= Los
depósitos son accesibles y están en
lugares libres de riesgos.
Seguridad
del
sistema
de
distribución (válvulas; tuberías y
uniones).
B= Si menos del 60% se encuentra en
buenas condiciones de operación; M=
entre 60 Y 80 %; A= más del 80 %.
Gases medicinales (oxígeno, nitrógeno,
etc.)
Almacenamiento suficiente para um
mínimo de 15 días.
B=Menos de 10 días; M= entre 10 y 15
dias; A=Más de 15 dias.
Anclaje de tanques, cilindros y equipos
complementarios
B= No existen anclajes; M= Los anclajes
no son de buen calibre; A= Los anclajes
son de buen calibre.

Sistema de bombeo alterno.
Identificar la extstencia y el estado
operativo del ststema alterno de
bombeo, en caso de falla
en el suministro.
B= No hay bomba de reserva y las
operativas no suplen toda la demando
diaria; M= Están todas las bombas en
regular estado de operación; A= Todas
las bombas y las de reserva están
operativa
Depósito de combustible (gas,
gasolina o diesel):
Tanques para combustible con
capacidad suficiente para un mínimo
de 5 días.
Verificar que el hospital cuente con
depósito amplio y seguro para
almacenaje de combustible.
B= Cuando es inseguro o tiene menos de
3 dias; M= Almacenamiento con cierta
seguridad y com 3 a 5 dias de
abastecimiento de combustible; A= Se
tienen 5 o más días de autonomia y es
seguro.
Anclaje y buena protección de
tanques y cilindros
B= No hay anclajes y el recinto no es
seguro; M= Se aprecian anclajes
insuficientes; A= Existen anclajes en
buenas condiciones y el recinto o
espacio es apropiado.
Ubicación y seguridad apropiada de
depósitos de combustibles.
Verificar que los depósitos que
contienen elementos inflamables se
encuentren a una distancia que afecte
el grado de seguridad del Hospital.
B= Existe el riesgo de falla o no son
accesibles; M= Se tiene una de las dos
condiciones mencionados; A= Los
depósitos son occesibles y están em
lugares libres de riesgos.
Seguridad
del
sistema
de
distribución (válvulas; tuberías y
uniones).
B= Si menos del 60% se encuentra en
buenas condiciones de operación; M=
entre 60 Y 80 %; A= más del 80 %.
Gases medicinales (oxígeno, nitrógeno,
etc.)
Almacenaje suficiente para 15 días
como mínimo.
B=Menos de 10 días; M= entre 10 y 15
dias; A=Más de 15 dias.
Anclaje de tanques, cilindros y equipos
complementarios
B= No existen anclajes; M= Los anclajes
no son de buen calibre; A= Los anclajes
son de buen calibre.
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ITEM

40

41

42

43

44

3.2

45

46

47

48
49
50

BACK TRANSLATION 1
(BT1)

BACK TRANSLATION 2
(BT2)

Seguridad apropiada de los recintos.
B= No existen áreas reservadas para
almacenar gases; M= Areas reservadas
para almacenar gases, pero sin medidas
de seguridad apropiadas; A= Se cuenta
con áreas de almacenamiento adecuados y
no tienen riesgos
Sistemas
de
calefacción,
ventilación, aire acondicionado
en áreas críticas
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Soportes adecuados para los ductos y
revisión del movimiento de los ductos
y tuberías que atraviesan juntas de
dilatación,
B= No existen soportes y tienen juntas
rígidas; M=Existen soportes o juntas
flexibles; A= Existen soportes y las juntas
son fiexibles
Condición de tuberías, uniones, y
válvulas.
B= Malo; M= Regular; A = Bueno.
Condiciones de los anclajes de los
equipos de calefacción y agua caliente.
B= Malo; M= Regular; A= Bueno.
Condiciones de los anclajes de los
equipos de aire acondicionado.
B= Malo; M= Regular; A=Bueno.
Ubicación apropiada de los recintos.
B= Malo; M= Regular; A= Bueno.

Fuentes alternas disponibles de gases
medicinales.
B= No existen fuentes alternas o están en
mal estado; M= Existen, pero en regular
estado; A= Existen y están en buen
estado.
Ubicación apropiada de los recintos,
B= Los recintos no tienen accesos; M=
los recintos tienen acceso, pero con
riesgos A= Los recintos son accesibles y
están libres de riesgos;
Seguridad del sistema de distribución
(válvulas; tuberías y uniones).
B= Si menos del 60% se encuentra en
buenas condiciones de operación; M=
Entre 60 y 80 %; A= Más del 80%.
Protección de tanques y/o cilindros y
equipos adicionales.
B= No existen áreas exclusivas para
tanques y equipos adicionales; M= Areas
exclusivas para protección de tanques y
equipos, pero el personal no está
entrenado; A= Areas exclusivas para este
equipamento y el personal está
entrenado.
Seguridad apropiada de los recintos.
B= No existen áreas reservadas para
almacenar gases; M= Areas reservadas
para almacenar gases, pero sin medidas
de seguridad apropiadas; A= Se cuenta
con óreas de almacenamiento adecuados
y no tienen riesgos
Sistemas
de
aquecimento,
ventilación, aire acondicionado
en áreas críticas
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Soportes adecuados para los ductos y
revisión del movimiento de los ductos
y tuberías que atraviesan juntas de
dilatación,
B= No existen soportes y tienen juntas
rígidas; M=Existen soportes o juntas
flexibles; A= Existen soportes y las
juntas son fiexibles
Condición de tuberías, uniones, y
válvulas.
B= Malo; M= Regular; A = Bueno.
Condiciones de los anclajes de los
equipos de calefacción y agua caliente.
B= Malo; M= Regular; A= Bueno.
Condiciones de los anclajes de los
equipos de aire acondicionado.
B= Malo; M= Regular; A=Bueno.
Ubicación apropiada de los recintos.
B= Malo; M= Regular; A= Bueno.

Fuentes alternas disponibles de gases
medicinales.
B= No existen fuentes alternas o están en
mal estado; M= Existen, pero en regular
estado; A= Existen y están en buen
estado.
Ubicación apropiada de los recintos,
B= Los recintos no tienen accesos; M=
los recintos tienen acceso, pero con
riesgos A= Los recintos son accesibles y
están libres de riesgos;
Seguridad del sistema de distribución
(válvulas; tuberías y uniones).
B= Si menos del 60% se encuentra en
buenas condiciones de operación; M=
Entre 60 y 80 %; A= Más del 80%.
Protección de tanques y/o cilindros y
equipos adicionales.
B= No existen áreas exclusivas para
tanques y equipos adicionales; M= Areas
exclusivas para protección de tanques y
equipos, pero el personal no está
entrenado; A= Areas exclusivas para este
equipamento y el personal está
entrenado.
Seguridad apropiada de los recintos.
B= No existen áreas reservadas para
almacenar gases; M= Areas reservadas
para almacenar gases, pero sin medidas
de seguridad apropiadas; A= Se cuenta
con óreas de almacenamiento adecuados
y no tienen riesgos
Sistemas
de
calefacción,
ventilación, aire acondicionado
en áreas críticas
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Soportes adecuados para los ductos y
revisión del movimiento de los ductos
y tuberías que atraviesan juntas de
dilatación,
B= No existen soportes y tienen juntas
rígidas; M=Existen soportes o juntas
flexibles; A= Existen soportes y las
juntas son fiexibles
Condición de tuberías, uniones, y
válvulas.
B= Malo; M= Regular; A = Bueno.
Condiciones de los anclajes de los
equipos de calefacción y agua caliente.
B= Malo; M= Regular; A= Bueno.
Condiciones de los anclajes de los
equipos de aire acondicionado.
B= Malo; M= Regular; A=Bueno.
Ubicación apropiada de los recintos.
B= Malo; M= Regular; A= Bueno.

Seguridad apropiada de los recintos.
B= Malo; M= Regular; A= Bueno.

Seguridad apropiada de los recintos.
B= Malo; M= Regular; A= Bueno.

Seguridad apropiada de los recintos.
B= Malo; M= Regular; A= Bueno.

VERSÃO ORIGINAL
Fuentes alternas disponibles de gases
medicinales.
B= No existen fuentes alternas o están en
mal estado; M= Existen, pero en regular
estado; A= Existen y están en buen estado.
Ubicación apropiada de los recintos,
B= Los recintos no tienen accesos; M= los
recintos tienen acceso, pero con riesgos
A= Los recintos son
accesibles y están libres de riesgos;
Seguridad del sistema de distribución
(válvulas; tuberías y uniones).
B= Si menos del 60% se encuentra en
buenas condiciones de operación; M=
Entre 60 y 80 %; A= Más del 80%.
Protección de tanques y/o cilindros y
equipos adicionales.
B= No existen áreas exclusivas para
tanques y equipos adicionales; M= Areas
exclusivas para protección de tanques y
equipos, pero el personal no está
entrenado; A= Areas exclusivas para este
equipamento y el personal está entrenado.
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ITEM

51

VERSÃO ORIGINAL
Funcionamiento de los equipos (Ej.
Caldera,
sistemas
de
aire
acondicionado y extractores entre
otros).
B= Malo; M= Regular; A= Bueno.
Mobiliario y equipo de oficina fijo
y móvil y almacenes (Incluye
computadoras, impresoras, etc.)

3.3

52

53

54

3.4

55

56

Grado de Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Anclajes de la estantería y seguridad de
contenidos.
Verificar que los estantes se
encuentren fijos a las paredes o con
soportes de seguridad.
B= La estantería no está fijada a las
paredes; M= La estantería está fijada,
pero el contenido no está asegurado; A=
La estantería está fijada y el contenido
asegurado.
Computadoras e impresoras con
seguro.
Verificar que las mesas para
computadora estén aseguradas y
con frenos de ruedas aplicados,
B= Malo; M= Regular; A= Bueno o no
necesita anclaje.
Condición del mobiliario de oficina y
otros equipos.
Verificar en recorrido por oficinas
el anclaje y/o fijación del mobiliário.
B= Malo; M= Regular; A= Bueno o no
necesita anclaje.
Equipos médicos, de laboratorio y
suministros utilizados para el
diagnóstico y tratamiento.
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Equipo médico en el quirófano y la
sala de recuperación.
Verificar que lámparas, equipos de
anestesia, mesas quirúrgicas se
encuentren operativos y con seguros y
frenos aplicados.
B= Cuando e1 equipo está en malos
condiciones o no está Seguro;M= Cuando
el equipo está em regulares condiciones o
poco seguro; A= El equipo está en buenas
condiciones y ·está seguro.
Condición y seguridad del equipo
médico de Rayos X e Imagenología.
Verificar que Ias mesas de Rayos X y el
equipo de rayos se encuentren en buenas
condiciones y fijos.
B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M= Cuando
el equipo está em regulares condiciones o
poco seguro; A= EI equipo está en buenas
condiciones y está seguro.

BACK TRANSLATION 1
(BT1)

BACK TRANSLATION 2
(BT2)

Funcionamiento de los equipos (Ej.
Caldera,
sistemas
de
aire
acondicionado y extractores entre
otros).
B= Malo; M= Regular; A= Bueno.
Mobiliario y equipo de oficina
fijo y móvil y almojarifazgo
(Incluye
computadoras,
impresoras, etc.)
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Fijación de la estantería y seguridad
de contenidos.
Verificar que los estantes se
encuentren fijos a las paredes o con
soportes de seguridad.
B= La estantería no está fijada a las
paredes; M= La estantería está fijada,
pero el contenido no está asegurado; A=
La estantería está fijada y el contenido
asegurado.
Computadoras e impresoras con
seguro.
Verificar que las mesas para
computadora estén aseguradas y
con frenos de ruedas aplicados,
B= Malo; M= Regular; A= Bueno o no
necesita anclaje.
Condición del mobiliario de oficina y
otros equipes.
Verificar en recorrido por oficinas
el anclaje y/o fijación del mobiliário.
B= Malo; M= Regular; A= Bueno o no
necesita anclaje.
Equipos médicos, de laboratorio
y provisiones utilizados para el
diagnóstico y tratamiento.
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Equipo médico en el quirófano y la
sala de recuperación.
Verificar que lámparas, equipos de
anestesia, mesas quirúrgicas se
encuentren operativos y con seguros y
frenos aplicados.
B= Cuando e1 equipo está en malos
condiciones o no está Seguro;M= Cuando
el equipo está en regulares condiciones o
poco seguro; A= El equipo está en buenas
condiciones y·está seguro.
Condición y seguridad del equipo
médico de Rayos X e Imagenología.
Verificar que las mesas de Rayos X y el
equipo de rayos se encuentren en buenas
condiciones y fijos.
B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M= Cuando
eI equipo está em regulares condiciones
o poco seguro; A= El equipo está en
buenas condiciones y está seguro.

Funcionamiento de los equipos (Ej.
Caldera,
sistemas
de
aire
acondicionado y extractores entre
otros).
B= Malo; M= Regular; A= Bueno.
Mobiliario y equipo de oficina
fijo y móvil y almacenes (Incluye
computadoras, impresoras, etc.)
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Anclajes de la estantería y seguridad
de contenidos.
Verificar que los estantes se
encuentren fijos a las paredes o con
soportes de seguridad.
B= La estantería no está fijada a las
paredes; M= La estantería está fijada,
pero el contenido no está asegurado; A=
La estantería está fijada y el contenido
asegurado.
Computadoras e impresoras con
seguro.
Verificar que las mesas para
computadora estén aseguradas y
con frenos de ruedas aplicados,
B= Malo; M= Regular; A= Bueno o no
necesita anclaje.
Condición del mobiliario de oficina y
otros equipes.
Verificar en recorrido por oficinas
el anclaje y/o fijación del mobiliário.
B= Malo; M= Regular; A= Bueno o no
necesita anclaje.
Equipos médicos, de laboratorio
y provisiones utilizados para el
diagnóstico
y
tratamiento.
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Equipo médico en el quirófano y la
sala de recuperación.
Verificar que lámparas, equipos de
anestesia, mesas quirúrgicas se
encuentren operativos y
con seguros y frenos aplicados.
B= Cuando e1 equipo está en malos
condiciones o no está Seguro;M= Cuando
el equipo está en regulares condiciones o
poco seguro; A= El equipo está en buenas
condiciones y·está seguro.
Condición y seguridad del equipo
médico de Rayos X e Imagenología.
Verificar que Ias mesas de Rayos X y el
equipo de rayos se encuentren en buenas
condiciones y fijos.
B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M= Cuando
el equipo está em regulares condiciones
o poco seguro; A= EI equipo está en
buenas condiciones y está seguro.
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ITEM

57

58

59

60

61

62

63

VERSÃO ORIGINAL

BACK TRANSLATION 1
(BT1)

BACK TRANSLATION 2
(BT2)

Condición y seguridad del equipo
médico en laboratorios.
B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M= Cuando
el equipo está en regulares condiciones o
poco seguro; A= El equipo está en buenas
condiciones y está seguro.
Condición y seguridad del equipo
médico en el servicio de urgencias.
B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M = Cuando
el equipo está em regulares condiciones o
poco seguro; A = El equipo está en buenas
condiciones y está seguro.
Condición y seguridad del equipo
médico de la unidad de cuidados
intensivos o intermedios.
B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M= Cuando
el equipo está en regulares condiciones o
poco seguro; A= El equipo está en buenas
condiciones y está seguro.
Condición
y
seguridad
del
equipamiento y mobiliario de farmacia

Condición y seguridad del equipo
médico en laboratorios.
B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M= Cuando
el equipo está em regulares condiciones o
poco seguro; A= El equipo está en buenas
condiciones y está seguro.
Condición y seguridad del equipo
médico en el servicio de emergências.
B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M =
Cuando el equipo está em regulares
condiciones o poco seguro; A = El equipo
está en buenas condiciones y está seguro.
Condición y seguridad del equipo
médico de la unidad de tratamiento
intensivo o intermediario.
B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M=
Cuando el equipo está em regulares
condiciones o poco seguro; A= El equipo
está en buenas condiciones y está seguro.
Condición
y
seguridad
del
equipamiento y mobiliario de farmacia

B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M= Cuando
el equipo está em regulares condiciones o
poco seguro; A = El equipo está en
buenas condiciones y está seguro.

B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M= Cuando
el equipo está en regulares condiciones o
poco seguro; A = El equipo está en
buenas condiciones y está seguro.

Condición y seguridad del equipo de
esterilización
B= Cuando e1 equipo está en malos
condiciones o no está Seguro; M= Cuando
el equipo está em regulares condiciones o
poco seguro; A= El equipo está en buenas
condiciones y está seguro.

Condición y seguridad del equipo de
esterilización
B= Cuando e1 equipo está en malos
condiciones o no está Seguro; M=
Cuando el equipo está en regulares
condiciones o poco seguro; A= El equipo
está en buenas condiciones y está seguro.

Condición y seguridad del equipo
médico para cuidado del recién nacido.

Condición y seguridad del equipo
médico para cuidado del recién
nacido.
B= Cuando el equipo no existe, está en
malos condiciones o no está seguro; M=
Cuando el equipo está en regulares
condtciones o poco seguro; A = El equipo
está en buenas condiciones y está
seguro.
Condición y seguridad del equipo
médico para el cuidado de quemados.
B= Cuando el equipo no existe, está en
malos condiciones o no está seguro; M=
Cuando el equipo está en regulares
condiciones o poco seguro; A= El equipo
está en buenas condicione.s y está seguro.

Condición y seguridad del equipo
médico en laboratorios.
B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M= Cuando
el equipo está en regulares condiciones o
poco seguro; A= El equipo está en buenas
condiciones y está seguro.
Condición y seguridad del equipo
médico en el servicio de emergências.
B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M =
Cuando el equipo está em regulares
condiciones o poco seguro; A = El equipo
está en buenas condiciones y está seguro.
Condición y seguridad del equipo
médico de la unidad de cuidados
intensivos o intermedios.
B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M=
Cuando el equipo está em regulares
condiciones o poco seguro; A= El equipo
está en buenas condiciones y está seguro
Condición
y
seguridad
del
equipamiento y mobiliario de
farmacia
B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M=
Cuando el equipo está en regulares
condiciones o poco seguro; A = El
equipo está en buenas condiciones y está
seguro.
Condición y seguridad del equipo de
esterilización
B= Cuando e1 equipo está en malos
condiciones o no está Seguro; M=
Cuando el equipo está en regulares
condiciones o poco seguro; A= El
equipo está en buenas condiciones y está
seguro.
Condición y seguridad del equipo de
esterilización

B= Cuando el equipo no existe, está en
malos condiciones o no está seguro; M=
Cuando el equipo está en regulares
conidiciones o poco seguro; A = El equipo
está em buenas condiciones y está seguro.
Condición y seguridad del equipo
médico para la atención de quemados.
B= Cuando el equipo no existe, está en
malos condiciones o no está seguro; M=
Cuando el equipo está en regulares
condiciones o poco seguro; A= El equipo
está en buenas condicione.s y está seguro.

B= Cuando e1 equipo está en malos
condiciones o no está Seguro; M=
Cuando el equipo está en regulares
condiciones o poco seguro; A= El
equipo está en buenas condiciones y
está seguro.
Condición y seguridad del equipo
médico para el cuidado de quemados.
B= Cuando el equipo no existe, está en
malos condiciones o no está seguro; M=
Cuando el equipo está en regulares
condiciones o poco seguro; A= El
equipo está en buenas condicione.s y
está seguro.

111

ITEM

VERSÃO ORIGINAL

BACK TRANSLATION 1
(BT1)

BACK TRANSLATION 2
(BT2)

Condición y seguridad del equipo
médico para radioterapia o medicina
nuclear.
SI EL HOSPITAL NO CUENTA CON
ESTOS SERVlCIOS, DEJAR EN BLANCO.

Condición y seguridad dei equipo
médico para radioterapia o medicina
nuclear.
SI EL HOSPITAL NO CUENTA CON
ESTOS SERVlCIOS, DEJAR EN BLANCO.

B= Cuando no existe o el equipo está en
malos condiciones o no está seguro; M=
Cuando el equipo está en regulares
condiciones o poco seguro; A= EI equipo
está en buenas condiciones y está seguro.
Condición y sequridad del equipo
médico en otros servicios.
B= Si más del 30% de los equipos se
encuentra en riesgo de pérdida material o
funcional y/o si algún equipo pone en
forma directa o indirecta en peligro la
función de todo el servicio; M = Si
entre el 10 y el 30% de los equipos se
encuentra en riesgo de perdida; A=Si
menos del 10% de los equipos tiene riesgo
de pérdida.
Anclajes de la estantería y seguridad de
contenidos médicos.
B= 20% o menos se encuentran seguros
contra el vuelco de la estantería o el
vaciamiento de contenidos; M= 20 o 80%
se encuentra seguros contra el vuelco; A=
Más del 80 % se encuentra con protección
a la estabilidad de la estantería y la
seguridad del contenido, o porque no
requiere anclaje.
Elementos arquitectónicos
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Condición y seguridad de puertas o
entradas.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes,
sistemas o funciones; M=Cuando se
daña pero permite el funcionamiento de
otros componentes; A= Cuando no se
daña o su daño es menor y no impide su
funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de ventanales.
B: Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes,
sistemas o funciones; M=Cuando se
daña pero permite el funcionamiento de
otros componentes; A = C uando no se
daña o su daño es menor y no impide
su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.

B= Cuando no existe o el equipo está en
malos condiciones o no está seguro; M=
Cuando el Equipo está en regulares
condiciones o poco seguro; A= EI equipo
está en buenas condiciones y está seguro.
Condición y sequridad del equipo
médico en otros servicios.
B= Si más del 30% de los equipos se
encuentra en riesgo de pérdida material o
funcional y/o si algún equipo pane en
forma directa o indirecta en peligro la
función de todo el servicio; M = Si
Entre el 10 y el 30% de los equipos se
encuentra en riesgo de perdida; A=Si
menos del 10% de los equipos tiene riesgo
de pérdida.
Fijación de la estantería y seguridad
de contenidos médicos.
B= 20% o menos se encuentran seguros
contra caída de la estantería o el
vaciamiento de contenidos; M= 20 o 80%
se encuentra seguros contra caída; A=
Más del 80 % se encuentra con protección
a la estobilidad de la estantería y la
seguridad del contenido, o porque no
requiere anclaje.
Elementos arquitectónicos
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Condición y seguridad de puertas o
entradas.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes,
sistemas o funciones; M=Cuando se
daña peto permite el funcionamiento de
otros componentes; A= Cuando no se
daña o su daño es menor y no impide su
funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de ventanas.
B: Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes,
sistemas o funciones; M=Cuando se
daña pero permite el funcionamiento de
otros componentes; A = Cuando no se
daña o su daño es menor y no impide
su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.

Condición y seguridad dei equipo
médico para radioterapia o medicina
nuclear.
SI EL HOSPITAL NO CUENTA CON
ESTOS SERVlCIOS, DEJAR EN
BLANCO.
B= Cuando no existe o el equipo está en
malos condiciones o no está seguro; M=
Cuando el equipo está en regulares
condiciones o poco seguro; A= EI equipo
está en buenas condiciones y está seguro.
Condición y sequridad del equipo
médico en otros servicios.
B= Si más del 30% de los equipos se
encuentra en riesgo de pérdida material
o funcional y/o si algún equipo pane en
forma directa o indirecta en peligro la
función de todo el servicio; M = Si
Entre el 10 y el 30% de los equipos se
encuentra en riesgo de perdida; A=Si
menos del 10% de los equipos tiene
riesgo de pérdida.
Anclajes de la estantería y seguridad
de contenidos médicos.
B= 20% o menos se encuentran seguros
contra el vuelco de la estantería o el
vaciamiento de contenidos; M= 20 o 80%
se encuentra seguros contra el vuelco;
A= Más del 80 % se encuentra con
protección a la estabilidad de la
estantería y la seguridad del contenido, o
porque no requiere anclaje.
Elementos arquitectónicos
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Condición y seguridad de puertas o
entradas.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes,
sistemas o funciones; M=Cuando se
daña peto permite el funcionamiento de
otros componentes; A= Cuando no se
daña o su daño es menor y no impide su
funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de ventanales.
B: Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes,
sistemas o funciones; M=Cuando se
daña pero permite el funcionamiento de
otros componentes; A = C uando no se
daña o su daño es menor y no impide
su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
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VERSÃO ORIGINAL
Condición y seguridad de otros
elementos de cierre (muros externos,
fachada, etc.).
B= Cuando se daño e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de techos y
cubiertas.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de parapetos
(pared o baranda que se pone para
evitar caídas, en los puentes, escaleras,
cubiertas, etc.)
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistema; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impede su funcionamiento o el de
otros componentes o sistemas.
Condición y seguridad de cercos y
cierres perimétricos.
B= Cuando se daña e impede el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de otros
elementos
perimetrales
(cornisas,
ornamentos etc.).
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impede su funcionamiento o el de
otros componentes o sistemas.
Condición y seguridad de áreas de
circulación externa.
B= Los daños a la vía o los pasadizos
impide el acceso al edificio o ponen en
riesgo a los peatones; M= Los danõs a
la vía o los pasodizos no impiden el
acceso al edificio a los peatones, pero si
el acceso vehicular; A= No existen daños
o su daño es menor y no impide el acceso
de peatones ni de vehiculos.

BACK TRANSLATION 1
(BT1)

BACK TRANSLATION 2
(BT2)

Condición y seguridad de otros
elementos de cierre (muros externos,
fachada, etc.).
B=Cuando se daño e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de techos y
cubiertas.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de parapetos
(pared o grada que se pone para
evitar caídas, en los puentes,
escaleras, cubiertas, etc.)
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistema; M=Cuando se daña pero
permite el
funcionamiento; A=
Cuando no se daña o su daño es
menor
y
no
impede
su
funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de cercos y
cierres perimétricos.
B= Cuando se daña e impede el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de otros
elementos perimetrales (bordaduras,
ornamentos etc.).
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A=
Cuando no se daña o su daño es
menor
y
no
impede
su
funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de áreas de
circulación externa.
B= Los daños a la vía o los pasadizos
jmpide el acceso al edificio o ponen en
riesgo a los peatones; M= Los daños
a la vía o los pasodizos no impiden el
acceso al edificio a los peatones, pero
si el acceso vehicular; A= No existen
daños o su daño es menor y no impide
el acceso de peatones ni de vehiculos.

Condición y seguridad de otros
elementos de cierre (muros externos,
fachada, etc.).
B= Cuando se daño e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de techos y
cubiertas.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de parapetos
(pared o balcón que se pone para
evitar caídas, en los puentes, escaleras,
cubiertas, etc.)
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistema; M=Cuando se daña pero
permite el
funcionamiento; A=
Cuando no se daña o su daño es
menor
y
no
impede
su
funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de cercos y
cierres perimétricos.
B= Cuando se daña e impede el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de otros
elementos perimetrales (cornisas,
ornamentos etc.).
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A=
Cuando no se daña o su daño es
menor
y no impide
su
funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de áreas de
circulación externa.
B= Los daños a la vía o los pasadizos
jmpide el acceso al edificio o ponen en
riesgo a los peatones; M= Los daños
a la vía o los pasodizos no impiden el
acceso al edificio a los peatones, pero si
el acceso vehicular; A= No existen
daños o su daño es menor y no impide
el acceso de peatones ni de vehiculos.
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BACK TRANSLATION 1
(BT1)

BACK TRANSLATION 2
(BT2)

Condición y seguridad de áreas de
circulación
interna
(pasadizos,
elevadores, escaleras, salidas, etc.).
B= Los daños a las rutas de circulación
interna impiden la circulación dentro del
edificio o ponen en riesgo a las
personas; M= Los daños a la vía o los
pasadizos no impiden la circulación de
las Personas, pero sí el acceso de
camillas y otros; A= No existen: daños o
su daño es menor y no impide la
circulación de personas ni de camillas y
equipos rodantes.
Condición y seguridad de particiones o
divisiones internas.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistema; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando no
se daña o su daño es menor y no impide su
funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de cielos falsos o
rasos
SI EL HOSPITAL NO TIENE TECHOS
FALSOS O SUSPENDIDOS, NO MARQUE
NADA. DEJE LAS TRES CASILLAS EN
BLANCO.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M =Cuando se daña pero
permite el funcionamiento;A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad del sistema de
i1uminación interna y externa.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad del sistema de
protección contra incendios.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de ascensores.
SI NO EXISTEN ELEVADORES, DEJE LAS
TRES CASILLAS EN BLANCO.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M =Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.

Condición y seguridad de áreas de
circulación
interna
(pasillos,
elevadores, escaleras, salidas, etc.).
B= Los daños a las rutas de circulación
interna impiden la circulación dentro
del edificio o ponen en riesgo a las
personas; M= Los daños a la vía o los
pasadizos no impiden la circulación
de las personas, pero sí el occeso de
camillas y otros; A= No existen: daños
o su daño es menor y no impide la
circulación de personas ni de camillas y
equipos muebles.
Condición y seguridad de particiones
o divisiones internas.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistema; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de cielos falsos
o rasos
SI EL HOSPITAL NO TIENE TECHOS
FALSOS O SUSPENDIDOS, NO
MARQUE NADA. DEJE LAS TRES
CASILLAS EN BLANCO.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M =Cuando se daña pero
permite el funcionamiento;A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad del sistema de
i1uminación interna y externa.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad del sistema de
protección contra incendios.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de ascensores.
SI NO EXISTEN ELEVADORES, DEJE LAS
TRES CASILLAS EN BLANCO.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M =Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.

Condición y seguridad de áreas de
circulación
interna
(pasadizos,
elevadores, escaleras, salidas, etc.).
B= Los daños a las rutas de circulación
interna impiden la circulación dentro
del edificio o ponen en riesgo a las
personas; M= Los daños a la vía o los
pasadizos no impiden la circulación
de las personas, pero sí el occeso de
camillas y otros; A= No existen: daños
o su daño es menor y no impide la
circulación de personas ni de camillas y
equipos rodantes.
Condición y seguridad de particiones
o divisiones internas.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistema; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando no
se daña o su daño es menor y no impide
su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de cielos falsos
o rasos
SI EL HOSPITAL NO TIENE TECHOS
FALSOS O SUSPENDIDOS, NO
MARQUE NADA. DEJE LAS
TRES CASILLAS EN BLANCO.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M =Cuando se daña pero
permite el funcionamiento;A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad del sistema de
i1uminación interna y externa.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad del sistema de
protección contra incendios.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de ascensores.
SI NO EXISTEN ELEVADORES, DEJE LAS
TRES CASILLAS EN BLANCO.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M =Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
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BACK TRANSLATION 1
(BT1)

BACK TRANSLATION 2
(BT2)

Condición y seguridad de escaleras.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento;A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de las cubiertas
de los pisos.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionomiento; A = Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición de las vias de acceso al
hospital.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Otros
elementos
arquitectónicos
incluyendo señales de seguridad.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o e1 de otros
componentes o sistemas.
Observaciones al punto 3:
..........................................................
..........................................................
......................................................
Nombre y firma del evaluador
......................................................
Aspectos relacionados com la
seguridad en base a la capacidad
funcional.
Se refiere al nivel de preparación
para ernergencias rnasivas y
desastres del personal que labora
en el hospital así como el grado de
implernentación
del
plan
hospitalario para casos de desastre.
Organización
del
comité
hospitalario para desastres
y centro de operaciones de
emergencia. Mide el nivel de
organización alcanzado por el comité
hospitalario para casos de desastre.
Grado
de
Seguridad BAJO/
MEDIO/ALTO/OBSERVACIONES

Condición y seguridad de escaleras.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento;A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de las
cubiertas de los pisos.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionomiento; A = Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición de las vias de acceso al
hospital.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Otros elementos arquitectónicos
incluyendo señales de seguridad.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o e1 de otros
componentes o sistemas.
Observaciones al punto 3:
.........................................................
.........................................................
.....................................................
Nombre y firma del evaluador
.....................................................
Aspectos relacionados com la
seguridad en base a la capacidad
funcional.
Se refiere al nivel de preparación
para ernergencias rnasivas y
desastres del personal que lebora
en el hospital así como el grado de
implementación
del
plan
hospitalario para casos de desastre.
Organización
del
comité
hospitalario para desastres
y centro de operaciones de
emergencia. Mide el nivel de
organización alcanzado por el comité
hospitalario para casos de desastre.
Grado de
Seguridad BAJO/
MEDIO/ALTO/OBSERVACIONES

Condición y seguridad de escaleras.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento;A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de las
cubiertas de los pisos.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionomiento; A = Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición de las vias de acceso al
hospital.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Otros elementos arquitectónicos
incluyendo señales de seguridad.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o e1 de otros
componentes o sistemas.
Observaciones al punto 3:
.........................................................
.........................................................
.....................................................
Nombre y firma del evaluador
.....................................................
Aspectos relacionados com la
seguridad en base a la capacidad
funcional.
Se refiere al nivel de preparación
para ernergencias rnasivas y
desastres del personal que labora
en el hospital así como el grado de
implernentación
del
plan
hospitalario para casos de desastre.
Organización
del
comité
hospitalario para desastres
y centro de operaciones de
emergencia. Mide el nivel de
organización alcanzado por el comité
hospitalario para casos de desastre.
Grado de Seguridad BAJO/
MEDIO/ALTO/ BSERVACIONES
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(T1)

(T2)

(T1-2)

Comité formalmente establecido
para responder a las emergencias
masivas o desastres.
Solicitar el acta constitutiva del Comité
y verificar que los cargos y firmas
correspondan al personal en función.
B= No existe comité, M= Existe el
comité pero no es operativo; A = Existe
y es operativo.
El Comité está conformado por
personal multidisciplinario.
Verificar que los cargos dentro del
comité sean ejercidos por personal de
diversas categorías del equipo
multidisciplinario: Director, jefe de
enfermería, Ing. de Mantenimiento,
jefe de Urgencias, jefe médico, jefe
quirúrgico, jefe de laboratorio y
servicios auxiliares entre otros.
B= 0-3; M=4-5; A.= 6 o más
Cada miembro tiene conocimiento de
sus responsabilidades específicas.
Verificar que cuenten con sus
actividades por escrito dependiendo de
su función especifica:
B= No asignadas; M= Asignadas
oficialmente; A= Todos los membros
conocen
y
cumplen
su
Responsabilidad..
Espacio físico para el centro de
operaciones de emergencia (COE)
del hospital
Verificar la sala destinada para el
comando operativo que cuente con
todos los medios de comunicación
(teléfono, fax, Internet, entre otros).
B= No existe; M= Asignado
oficialmente; A = Existe y es funcional.

Comité formalmente establecido
para responder a las emergencias
masivas o desastres.
Solicitar el acta constitutiva del
Comité y verificar que los cargos y
firmas correspondan al personal en
función.
B= No existe comité, M= Existe el
comité pero no es operativo; A =
Existe y es operativo.
El Comité está conformado por
personal multidisciplinario.
Verificar que los cargos dentro del
comité sean ejercidos por personal de
diversas categorías del equipo
multidisciplinario: Director, jefe de
enfermería, Ing. de Mantenimiento,
jefe de emergencias, médico jefe,
quirúrgico jefe, jefe de laboratorio y
servícios auxiliares entre otros.
B= 0-3; M=4-5; A.= 6 o más
Cada miembro tiene conocimiento
de sus responsabilldades específicas.
Verificar que cuenten con sus
actividades por escrito dependiendo
de su función especifica:
B= No designadas; M= Designadas
oficialmente; A= Todos los membros
conocen
y
cumplen
su
responsabilidad..
Espacio físico para el centro de
operaciones de emergencia (COE)
del hospital
Verificar la sala destinada para el
comando operativo que cuente con
todos los medios de comunicación
(teléfono, fax, Internet, entre otros).
B= No existe; M= Designado
oficialmente; A = Existe y es funcional.

El COE está ubicado en un sitio
protegido y seguro.
Identificar la ubicación tomando en
cuenta su accesibilidad, seguridad y
protección.
B= La sala del COE no está en um
sitio seguro; M= EL COE está en un
lugar seguro pero poco accesible; A =
EL COE está en un sitio seguro,
protegido e accesible.
El COE cuenta con sistema
informático y computadoras.
Verificar si cuenta con intranet e
intemet.
B= No; M=Parcialmente; A= Cuenta
con todos los requerimentos

El COE está ubicado en un sitio
protegido y seguro.
Identificar la ubicación tomando en
cuenta su accesibilidad, seguridad y
protección.
B= La sola del COE no está en um
sitio seguro; M= El COE está en un
lugar seguro pero poco accesible; A=
El COE está en un sitio seguro,
protegido e accesible.
El COE cuenta con sistema
informático y computadoras.
Verificar si cuenta con intranet e
intemet.
B= No; M=Parcialmente; A= Cuenta
con todos los requerimentos

Comité formalmente establecido
para responder a las emergencias
masivas o desastres.
Solicitar el acta constitutiva del
Comité y verificar que los cargos y
firmas correspondan al personal en
función.
B= No existe comité, M= Existe el
comité pero no es operativo; A =
Existe y es operativo.
El Comité está oonformado por
personal multidisciplinario.
Verificar que los cargos dentro del
comité sean ejercidos por personal de
diversas categorías del equipo
multidisciplinario: Director, jefe de
enfermería, Ing. de Mantenimiento,
jefe de emergencias, médico jefe,
quirúrgico jefe, jefe de laboratorio y
servícios auxiliares entre otros.
B= 0-3; M=4-5; A.= 6 o más
Cada miembro tiene conocimiento
de sus responsabilldades específicas.
Verificar que cuenten con sus
actividades por escrito dependiendo de
su función especifica:
B= No asignadas; M= Asignadas
oficialmente; A= Todos los membros
conocen
y
cumplen
su
Responsabilidad..
Espacio físico para el centro de
operaciones de emergencia (COE)
del hospital
Verificar Ia sala destinada para el
comando operativo que cuente con
todos los medios de comunicación
(teléfono, fax, Internet, entre otros).
B= No existe; M= Asignado
oficialmente; A = Existe y es
funcional.
El COE está ubicado en un sitio
protegido y seguro.
Identificar la ubicación tomando en
cuenta su accesibilidad, seguridad y
protección.
B= La sola del COE no está en um
sitio seguro; M= El COE está en un
lugar seguro pero poco accesible; A=
EL COE está en un sitio seguro,
protegido e accesible.
El COE cuenta con sistema
informático y computadoras.
Verificar si cuenta con intranet e
intemet.
B= No; M=Parcialmente; A= Cuenta
con todos los requerimentos

116

ITEM

91

92

93

94

95
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VERSÃO 1

VERSÃO 2
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(T2)

(T1-2)

El sistema de comunicación interna y
externa
del
COE
funciona
adecuadamente.
Verificar si el conmutador (central de
redistribución de llamadas) cuenta con
sistema de perifoneo y si los operadores
conocen el código de alerta y su
funcionamiento.
B= No funciona/no existe; M =
Parcialmente; A= Completo y
funciona.
El COE cuenta con sistema de
comunicación alterna.
Verificar si además de conmutador
exíste comunicación alterna como
celular, radío, entre otros.
B= No cuenta; M: Parcialmente; A= Si
cuenta.
El COE cuenta con mobiliário y
equipo apropiado.
Verificar escritorios, sillas, tomas de
corriente. iluminación, agua y drenaje.
B= No cuenta; M= Parcialmente; A=
Si cuenta.
EL COE cuenta con directorio
telefónico de contactos actualizado y
disponible.
Verificar que el directorio incluya
todos los servicios de apoyo necesarios
ante una emergencia (corroborar
teléfonos en forma aleatória).

El sistema de comunicación interna
y externa del COE funciona
adecuadamente.
Verificar si el conmutador (central de
redistribución de llamadas) cuenta
con sistema de sonido y si los
operadores conocen el código de
alerta y su funcionamiento.
B= No funciona/no existe; M =
Parcialmente; A= Completo y
funciona.
El COE cuenta con sistema de
comunicación alterna.
Verificar si además de conmutador
exíste comunicación alterna como
celular, radío, entre otros.
B= No cuenta; M: Parcialmente; A= Si
cuenta.
El COE cuenta con mobiliario y
equipo apropiado.
Verificar escritorios, sillas, tomas de
corriente. iluminación, agua y drenaje.
B= No cuenta; M= Parcialmente; A=
Si cuenta.
El COE cuenta con directorio
telefónico de contactos actualizado y
disponible.
Verificar que el directorio incluya
todos los servicios de apoyo
necesarios ante una emergencia
(corroborar teléfonos en forma
aleatória).
B= No; M= Existe pero no está
actualizado, A= Si cuenta y está
octualizado.
"Tarjetas de acción" disponibles
para todo el personal.
Verificar que las tarjetas de acción
indiquen las funciones que realiza
cada
integrante
del
hospital
especificando su participación en caso
de desastre interno y/o externo.
B= No; M= Insuficiente (cantidad y
calidad); A= Todos la tienen.
Plan operativo para desastres
internos o externos.
Grado de
Seguridad BAJO/
MEDIO/ALTO/OBSERVACIONES
Refuerzo
de
los
servicios
esenciales del hospital.
El plan especifica las actividades a
realizar antes, durante y después de
un desastre en los servicios llaves
del Hospital (Emergencia, UCI,
CEYE, quirófano, entre otros).
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementor el
plan.

El sistema de comunicación interna
y externa del COE funciona
adecuadamente.
Verificar si el conmutador (central de
redistribución de llamadas) cuenta con
sistema de perifoneo y si los
operadores conocen el código de
alerta y su funcionamiento.
B= No funciona/no existe; M =
Parcialmente; A= Completo y
funciona.
El COE cuenta con sistema de
comunicación alterna.
Verificar si además de conmutador
exíste comunicación alterna como
celular, radío, entre otros.
B= No cuenta; M: Parcialmente; A=
Si cuenta.
El COE cuenta con mobiliário y
equipo apropiado.
Verificar escritorios, sillas, tomas de
corriente. iluminación, agua y drenaje.
B= No cuenta; M= Parcialmente; A=
Si cuenta.
El COE cuenta con directorio
telefónico de contactos actualizado y
disponible.
Verificar que el directorio incluya
todos los servicios de apoyo
necesarios ante una emergencia
(corroborar teléfonos en forma
aleatória).
B= No; M= Existe pero no está
actualizado, A= Si cuenta y está
octualizado.
"Tarjetas de acción" disponibles
para todo el personal.
Verificar que las tarjetas de acción
indiquen las funciones que realiza
cada
integrante
del
hospital
especificando su participación en
casco de desastre interno y/o externo.
B= No; M= Insuficiente (cantidad y
calidad); A= Todos la tienen.
Plan operativo para desastres
internos o externos.
Grado de
Seguridad BAJO/
MEDIO/ALTO/OBSERVACIONES
Refuerzo
de
los
servicios
esenciales del hospital.
El plan especifica las actividades a
realizar antes, durante y después de
un desastre en los servicios claves
del Hospital (Emergencia, UCI,
CEYE, quirófano, entre otros).
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementor el
plan.

B= No; M= Existe pero no está
actualizado, A= Si cuenta y está
octualizado.
"Tarjetas de acción" disponibles
para todo el personal.
Verificar que las tarjetas de acción
indiquen las funciones que realiza cada
integrante del hospital especificando su
participación en caso de desastre
interno y/o externo.
B= No; M= Insuficiente (cantidad y
calidad); A= Todos la tienen.
Plan operativo para desastres
internos o externos.
Grado
de
Seguridad
BAJO/
MEDIO/ALTO/OBSERVACIONES
Refuerzo
de
los
servicios
esenciales del hospital.
El plan especifica las actividades a
realizar antes, durante y después de
un desastre en los servicios claves
del Hospital (Urgencia, UCI,
CEYE, quirófano, entre otros).
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementor el
plan.
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VERSÃO 1

VERSÃO 2
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(T1)

(T2)
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Procedimientos para la activación
y desactivación del plan.

Procedimientos
para
la
activación y desactivación del
plan.
Se especifica cómo, cuándo y quíén
es el responsable de activar y
desactivar el plan,
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Previsiones
administrativas
especiales para desastres.
Verificar que el plan considere
contratacíón
de
personal,
adquisiciones en caso de desastre y
presupuesto para pago por tiempo
extra, doble turno, etc.
B= No existen las previsones o existen
solamente en el documento; M= Existen
previsiones y el personal capacitado; A =
Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Recursos
financieros
para
emergencias presupuestados y
garantizados.
El hospital cuenta con presupuesto
específico para aplicarse en caso de
desastre:
B= No presupuestado; M= Cubre
menos de 72 horas, A= Garantizado
para 72 horas o más.
Procedimientos para habilitación
de espacios para aumentar la
capacidad,
incluyendo
la
disponibilidad
de
camas
adicionales.
El plan debe incluir y especificar
las áreas físicas que podrán
habilitarse para dar atención a
número masivo de víctimas:
B= No se encuentran identificadas las
áreas de expansión; M= Se han
identificado las áreas de expansión y el
personal
capacitado
para
implementarlos;
A=
Existe
el
procedimento, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar
los procedimentos.
Procedimiento para admisión en
emergencias y desastres.
El plan debe especificar los locales
y el personal responsable de
realizar el TRIAGE.
B= No existen el procedimiento: M=
Exisle el procedimiento y el personal
entrenado; A= Existe el procedimiento,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementarlo.

Procedimientos
para
la
activación y desactivación del
plan.
Se especifica cómo, cuándo y quíén
es el responsable de activar y
desactivar el plan,
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Previsiones
administrativas
especiales para desastres.
Verificar que el plan considere
contratación
de
personal,
adquisiciones en caso de desastre y
presupuesto para pago por tiempo
extra, doble turno, etc.
B= No existen las previsones o existen
únicamente en el documento; M= Existen
previsiones y el personal capacitado; A =
Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Recursos
financieros
para
emergencias presupuestados y
garantizados.
El hospital cuenta con presupuesto
específico para aplicarse en caso de
desastre:
B= No presupuestado; M= Cubre
menos de 72 horas, A= Garantizado
para 72 horas o más.
Procedimientos para habilitación
de espacios para aumentar la
capacidad, incluyen do la
disponibilidad
de
lechos
adicionales.
El plan debe incluir y especificar
las áreas físicas que podrán
habilitarse para dar atención a
saldo masivo de víctimas:
B= No se encuentran identificadas las
áreas de expansión; M= Se han
identificado las áreas de expansión y el
personal
capacitado
para
implementarlos;
A=
Existe
el
procedimento, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar
los procedimentos.
Procedimiento para admisión en
emergencias y desastres.
El plan debe especificar los sitios y
el personal responsable de realizar
el TRIAGE.
B= No existen el procedimiento: M=
Exisle el procedimiento y el personal
entrenado; A= Existe el procedimiento,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementarlo.

Se especifica cómo, cuándo y quíén
es el responsable de activar y
desactivar el plan,
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Previsiones
administrativas
especiales para desastres.
Verificar que el plan considere
contratacíón
de
personal,
adquisiciones en caso de desastre y
presupuesto para pago por tiempo
extra, doble turno, etc.
B= No existen las previsones o existen
únicamente en el documento; M= Existen
previsiones y el personal capacitado; A =
Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Recursos
financieros
para
emergencias presupuestados y
garantizados.
El hospital cuenta con presupuesto
específico para aplicarse en caso de
desastre:
B= No presupuestado; M= Cubre
menos de 72 horas, A= Garantizado
para 72 horas o más.
Procedimientos para habilitación
de espacios para aumentar la
capacidad,
incluyendo
la
disponibilidad
de
camas
adicionales.
El plan debe incluir y especificar las
áreas físicas que podrán habilitarse
para dar atención a
saldo masivo de víctimas:
B= No se encuentran identificadas las
áreas de expansión; M= Se han
identificado las áreas de expansión y el
personal capacitado para implementarlos;
A= Existe el procedimento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementar los procedimentos.
Procedimiento para admisión en
ernergencias y desastres.
El plan debe especificar los sitios y
el personal responsable de realizar
el TRIAGE.
B= No existe el procedimiento: M= Existe
el procedimiento y el personal entrenado;
A= Existe el procedimiento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
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Procedimientos para la expansión
del departamento de urgencias y
otras áreas críticas.

Procedimientos
para
la
expansión del departamento de
emergencias y otras áreas
críticas.
El plan debe indicar la forma y las
actividades que se deben realizar en
la expansión hospitalaria. (Ej.
suministro de agua potable,
electricidad, desagüe, etc):
B= No existe el procedimiento; M= Existe
el procedimiento y el persornal
entrenado; A= Existe el procedimiento,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementarlo.
Procedimientos para protección
de registros médicos (históricos
clínicos).
El plan indica la forma en que
deben ser trasladados los registros
clínicos e insumos necesarios para
el paciente:
B= No existe el procedimiento; M=
Existe el procedimiento y el personal
entrenado; A=- Existe el procedimiento,
personal capacitado y
cuenta con
recursos para implementarlo.
lnspección regular de seguridad
por la autoridad competente.
En recorrido por el hospital
verificar la fecha de caducidad y/o
llenado de extintores e hidrantes. Y
si existe referencia del llenado de
los mismos así como registro de
visitas por el personal de protección
civil.
B= No existe; M = inspección parcial o
sin vigencia; A= Completa y actualizada.
Procedimientos para vigilancia
epidemiológica
intrahospitalaria.
Verificar si el Comité de Vigilancia
Epidemiológica Intra-hospitalaria
cuenta
con
procedimientos
específicos para casos de desastre o
atención masíva de víctimas:
B= No existe el procedimiento; M=
Existe el procedimiento y el personal
entrenado; A= Existe el procedimiento,
personal capacitado y
cuenta con
recursos para implementarlo.
Procedimientos
para
la
habilitación de locales para la
ubicación temporal de cadáveres
y medicina forense.
Verificar si el plan incluye
actividades específicas para el área
de patología y si tiene local
destinado
para
depósito
de
múltiples cadáveres:
B= No existe el procedimiento; M=
Existe el procedimiento y el personal
entrenado; A= Existe el procedimiento,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementarlo.

Procedimientos para la expansión
del departamento de emergencias
y otras áreas críticas.

El plan debe indicar la forma y las
actividades que se deben realizar en
la expansión hospitalaria. (Ej.
suministro de agua potable,
electricidad, desagüe, etc):
B= No existe el procedimiento; M= Existe
el procedimiento y el persornal
entrenado; A= Existe el procedimiento,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementarlo.
Procedimientos para protección
de expedientes médicos (historias
clinicas).
El plan indica la forma en que
deben
ser
trasladados
los
expedientes clínicos e insumos
necesarios para el paciente:
B= No existe el procedimiento; M= Existe
el procedimiento y el personal entrenado;
A=- Existe el Procedimento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
lnspección regular de seguridad
por la autoridad competente.
En recorrido por el hospital
verificar la fecha de caducidad y/o
llenado de extintores e hidrantes. Y
si existe referencia del llenado de
los mismos así como bitácora de
visitas por el personal de protección
civil.
B= No existe; M = inspección parcial o
sin vigencia; A= Completa y actualizada.
Procedimientos para vigilancia
epidemiológica intra-hospitalaria.
Verificar si el Comité de Vlgilancia
Epidemiológica Intra-hospitalaria
cuenta
con
procedimientos
específicos para casos de desastre o
atención masiva de víctimas:
B= No existe el procedimiento; M=
Existe el procedimiento y el personal
entrenado; A= Existe el procedimiento,
personal capacitado y
cuenta con
recursos para implementarlo.
Procedimientos
para
la
habilitación de sitios para la
ubicación temporal de cadáveres
y medicina forense.
Verificar si el plan incluye
actividades específicas para el área
de patología y si tiene sitio
destinado
para
depósito
de
múltiples cadáveres:
B= No existe el procedimiento; M=
Existe el procedimiento y el personal
entrenado; A= Existe el procedimiento,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementarlo.

El plan debe indicar la forma y las
actividades que se deben realizar en
la expansión hospitalaria. (Ej.
suministro de agua potable,
electricidad, desagüe, etc):
B= No existe el procedimiento; M= Existe
el procedimiento y el persornal
entrenado; A= Existe el procedimiento,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementarlo.
Procedimientos para protección
de expedientes médicos (historias
clinicas).
El plan indica la forma en que
deben
ser
trasladados
los
expedientes clínicos e insumos
necesarios para el paciente:
B= No existe el procedimiento; M= Existe
el procedimiento y el personal entrenado;
A=- Existe el Procedimiento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
lnspección regular de seguridad
por la autoridad competente.
En recorrido por el hospital
verificar la fecha de caducidad y/o
llenado de extintores e
hidrantes. Y si existe referencia del
llenado de los mismos así como
bitácora de visitas por el
personal de protección civil.
B= No existe; M = inspección parcial o
sin vigencia; A= Completa y actualizada.
Procedimientos para vigilancia
epidemiológica
intrahospitalaria.
Verificar si el Comité de Vigilancia
Epidemiológica Intra-hospitalaria
cuenta
con
procedimientos
específicos para casos de desastre o
atención masíva de víctimas:
B= No existe el procedimiento; M=
Existe el procedimiento y el personal
entrenado; A= Existe el procedimiento,
personal capacitado y
cuenta con
recursos para implementarlo.
Procedimientos
para
la
habilitación de sitios para la
ubicación temporal de cadáveres
y medicina forense.
Verificar si el plan incluye
actividades específicas para el área
de patología y si tiene sitio
destinado
para
depósito
de
múltiples cadáveres:
B= No existe el procedimiento; M=
Existe el procedimiento y el personal
entrenado; A= Existe el procedimiento,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementarlo.
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Procedimientos
para
triage,
reanimación,
estabilización
y
tratamiento.
B= No existe el procedimiento; M= Existe
el procedimiento y el personal entrenado;
A= Existe el Procedimiento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
Transporte y soporte logístico.
Verificar si el hospital cuenta con
arnbulancias y otros vehículos oficiales:
B= No cuenta con ambulancias y otros
vehículos para soporte logístico; M=
Cuenta con vehículos insuficientes; A=
Cuenta con vehículos adecuados y en
cantidad suficiente.
Raciones alimenticias para el
personal durante la emergencia.
EI plan especifica las actividades a
realizar por el área de nutrición y debe
contar con presupuesto para aplicarse en
el rubro de alimentos.
B= No existe; M= Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más
Asignación de funciones para el
personal
adicional
movilizado
durante la emergencia
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Las funciones están
asignadas y el personal capacitado; A=
Las funciones están asignadas, el
personal está capacitado y cuenta con
recursos para cumplir las funciones.
Medidas para garantizar el bienestar
del personal adicional de emergencia.
El plan incluye el sitio donde el
personal de urgencias puede tomar
receso, hidratación y alimentos.
B= No existe; M=· Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas.
Vinculado al plan de emergencias
local.
Existe antecedente por escrito de la
vinculación del plan a otras instancias
de la comunidad.
B= No vinculado; M= Vinculado no
operativo; A = vinculado y operativo.
Mecanismos para elaborar el censo
de pacientes admitidos y referidos a
otros hospitales.
El plan cuenta con formatos especificos
que faciliten el censo de pacientes ante
las emergencias:
B=No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el mecanismo y el
personal capacitado;
A=Existe el mecanismo, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementar el censo.

Procedimientos
para
triage,
reanimación,
estabilización
y
tratamiento.
B= No existe el procedimiento; M= Existe
el procedimiento y el personal entrenado;
A= Existe el Procedimiento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
Transporte y soporte logístico.
Verificar si el hospital cuenta con
ambulancias y otros vehículos oficiales:
B= No cuenta con ambulancias y otros
vehículos para soporte logístico; M=
Cuenta con vehículos insuficientes; A=
Cuenta con vehículos adecuados y en
cantidad suficiente.
Porciones alimenticias para el
personal durante la emergencia.
EI plan especifica las actividades a
realizar por el área de nutrición y debe
contar con presupuesto para aplicarse
en el sector de alimentos.
B= No existe; M= Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más
Asignación de funciones para el
personal
adicional
movilizado
durante la emergencia
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Las funciones están
designadas y el personal capacitado; A=
Las funciones están designadas, el
personal está capacitado y cuenta con
recursos para cumplir las funciones.
Medidas para garantizar el bienestar
del personal adicional de emergencia.
El plan incluye el sitio donde el
personal de emergencias puede reposar,
hidratarse y alimentarse.
B= No existe; M=· Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas.
Vinculado al plan de emergencias
local.
Existe antecedente por escrito de la
vinculación del plan a otras instancias
de la comunidad.
B= No vinculado; M= Vinculado no
operativo; A = vinculado y operativo.
Mecanismos para elaborar el censo
de pacientes admitidos y referidos a
otros hospitales.
El plan cuenta con formatos específicos
que faciliten el censo de pacientes ante
las emergencias:
B=No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el mecanismo y el
personal capacitado;
A=Existe el mecanismo, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementar el censo.

Procedimientos
para
triage,
reanimadón,
estabilización
y
tralamiento.
B= No existe el procedimiento; M= Existe
el procedimiento y el personal entrenado;
A= Existe el Procedimiento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
Transporte y soporte logístico.
Verificar si el hospital cuenta con
ambulancias y otros vehículos oficiales:
B= No cuenta con ambulancias y otros
vehículos para soporte logístico; M=
Cuenta con vehículos insuficientes; A=
Cuenta con vehículos adecuados y en
cantidad suficiente.
Porciones alimenticias para el
personal durante la emergencia.
EI plan especifica las actividades a
realizar por el área de nutrición y debe
contar con presupuesto para aplicarse
en el rubro de alimentos.
B= No existe; M= Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más
Asignación de funciones para el
personal
adicional
movilizado
durante la emergencia
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Las funciones están
asignadas y el personal capacitado; A=
Las funciones están asignadas, el
personal está capacitado y cuenta con
recursos para cumplir las funciones.
Medidas para garantizar el bienestar
del personal adicional de emergencia.
El plan incluye el sitio donde el
personal de emergencias puede tomar
receso, hidratación y alimentos.
B= No existe; M=· Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas.
Vinculado al plan de emergencias
local.
Existe antecedente por escrito de la
vinculación del plan a otras instancias
de la comunidad.
B= No vinculado; M= Vinculado no
operativo; A = vinculado y operativo.
Mecanismos para elaborar el censo
de pacientes admitidos y referidos a
otros hospitales.
El plan cuenta con formatos específicos
que faciliten el censo de pacientes ante
las emergencias:
B=No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el mecanismo y el
personal capacitado;
A =Existe el mecanismo, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementar el censo.
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ITEM

114

115

116

117

118

119

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Sistema
de
referencia
y
contrarreferencia.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal copacitado; A= Existe el plan,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementar e plan.
Procedimientos de información al
público y la prensa.
El plan hospitalario para caso de
desastre especifica quien es el
responsable para dar inforrnación al
público y prensa en caso de desastre
(la persona de rnayor jerarquía en el
momento del desastre):
B= No existe el procedimiento; M: Existe
el procedimiento y el pesonal entrenado;
A= Existe el procedimiento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
Procedimientos operativos para
respuesta en turnos nocturnos, fines
de semana y dias feriados.
B= No existe el procedimiento; M= Existe
el procedimiento y el personal entrenado;
A= Existe el Procedimiento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
Procedimientos para evacuación de la
edificación
Verificar
si
existe
plan
o
procedimientos para evacuación de
pacientes, visitas y personal
B= No existe el procedimiento; M= Existe
el procedimiento y el personal entrenado,
A= Existe el procedimiento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
Las rutas de emergencia y salida son
accesibles
Verificar que las rutas de salida están
claramente marcadas y libres de
obstrucción
B= Las rutas de salida no están
claramente señalizadas y varias están
bloqueadas; M=Algunas rutas de salida
están marcadas y la mayoría están libres
de obstrucciones; A=Todas las rutas
están claramente marcados y libres de
obstrucciones
Ejercicios
de
simulación
o
simulacros.
Verificar que los planes sean
regularmente puestos a prueba a través
de simulacros y/o simulaciones,
evaluados y modificados como
corresponda.
B= Los planes no son puestos a prueba;
M= Los planes son puestos a prueba con
una frecuencia mayor a un año; A= Los
planes son puestos a prueba al menos una
vez al año y son actualizados de acuerdo
a los resultados de los ejercicios.

Sistema
de
referencia
y
contrarreferencia.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal copacitado; A= Existe el plan,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementar el plan. .
Procedimientos de información al
público y la prensa.
El plan hospitalario para caso de
desastre especifica quien es el
responsable para dar inforrnación al
público y prensa en caso de desastre
(la persona de rnayor jerarquía en el
momento del desastre):
B= No existe el procedimiento; M: Existe
el procedimiento y el pesonal entrenado;
A= Existe el procedimiento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
Procedimientos operativos para
respuesta en turnos nocturnos, fines
de semana y días feriados.
B= No existe el procedimiento; M= Existe
el procedimiento y el personal entrenado;
A= Existe el Procedimento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
Procedimientos para evacuación de
la edificación
Verificar
si
existe
plan
o
procedimientos para evacuación de
pacientes, visitas y empleados
B= No existe el procedimiento; M=
Existe el procedimiento y el personal
entrenado, A= Existe el procedimiento,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementarlo.
Las rutas de emergencia y salida son
accesibles
Verificar que las rutas de salida están
claramente marcadas y libres de
obstrucción
B= Las rutas de salida no están
claramente señalizadas y varias están
bloqueadas; M=Algunas rutas de salida
están marcadas y la mayoría están libres
de obstrucciones; A=Todas las rutas
están claramente marcados y libres de
obstrucciones
Ejercicios
de
simulación
o
simulacros.
Verificar que los planes sean
regularmente puestos a prueba a través
de simulacros y/o simulaciones,
evaluados y modificados como
corresponda.
B= Los planes no son puestos a prueba;
M= Los planes son puestos a prueba con
una frecuencia mayor a un año; A= Los
planes son puestos a prueba al menos una
vez al año y son actualizados de acuerdo
a los resultados de los ejercicios.

Sistema
de
referencia
y
contrarreferencia.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal copacitado; A= Existe el plan,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementar e plan.
Procedimientos de información al
público y la prensa.
El plan hospitalario para caso de
desastre especifica quien es el
responsable para dar inforrnación al
público y prensa en caso de desastre
(la persona de rnayor jerarquía en el
momento del desastre):
B= No existe el procedimiento; M: Existe
el procedimiento y el pesonal entrenado;
A= Existe el procedimiento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
Procedimientos operativos para
respuesta en turnos nocturnos, fines
de semana y dias feriados.
B= No existe el procedimiento; M= Existe
el procedimiento y el personal entrenado;
A= Existe el Procedimiento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
Procedimientos para evacuación de
la edificación
Verificar
si
existe
plan
o
procedimientos para evacuación de
pacientes, visitas y personal
B= No existe el procedimiento; M=
Existe el procedimiento y el personal
entrenado, A= Existte el procedimiento,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementarlo.
Las rutas de emergencia y salida son
accesibles
Verificar que las rutas de salida están
claramente marcadas y libres de
obstrucción
B= Las rutas de salida no están
claramente señalizadas y varias están
bloqueadas; M=Algunas rutas de salida
están marcadas y la mayoría están libres
de obstrucciones; A=Todas las rutas
están claramente marcados y libres de
obstrucciones
Ejercicios
de
simulación
o
simulacros.
Verificar que los planes sean
regularmente puestos a prueba a través
de simulacros y/o simulaciones,
evaluados y modificados como
corresponda.
B= Los planes no son puestos a prueba;
M= Los planes son puestos a prueba con
una frecuencia mayor a un año; A= Los
planes son puestos a prueba al menos una
vez al año y son actualizados de acuerdo
a los resultados de los ejercicios.
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ITEM

4.3

VERSÃO 1

122

123

124

125

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Planes de contingencia para
atención médica en desastres.
Grado
de
Seguridad

Planes de contingencia para
atención médica en desastres.
Grado
de
Seguridad

Planes de contingencia para
atención médica en desastres.
Grado
de
Seguridad

BAJO/MEDIO/ALTO/OBSERVACIONES

BAJO/MEDIO/ALTO/OBSERVACIONES

BAJO/MEDIO/ALTO/OBSERVACIONES

Sismos, tsunamis, erupciones
volcánicas y deslizamientos.
SI NO EXISTEN ESTAS AMENAZAS EN
LA ZONA DONDE ESTÁ UBlCADO EL
HOSPITAL, NO MARCAR NADA. DEJAR
LAS TRES CASILLAS EN BLANCO.

Sismos, tsunamis, erupciones
volcánicas y deslizamientos.
SI NO EXISTEN ESTAS AMENAZAS EN
LA REGIÓN DONDE ESTÁ UBlCADO
EL HOSPITAL, NO MARCAR NADA.
DEJAR LAS TRES CASILLAS EN
BLANCO.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar
el plan.
Crisis sociales y terrorismo.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado
y cuenta con recursos para implementar
el plan.
lnundaciones y huracanes.
SI NO EXISTEN ESTAS AMENAZAS EN
LA REGIÓN DONDE ESTA UBICADO
EL HOSPITAL, NO MARCAR NADA.
DEJAR LAS TRES CASILLAS EN
BLANCO.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para lmplementar el
plan.
lncendios y explosiones.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el Plan y el
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan
Emergencias
químicas
o
radiaciones ionizantes.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Agentes con potencial epidémico.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal copacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
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VERSÃO 2

B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Crisis sociales y terrorismo.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
lnundaciones y huracanes.
SI NO EXISTEN ESTAS AMENAZAS EN
LA ZONA DONDE ESTA UBICADO EL
HOSPITAL, NO MARCAR NADA. DEJAR
LAS TRES CASILLAS EN BLANCO.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para lmplementar el
plan.
lncendios y explosiones.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el Plan y el
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Emergencias
químicas
o
radiaciones ionizantes.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Agentes con potencial epidémico.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal copacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.

Sismos, tsunamis, erupciones
volcánicas y deslizamientos.
SI NO EXISTEN ESTAS AMENAZAS EN
LA ZONA DONDE ESTÁ UBlCADO EL
HOSPITAL, NO MARCAR NADA.
DEJAR LAS TRES CASILLAS EN
BLANCO.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar
el plan.
Crisis sociales y terrorismo.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado
y cuenta con recursos para implementar
el plan.
lnundaciones y huracanes.
SI NO EXISTEN ESTAS AMENAZAS EN
LA REGIÓN DONDE ESTA UBICADO
EL HOSPITAL, NO MARCAR NADA.
DEJAR LAS TRES CASILLAS EN
BLANCO.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado
y cuenta con recursos para lmplementar
el plan.
lncendios y explosiones.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el Plan y el
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Emergencias
químicas
o
radiaciones ionizantes.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado
y cuenta con recursos para implementar
el plan.
Agentes con potencial epidémico.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal copacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar
el plan.
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ITEM

126

127

4.4

128

129

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Atención
psico-social
para
pacientes, familiares y personal
de salud.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado:
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Control de infecciones intrahospitalarias.
Solicitar el manual correspondiente
y verificar vigencia:

Atención
psico-social
para
pacientes, familiares y personal de
salud.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado:
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar
el plan.
Control de infecciones intrahospitalarias.
Solicitar el manual correspondiente
y verificar vigencia:

B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el manual y el
personal capacitado;
A = Existe el manual, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
Planes para el funcionamiento,
mantenimiento preventivo y
correctivo de los servicios vitales.
Mide el grado de accesibilidad,
vigencia y disponibilidad de los
documentos indispensables para la
resolución de una urgencia.
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Suministro de energia eléctrica y
plantas auxiliares.
El área de mantenimiento deberá
presentar el manual de operación
del
generador
alterno
de
electricidad, así como bitácora de
mantenimiento preventivo:
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Extste el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Suministro de agua potable.
El área de mantenimiento deberá
presentar el manual de operación
del sístema de suministro de agua
así como bitácora de mantenimiento
preventivo y de control de la calidad
del agua:
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.

B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el manual y el
personal capacitado;
A = Existe el manual, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
Planes para el funcionamiento,
mantenimiento preventivo y
correctivo de los servicios vitales.
Mide el grado de accesibilidad,
vigencia y disponibilidad de los
documentos indispensables para la
resolución de una urgencia.
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Suministro de energia eléctrica y
plantas auxiliares.
El área de mantenimiento deberá
presentar el manual de operación
del
generador
alterno
de
electricidad, así como registro de
mantenimiento preventivo:
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Extste el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Suministro de agua potable.
El área de mantenimiento deberá
presentar el manual de operación
del sístema de suministro de agua
así como registro de mantenimiento
preventivo y de control de la
calidad del agua:
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.

Atención
psico-social
para
pacientes, familiares y personal
de salud.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado:
A = Existe el plan, personal capacitado
y cuenta con recursos para implementar
el plan.
Control de infecciones intrahospitalarias.
Solicitar
el
manual
correspondiente
y
verificar
vigencia:
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el manual y el
personal capacitado;
A = Existe el manual, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
Planes para el funcionamiento,
mantenimiento preventivo y
correctivo de los servicios vitales.
Mide el grado de accesibilidad,
vigencia y disponibilidad de los
documentos indispensables para la
resolución de una urgencia.
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Suministro de energia eléctrica y
plantas auxiliares.
El área de mantenimiento deberá
presentar el manual de operación
del
generador
alterno
de
electricidad, así como bitácora de
mantenimiento preventivo:
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Extste el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Suministro de agua potable.
El área de mantenimiento deberá
presentar el manual de operación
del sístema de suministro de agua
así
como
registro
de
mantenimiento preventivo y de
control de la calidad del agua:
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
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ITEM

130

131

132

133

134

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO-SÍNTESE

(T1)

(T2)

(T1-2)

Reserva de combustible
EI área de mantenimiento deberá
presentar el manual para el
suministro de combustible, así
como la bitácora de mantenimiento
preventivo:
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Gases medicinales
EI área de mantenimiento deberá
presentar el manual de suministro
de gases medicinales, así como
bitácora
de
mantenimiento
preventivo.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar
el plan.
Sistemas habituales y alternos de
comunicación.
B= No existe o existe únicamente el
documento, M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Sistemas de agua residuales.
El área de mantenimiento garantizará
el flujo de estas aguas hacia el sistema
de drenaje público evitando la
contaminación de agua potable.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Sistema de manejo de residuos
sólidos.
El área de rnantenimiento deberá
presentar el manual de manejo de
residuos sólidos, así como bitácora de
recolección y manejo posterior.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe e1 plan y e1
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.

Reserva de combustible
EI área de mantenimiento deberá
presentar el manual para el
suministro de combustible, así
como registro de mantenimiento
preventivo:
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Gases medicinales
EI área de mantenimiento deberá
presentar el manual de suministro
de gases medicinales, así como
registro
de
mantenimiento
preventivo.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar
el plan.
Sistemas habituales y alternos de
comunicación.
B= No existe o existe solamente el
documento, M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Sistemas de agua residuales.
El área de mantenimiento garantizará
el flujo de estas aguas hasta el sistema
de drenaje público evitando la
contaminación de agua potable.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Sistema de manejo de resíduos
sólidos.
El área de mantenimiento deberá
presentar el manual de manejo de
residuos sólidos, así como registro de
recolección y manejo posterior.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe e1 plan y e1
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.

Reserva de combustible
EI área de mantenimiento deberá
presentar el manual para el
suministro de combustible, así
como registro de mantenimiento
preventivo:
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado
y cuenta con recursos para implementar
el plan.
Gases medicinales
EI área de mantenimiento deberá
presentar el manual de suministro
de gases medicinales, así como
registro
de
mantenimiento
preventivo.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado
y cuenta con recursos para
implementar el plan.
Sistemas habituales y alternos de
comunicación.
B= No existe o existe solamente el
documento, M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar
el plan.
Sistemas de agua residuales.
El área de mantenimiento garantizará
el flujo de estas aguas hacia el sistema
de drenaje público evitando la
contaminación de agua potable.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado
y cuenta con recursos para implementar
el plan.
Sistema de manejo de resíduos
sólidos.
El área de mantenimiento deberá
presentar el manual de manejo de
residuos sólidos, así como registro de
recolección y manejo posterior.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe e1 plan y e1
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado
y cuenta con recursos para implementar
el plan.
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ITEM

135

4.5

136

137

138

139

140

VERSÃO ORIGINAL

BACK TRANSLATION 1
(BT1)

BACK TRANSLATION 2
(BT2)

Mantenimiento del sistema contra
incendios.
El área de mantenimiento deberá
presentar el manual para el manejo de
sistemas contra incendios, así como la
bitácora de mantenimiento preventivo
de extintores e hidrantes.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Disponibilidad de medicamentos,
insumos, instrumental y equipo
para desastres.
Verificar con lista de cotejo la
disponibilidad
de
insumos
indispensables ante una emergencia
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Medicamentos.
Verificar la disponibilidad
de
medicamentos para emergencias. Se
puede tomar como referencia el listado
recomendado por OMS.
B= No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Material de curación y otros
insumos.
Verificar que exista en la central de
esterilización una reserva esterilizada
de material de consumo para cualquier
emergencia (se recomienda sea la
reserva que circulará el día siguiente).
B: No existe; M= Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Instrumental.
Verificar existencia y mantenimiento
de instrumental específico para
urgencias.
B= No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Gases medicinales.
Verificar teléfonos y domicilio así
como la garantía de abastecimiento por
parte del proveedor.
B: No existe; M = Cubre menos de 72
horas; A: Garantizado para 72 horas o
más:
Equipos de ventilación asistida (tipo
volumétrico).
El comité de emergencias del hospital
debe conocer la cantidad y condiciones
de uso de los equipos de respiración
asistida.
B= No existe; M= Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.

Mantenimiento del sistema contra
incendios.
El área de mantenimiento deberá
presentar el manual para el manejo de
sistemas contra incendios, así como
registro de mantenimiento preventivo
de extintores e hidrantes.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Disponibilidad de medicamentos,
insumos, instrumental y equipo
para desastres.
Verificar con lista de control la
disponibilidad
de
insumos
indispensables ante una emergencia
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Medicamentos.
Verificar la disponibilidad de
medicamentos para emergencias. Se
puede tornar como referencia el listado
recomendado por OMS.
B= No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Material de curación y otros
insumos.
Verificar que exista en la central de
esterilización una reserva esterilizada
de material de consumo para cualquier
emergencia (se recomienda sea la
reserva que circulará el día siguiente).
B: No existe; M= Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Instrumental.
Verificar existencia y mantenimiento
de instrumental específico para
urgências.
B= No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Gases medicinales.
Verificar teléfonos y domicilio así
como la garantía de abastecimiento
por parte del proveedor.
B: No existe; M = Cubre menos de 72
horas; A: Garantizado para 72 horas o
más:
Equipos de ventilación asistida (tipo
volumétrico).
El comité de emergencias del hospital
debe conocer la cantidad y
condiciones de uso de los equipos de
respiración asistida.
B= No existe; M= Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.

Mantenimiento del sistema contra
incendios.
El área de mantenimiento deberá
presentar el manual para el manejo de
sistemas contra incendios, así como
registro de mantenimiento preventivo
de extintores e hidrantes.
B= No existe o existe solamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado
y cuenta con recursos para implementar
el plan.
Disponibilidad de medicamentos,
insumos, instrumental y equipo
para desastres.
Verificar con lista de cotejo la
disponibilidad
de
insumos
indispensables ante una emergencia
Grado
de
Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES
Medicamentos.
Verificar la disponibilidad de
medicamentos para emergencias. Se
puede tornar como referencia el
listado recomendado por OMS.
B= No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Material de curación y otros
insumos.
Verificar que exista en la central de
esterilización una reserva esterilizada
de material de consumo para
cualquier emergencia (se recomienda
sea la reserva que circulará el día
siguiente). B: No existe; M= Cubre
menos de 72 horas; A= Garantizado
para 72 horas o más.
Instrumental.
Verificar existencia y mantenimiento
de ínstrumental específico para
urgências.
B= No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Gases medicinales.
Verificar teléfonos y domicilio así
como la garantía de abastecimiento
por parte del proveedor.
B: No existe; M = Cubre menos de 72
horas; A: Garantizado para 72 horas o
más:
Equipos de ventilación asistida (tipo
volumétrico).
El comité de emergencias del hospital
debe conocer la cantidad y
condiciones de uso de los equipos de
respiración asistida.
B= No existe; M= Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
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ITEM

141

142

143

144

145

VERSÃO ORIGINAL

BACK TRANSLATION 1
(BT1)

BACK TRANSLATION 2
(BT2)

Equipos electro-médicos.
El comité de emergencias del hospital
debe conocer la cantidad y condiciones
de uso de los equipos electromédicos,

Equipos electro-médicos.
El comité de emergencias del hospital
debe conocer la cantidad y condiciones
de uso de los equipos electromédicos,

B: No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Equipos para soporte de vida.
B: No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Equipos de protección personal para
epidemias (material desechable).

B: No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Equipos para soporte de vida.
B: No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Equipos de protección personal
para
epidemias
(material
desechable).
El hospital debe contar con equipos de
protección para el personal que labore
en áreas de primer contacto.
B: No existe; M = Cubre menos de 72
horas; A: Garantizado para 72 horas o
más.
Carro de paro cardiorrespiratorio.

Equipos electro-médicos.
El comité de emergencias del hospital
debe conocer la cantidad y
condiciones de uso de los equipos
electromédicos,
B: No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Equipos para soporte de vida.
B: No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Equipos de protección personal
para
epidemias
(material
desechable).
El hospital debe contar con equipos
de protección para el personal que
labore en áreas de primer contacto.
B: No existe; M = Cubre menos de 72
horas; A: Garantizado para 72 horas o
más.
Carro de paro cardiorrespiratorio.

El comité de emergencias del hospital
debe conocer la cantidad, condiciones
de uso y ubicación de los carros de
paro cardiorrespiratorio.
B: No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Tarjetas de triage y otros
implementos para manejo de
víctimas en masa.
En el servicio de emergencias se
difunde e implementa la tarjeta de
TRIAGE en caso de saldo masivo de
víctimas. Evaluar en relación a la
capacidad instalada máxima del
hospital.
B= No existe; M= Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más
Observaciones al punto 4:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Nombre y firma del evaluador
.........................................................

El comité de emergencias del hospital
debe conocer la cantidad, condiciones
de uso y ubicación de los carros de
paro cardiorrespiratorio.
B: No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Tarjetas de triage y otros
implementos para manejo de
víctimas en masa.
En el servicio de emergencias se
difunde e implementa la tarjeta de
TRIAGE en caso de saldo masivo de
víctimas. Evaluar en relación a la
capacidad instalada máxima del
hospital.
B= No existe; M= Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Observaciones al punto 4:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Nombre y firma del evaluador
.........................................................

El hospital debe contar con equipos de
protección para el personal que labore
en áreas de primer contacto.
B: No existe; M = Cubre menos de 72
horas; A: Garantizado para 72 horas o
más.
Carro de atención de paro
cardiorrespiratorio.
El comité de emergencias del hospital
debe conocer la cantidad, condiciones
de uso y ubicación de los carros para
atención de paro cardiorrespiratorio.
B: No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Tarjetas
de
triage y otros
implementos para manejo de
víctimas en masa.
En el servicio de urgencias se difunde e
implementa la tarjeta de TRIAGE en
caso de saldo masivo de víctimas.
Evaluar en relación a la capacidad
instalada máxima del hospital.
B= No existe; M= Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Observaciones al punto 4:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
Nombre y firma del evaluador
..........................................................

Fonte: Cardoso, 2017

5. 3 Avaliação por Comitê de Especialistas
O Comitê de Especialistas foi composto por cinco profissionais que atuam na região
sudeste do país, em um centro urbano multicultural (Rio de Janeiro), os quais foram
recrutados no âmbito do Exército Brasileiro: um enfermeiro, um médico, um engenheiro, um
arquiteto e um administrador hospitalar, cada um com larga experiência profissional e
vivência mínima de 5 (cinco) anos no campo militar, atuando em sua área específica de
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formação e com vivência de caráter nacional, em diversos Estados da federação, como já
anteriormente descrito.
Nesta fase, os integrantes do Comitê, após avaliarem texto original, as duas traduções
(T1 e T2), a síntese das traduções para o português (T1-2), e as duas retro traduções para o
espanhol (BT1 e BT2), registraram os problemas observados, as ações realizadas e
comentários, considerando as equivalências semântica, idiomática, de conceitos e cultural dos
textos em análise, com a finalidade de possibilitar a compreensão de cada quesito presente no
instrumento de avaliação do ISH. Tais ações foram registradas no quadro 6 abaixo.
Cabe enfatizar que neste quadro estão lançados somente os itens que revelaram
problemas observados por um ou mais especialistas e que foram debatidos por eles em busca
do restabelecimento de equivalências. Assim, os demais itens, não registrados aqui,
mostraram, para os cinco especialistas, equivalência total (semântica, idiomática, cultural e
conceitual) entre o instrumento original e a versão-síntese traduzida.

Quadro 6 – Apresentação do tipo de problema observado, as ações realizadas e os
comentários, após a avaliação do Comitê de Especialistas
ITEM

9c

10

1.1

PROBLEMA OBSERVADO

AÇÕES REALIZADAS
Retirado o termo “gerais” das
expressões “cuidados intensivos
gerais”
e
“cuidados
intermediários gerais”.
O termo “aptidão” da versãosíntese foi substituído pelo
termo “capacidade”.

Ausência
conceitual.

de

equivalência

Ausência
cultural.

de

equivalência

Ausência
cultural.

de

equivalência

O termo “comitê hospitalar” da
versão-síntese foi substituído
pelo termo “gestor hospitalar”.

Ausência
de
idiomática.

equivalência

O vocábulo “penetrações”
substituído por “avanços”.

Ausência
conceitual.

equivalência

Substituída a expressão “diante
de solo argiloso” por “na
presença de solo argiloso”.

foi

1.1.2

1.2

de

COMENTÁRIOS (APÓS
AVALIAÇÃO DO COMITÊ
DE ESPECIALISTAS)
O termo “gerais” para cuidados
intensivos e intermediários foi
referido como inadequado pelos
5 especialistas.
O termo “capacidade” foi
referido como mais adequado
no contexto por 4 dos 5
especialistas.
Na realidade brasileira “gestor
hospitalar” mostrou-se como
mais adequado no enunciado
para todos os especialistas.
Por mostrar-se mais adequado
para retratar eventos associados
a inundações causadas por
movimento de rios ou mar, os
especialistas, por unanimidade,
optaram por alterar a palavra
“penetrações” por “avanços”,
mantendo seu sentido original.
A fim de imprimir maior clareza
e propriedade ao enunciado, foi
sugerida a mudança acima pelo
engenheiro do comitê, contando
com a concordância dos demais
especialistas.
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ITEM

PROBLEMA OBSERVADO

AÇÕES REALIZADAS

Ausência
de
equivalência
conceitual e cultural.

As expressões “corroborar” e
“normas de estabelecimentos
seguros” foram substituídas por
“avaliar” e “normas técnicas
brasileiras”.

COMENTÁRIOS (APÓS
AVALIAÇÃO DO COMITÊ
DE ESPECIALISTAS)
As substituições referidas foram
defendidas por 4 dos 5
especialistas, atribuindo maior
adequação do enunciado ao
contexto cultural brasileiro.

Ausência
de
equivalência
conceitual e cultural.

Foi modificada a expressão “
usando normas para edificações
seguras” por “usando critérios
estabelecidos
em
normas
técnicas
para
edificações
seguras”.

A modificação debatida e aceita
por 4 dos cinco especialistas,
incluindo engenheiro e arquiteto
tendo o propósito de dar mais
coerência e adequação do item
ao contexto brasileiro.

Ausência
semântica.

de

equivalência

Substituída
a
palavra
“martelamento” da versãosíntese por “estaqueamento”.

Ausência
conceitual.

de

equivalência

Foi substituída a palavra
“massa” por “forma” no
enunciado do item. No texto da
alternativa “A” foi extraída a
expressão “na planta” .

Ausência
de
equivalência
conceitual e idiomática.

Foi substituída a palavra
“massa” por “forma” no
enunciado do item. No texto da
alternativa “M” foi substituída
a expressão “menos de 20%,
porém mais de 5%” por “entre 5
% e 20%”.
Fez-se a substituição da
expressão “O avaliador verifica
que o gerador” por
“O
avaliador verifica se o gerador”
no enunciado do item.
Feita
a
substituição
da
expressão “das provas” por “de
testes”.

A palavra “martelamento” é a
tradução literal para o idioma
português do termo em espanhol
“martilleo”. O comitê de
especialistas entendeu que se
torna mais adequado o emprego
da palavra “estaqueamento”
referindo-se às fundações no
momento da construção de
prédios adjacentes.
Ambas as sugestões foram
apresentadas pelo engenheiro do
comitê de especialistas, sendo
de concordância dos demais,
uma vez que confere ao texto
maior coerência e adequação
técnica.
A fim de conferir maior clareza
e coerência ao enunciado, foram
realizadas
as
alterações
debatidas e acordadas pelos 5
especialistas.

2

3

7

11

12

Ausência
conceitual.

de

equivalência

14

15

Ausência
de
equivalência
semântica e cultural.

Ausência
semântica.
18

de

equivalência

Substituído “redundante” da
versão-síntese por “alternativo”.

A mudança teve o propósito de
impor
maior
clareza
ao
enunciado, tornando melhor sua
compreensão.
A substituição de expressão
assinalada confere ao enunciado
maior adequação.
A palavra “redundante” possui
significado diverso no idioma
português. O item refere-se ao
sistema gerador alternativo ao
serviço
convencional
fornecimento
de
energia
elétrica.
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ITEM

PROBLEMA OBSERVADO
Ausência
de
idiomática.

equivalência

20

Ausência
de
equivalência
cultural e idiomática.
21

Ausência
conceitual.

de

equivalência

23

AÇÕES REALIZADAS
Substituídas
as
expressões
“lugares chave” e “ percurso
por” pelas expressões “áreas
críticas” e
“inspeções em”,
respectivamente.
Realizou-se a substituição da
palavra
“proveem”
por
“fornecem” . No texto das
alternativas “M” e “A” a
expressão “proveem suficiente
energia”
cedeu
lugar
a
“fornece(m) energia suficiente”.
Procedeu-se à substituição da
expressão “que os cabos
estejam” por “se os cabos estão”
no enunciado do item.

Ausência
de
equivalência
conceitual e cultural.

A exemplo do item 23, fez-se a
substituição
da
expressão
“verificar que os equipamentos”
por
“verificar
se
os
equipamentos” no enunciado do
item. O termo “ancoragem”,
presente no texto no singular e
no plural foi substituído por
“fixação”, também no singular e
plural.

Ausência
cultural.

equivalência

Realizada a troca do termo
“mau” por “ruim”.

Ausência
de
equivalência
idiomática e cultural.

Substituídos os termos “tanque”
por “reservatório”, “que” por
“se”, “conte com uma” por
“possui”,
“satisfazer”
por
“suprir”, “cobre” por “supre” e
“cobrir” por “suprir”.
Procedeu-se à substituição dos
termos
“depósitos”
por
“reservatórios” e “corroborar”
por “avaliar”.

25

de

27

29

Ausência
semântica.
30

de

equivalência

COMENTÁRIOS (APÓS
AVALIAÇÃO DO COMITÊ
DE ESPECIALISTAS)
As substituições assinaladas
conferiram, de acordo com a
totalidade dos especialistas,
maior clareza e coerência ao
texto do item.
Com
as
modificações
realizadas, o comitê buscou
atribuir ao item maior facilidade
de compreensão ao avaliador.

A modificação realizada confere
ao
enunciado
maior
concordância, objetividade e
assertividade, mantendo-se fiel
ao que se deseja avaliar.
A
modificação
realizada,
substituindo “verificar que os
equipamentos” por “verificar
se os equipamentos”, como
referido no item 23, confere ao
enunciado maior concordância,
objetividade e assertividade,
mantendo-se fiel ao que se
deseja avaliar. Já o termo
“fixação”
substituiu
“ancoragem”, seguindo sugestão
unânime dos especialistas, uma
vez que “fixação” assegura o
aspecto que se quer avaliar e
confere a adaptação cultural ao
contexto.
O comitê de especialistas
entendeu ser inadequado o
emprego do termo “mau” como
consta
na
versão-síntese,
substituindo-o por “ruim” que
se mostra mais adequado para a
avaliação a que se propõe o
item.
As substituições sugeridas e
aceitas por 4 dos 5 especialistas
atribuíram maior clareza ao
enunciado, preservando seu
sentido original e se adequando
ao contexto brasileiro.
As mudanças de termos
realizadas no item objetivaram
conferir-lhe a devida adequação
e clareza.
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ITEM

PROBLEMA OBSERVADO

Substituída a expressão “Se dá”
presente na opção “B” do item
por “Se supre”.

Ausência
de
equivalência
conceitual e cultural.

Procedeu-se à substituição da
expressão “que o hospital conte
com depósito” por “se o hospital
possui tanque” no enunciado do
item.

Ausência
de
equivalência
idiomática e conceitual.

A expressão “ou tem menos de
3 dias” foi modificada para “ou
possui
capacidade
de
armazenamento inferior a 3 dias
”.

A mudança realizada objetivou
clareza e compreensão na opção
do item, retratando ainda a
coerência em relação ao
domínio que pretende medir.

Ausência
cultural.

de

equivalência

O termo “ancoragem”, presente
no texto no singular e no plural
foi substituído por “fixação”,
também no singular e plural.

Ausência
conceitual.

de

equivalência

Ausência
cultural.

de

equivalência

Fez-se a substituição da
expressão “que os depósitos que
contêm elementos inflamáveis
se encontrem” por “se os
depósitos que contêm elementos
inflamáveis se encontram” no
enunciado do item.
O termo “ancoragem”, presente
no texto no singular e no plural
foi substituído por “fixação”,
também no singular e plural.

“Fixação”
substituiu
“ancoragem”, seguindo sugestão
unânime dos especialistas, uma
vez que “fixação” assegura o
aspecto que se quer avaliar e
confere a adaptação cultural ao
contexto.
A mudança na expressão
empregada teve com propósito a
maior
concordância
entre
termos no contexto, facilitando
sua compreensão.

Ausência
cultural.

de

equivalência

O termo “recintos”, presente no
título do item e nas três opções,
foi substituído por “depósitos e
centro de distribuição”.

Ausência
cultural.

de

equivalência

O termo “recintos”, presente no
título do item, foi substituído
por “depósitos”.

31

35

36

39

41

44

COMENTÁRIOS (APÓS
AVALIAÇÃO DO COMITÊ
DE ESPECIALISTAS)
Com a mudança realizada,
sendo da concordância de todos
os especialistas, imprimiu-se
clareza e adequação ao texto da
opção “B”, nivelando-a às
demais opções.
A modificação realizada confere
ao
enunciado
maior
concordância, objetividade e
assertividade, mantendo-se fiel
ao que se deseja avaliar e
adaptando-se ao contexto.

equivalência

Ausência
de
idiomática.

34

AÇÕES REALIZADAS

“Fixação”
substituiu
“ancoragem”, seguindo sugestão
aceita por todos os especialistas,
uma vez que “fixação” assegura
o aspecto que se quer avaliar,
mantém o sentido original
expresso no instrumento de
avaliação e confere a adaptação
cultural ao contexto.
De acordo com o entendimento
de todos os especialistas, a
expressão “depósitos e centro de
distribuição” é mais adequada
para a compreensão do item e
para sua adaptação cultural ao
contexto.
De forma semelhante ao item
41, todos os especialistas
concordaram que, para melhor
compreensão
e
adaptação
cultural deste item avaliado, o
termo “recintos” necessitaria ser
substituído por “depósitos”.
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ITEM

47
e
48

52

PROBLEMA OBSERVADO
Ausência
cultural.

de

equivalência

O termo “ancoragens”, presente
no enunciado de ambos os itens
foi substituído por “fixações”.

Ausência
conceitual.

de

equivalência

Fez-se a substituição da
expressão “que as estantes se
encontrem” por “se as estantes
se encontram” no enunciado do
item.

Ausência
de
equivalência
cultural e conceitual.

Realizou-se a substituição do
termo
“estante(s)”
por
“estante(s) e prateleira(s)” no
título, no enunciado e nas
opções do item. As substituições
foram
acompanhadas
das
devidas concordâncias nominal
e verbal dos termos.
Fez-se a substituição da
expressão “que as mesas para
computador estejam” por “se as
mesas para computador estão”
no enunciado do item. O termo
“mau” foi também substituído
por “ruim” na alternativa “B”.

Ausência
de
equivalência
conceitual e idiomática.
53

Ausência
de
equivalência
idiomática e cultural.

54

Ausência
conceitual.

de

equivalência

Ausência
conceitual.

de

equivalência

55

56

AÇÕES REALIZADAS

Substituídas as expressões “em
percurso por” e “ancoragem”
por “em inspeção em” e
“fixação”,
respectivamente.
Com as mudanças o enunciado
ficou: “verificar em inspeção
em escritórios a fixação do
mobiliário” e “A=Boa ou não
necessita de fixação”.
Procedeu-se à substituição da
expressão
“que
lâmpadas,
equipamentos de anestesia,
mesas cirúrgicas se encontrem”
por
“se
lâmpadas,
equipamentos de anestesia,
mesas cirúrgicas se encontram”
no enunciado do item.
Realizou-se a substituição da
expressão “que as mesas de
Raios-X e o equipamento de
raios se encontrem” por “se as
mesas e equipamentos de RaiosX se encontram” no enunciado
do item.

COMENTÁRIOS (APÓS
AVALIAÇÃO DO COMITÊ
DE ESPECIALISTAS)
A mudança foi realizada
tomando
por
base
o
entendimento dos especialistas,
que entenderam ser o vocábulo
“fixação” adequado e adaptado
culturalmente ao contexto.
A mudança na expressão
empregada teve com propósito a
maior
concordância
entre
termos no contexto, facilitando
sua compreensão.
As modificações realizadas
buscaram maior concordância
para a compreensão do item,
mantendo-se fiel ao que se
deseja avaliar, adequando-o ao
contexto.

A mudança nas expressões
empregadas teve com propósito,
respectivamente,
a maior
concordância entre termos no
contexto,
facilitando
sua
compreensão e atribuir maior
propriedade e precisão a todo
conteúdo do item.
As substituições assinaladas
conferiram, de acordo com a
totalidade dos especialistas,
maior clareza, coerência e
adequação cultural do item.

A mudança na expressão
empregada teve com objetivo a
maior
concordância
entre
termos no contexto, facilitando
sua compreensão.

A modificação realizada confere
ao
enunciado
maior
concordância, objetividade e
assertividade, mantendo-se fiel
ao que se deseja avaliar.
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ITEM

PROBLEMA OBSERVADO

AÇÕES REALIZADAS

equivalência

Os termos “ancoragens” e
“ancoragem”, presentes no texto
da
versão-síntese,
foram
substituídos por “fixações” e
“fixação”, respectivamente.

Ausência
de
equivalência
cultural e conceitual.

De forma semelhante ao
ocorrido no item 52, realizou-se
a
substituição
do
termo
“estante” por “estantes e
prateleiras” no título e nas
opções do item.

Ausência
semântica.

de

equivalência

Foi realizada a substituição do
termo “pontes” por “rampas” no
título do item.

Ausência
cultural.

de

equivalência

A expressão “equipamentos
rodantes” foi substituída por
“equipamentos móveis”.

Ausência
cultural.

de

equivalência

“Tetos falsos ou rasos” presente
na versão-síntese foi substituído
por “rebaixados ou suspensos” e
“falsos” por “rebaixados”.

Ausência
conceitual.

de

equivalência

Fez-se a substituição da
expressão “que os cargos e
assinaturas correspondam” por
“se os cargos e assinaturas
correspondem” no enunciado do
item.

Ausência
cultural.

de

66

71

75

77

85

COMENTÁRIOS (APÓS
AVALIAÇÃO DO COMITÊ
DE ESPECIALISTAS)
As
mudanças
realizadas
seguiram sugestão unânime dos
especialistas, uma vez que os
termos “fixações” e “fixação”
asseguram o aspecto que se quer
avaliar e conferem a adaptação
cultural necessária ao contexto.
As modificações realizadas
buscaram maior concordância
para a compreensão do item,
resgatando a amplitude do que
se deseja avaliar e adequando o
item ao contexto.
Com a mudança de termos
realizada no item buscou-se
adequar o sentido original ao
contexto real, uma vez que, no
que se refere à estrutura do
estabelecimento de saúde, é
mais pertinente falar-se em
existência de “rampas” de
passagem do que “pontes”.
Estas seriam mais adequadas à
área circulação externa à
unidade hospitalar com a
finalidade
precípua
de
circulação de veículos.
“Equipamentos rodantes” não é
usual no contexto brasileiro. De
forma unânime, os especialistas
concordaram com a substituição
por “equipamentos móveis”, a
fim de adequar o sentido da
expressão ao contexto cultural
brasileiro.
A mudança entre os termos
atribuiu, de acordo com a
percepção dos especialistas, a
adaptação cultural necessária ao
contexto, uma vez que “teto
rebaixado ou suspenso” tem
utilização mais ampla no Brasil.
A mudança na expressão
empregada teve com propósito a
maior
concordância
entre
termos no contexto, facilitando
sua compreensão.
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ITEM

PROBLEMA OBSERVADO

AÇÕES REALIZADAS

Ausência
de
equivalência
conceitual e cultural.

Procedeu-se à substituição da
expressão “que os cargos dentro
do comitê sejam exercidos” por
“se os cargos dentro do comitê
são exercidos” no enunciado do
item. De igual modo, os
especialistas
optaram
por
realizar as seguintes mudanças:
“chefe de enfermaria” por
“chefe de enfermagem”; “chefe
de emergências” por “chefe do
setor de emergência”; “médico
chefe” por “chefe da Divisão
médica”.
Realizou-se a substituição da
expressão “que contem com
suas atividades” por “se contam
com suas atividades” no
enunciado do item.
Realizou-se a substituição das
expressões
“diretório
telefônico”
por
“lista
telefônica”, “que o diretório
inclua” por “se a lista inclui” e
“corroborar
telefones”
por
“verificar telefones” no texto do
item.
O título do item passou pela
seguinte substituição: “cartões
de ação” por “planos de ação”.
Em adição, o enunciado teve
sua redação alterada:
de
“Verificar que os cartões de
ação indiquem as funções que
realiza cada integrante do
hospital
especificando
sua
participação em caso de desastre
interno e/ou externo” para
“Verificar se os planos de ação
indicam as funções que cada
integrante do hospital deverá
exercer,
especificando
sua
participação em caso de desastre
interno e/ou externo”.
Substituída
a
expressão
“serviços chave” por “serviços
críticos”.

86

Ausência
conceitual.

de

equivalência

87

Ausência
de
equivalência
cultural e conceitual.
94

Ausência
de
equivalência
cultural e conceitual.

95

96

98

Ausência
de
idiomática.

equivalência

Ausência
conceitual.

equivalência

de

Fez-se a substituição da
expressão
“que
o
plano
considere” por “se o plano
considera” no enunciado do
item.

COMENTÁRIOS (APÓS
AVALIAÇÃO DO COMITÊ
DE ESPECIALISTAS)
As modificações realizadas
conferem ao enunciado maior
concordância, objetividade e
assertividade, mantendo-se fiel
ao que se deseja avaliar e
adaptando-se
ao
contexto
brasileiro.

A
modificação
realizada
proporciona a concordância
entre os termos estruturantes da
frase, atribuindo-lhe maior
clareza.
As modificações realizadas
conferem ao enunciado maior
concordância, objetividade e
assertividade, mantendo-se fiel
ao que se deseja avaliar,
adequando-o ao contexto.

As alterações feitas no texto
objetivaram
adequá-lo
ao
cenário cultural e revestir-lhe de
maior clareza para melhor
compreensão do avaliador.

A mudança realizada no item,
de acordo com a totalidade dos
especialistas, conferiu maior
clareza e coerência ao texto.
A mudança na expressão
empregada teve a finalidade de
propiciar a devida concordância
entre termos no contexto,
facilitando seu entendimento.
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ITEM

PROBLEMA OBSERVADO
Ausência
cultural.

de

equivalência

A expressão “departamento de
emergências”, presente no título
do item e o termo “deságue”,
presente no enunciado, foram
substituídos, respectivamente,
por “setor de emergências” e
“drenagem”.

Ausência
conceitual.

de

equivalência

Foram
substituídas
as
expressões “registros médicos”
por “registros da equipe
multiprofissional” e “registros
clínicos” por “registros da
equipe multiprofissional” no
título e no enunciado do item,
respectivamente.

Ausência
de
idiomática.

equivalência

Substituída a expressão “Em
percurso” pela expressão “Em
inspeção”.

Ausência
cultural.

de

equivalência

Ausência
de
idiomática.

equivalência

A expressão “o Comitê de
Vigilância
Epidemiológica
Intra-Hospitalar” foi substituída
por “a Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar - CCIH”.
Substituída a expressão “se
tem” presente no enunciado do
item por “se há”.

Ausência
semântica.

de

equivalência

Ausência
conceitual.

de

equivalência

Ausência
de
idiomática.

equivalência

102

103

104

105

106

109

113

116

AÇÕES REALIZADAS

O título do item foi substituído
de “Porções alimentícias para o
pessoal durante a emergência”
por “Previsão de alimentação
para o pessoal durante a
emergência”.
Fez-se a substituição do termo
“formatos” por “mecanismos”
no enunciado do item.
Substituída a expressão “turnos
noturnos”
por
“períodos
noturnos” no título do item.

COMENTÁRIOS (APÓS
AVALIAÇÃO DO COMITÊ
DE ESPECIALISTAS)
Segundo o entendimento dos
especialistas, por unanimidade:
a
expressão
“setor
de
emergências”
está
mais
adaptada e designa com mais
propriedade
a
realidade
hospitalar brasileira e a palavra
“deságue” com o sentido de
esgotamento de água apresenta
melhor
adequação
quando
substituída por “drenagem”.
Ambas as sugestões foram
apresentadas pelo enfermeiro do
comitê de especialistas, sendo
acolhidas pelos demais. A
mudança trouxe mais adequação
ao texto, tornando-o oportuno,
uma vez que as expressões
acrescentadas referem-se com
mais
propriedade
à
característica
multidisciplinar
envolvida no atendimento a
vítimas de desastres.
A
substituição
assinalada
possibilitou maior coerência e
clareza ao texto do item, de
acordo com a totalidade dos
especialistas.
No contexto brasileiro cabe à
CCIH*
a
vigilância
epidemiológica no cenário intrahospitalar.
A mudança de expressão “se
tem” por “se há” imprimiu
maior clareza, adequação e
pertinência ao enunciado.
A expressão “previsão de
alimentação”
substituindo
“porções alimentícias” confere
maior clareza e adequação
semântica ao que se propõe o
item.
Com
a
alteração
citada
objetivou-se
atribuir
ao
enunciado maior coerência e
sentido,
facilitando
seu
entendimento.
A substituição assinalada visou
conferir, de acordo com a
totalidade dos especialistas,
maior clareza, adequação e
coerência ao texto do item.
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ITEM

PROBLEMA OBSERVADO
Ausência
conceitual.

de

AÇÕES REALIZADAS

equivalência

Efetuou-se a substituição da
expressão “que as rotas de saída
estejam” por “se as rotas de
saída estão” no enunciado do
item.

Ausência
de
equivalência
semântica e idiomática.

Foram
substituídas
as
expressões
“Exercícios
de
simulação
ou
simulados”,
presente no título do item, e
“simulados e/ou simulações”,
presente no enunciado, por
“Exercícios simulados”.

Ausência
conceitual.

de

equivalência

Fez-se a substituição da
expressão “que os planos
sejam” por “se os planos são”
no texto do item.

Ausência
conceitual.

de

equivalência

A
expressão
“atendimento
médico em desastres” foi
substituída por “atendimento de
saúde em desastres” no item.

Ausência
conceitual.

de

equivalência

A expressão “serviços vitais”
foi substituída por “serviços
essenciais”.

Ausência
cultural.

de

equivalência

Foi substituída a expressão
“sistemas
habituais”
por
“sistemas comuns” no título do
item.

118

COMENTÁRIOS (APÓS
AVALIAÇÃO DO COMITÊ
DE ESPECIALISTAS)
A
substituição
realizada
objetivou
a
necessária
concordância entre os termos
que compõem o contexto,
tornando mais claro seu
entendimento.
A
expressão
“exercícios
simulados” abarca o sentido
próprio, no contexto brasileiro,
do conjunto de ações de
preparação
e
treinamento
efetivo para as situações de
emergências reais.

119

4.3

4.4
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Assim como no item 118, a
mudança realizada no presente
item teve a finalidade de
propiciar a devida concordância
entre termos no contexto,
facilitando sua compreensão.
O atendimento às vítimas de
desastres reflete uma atuação
multi
e
interdisciplinar,
transcendendo
o
enfoque
“médico”. Manter a expressão
“atendimento
médico”
restringiria a amplitude das
ações
que
devem
ser
desenvolvidas
no
cenário
emergencial.
A
expressão
“serviços
essenciais”,
como
restou
acordado
no
comitê
de
especialistas, atribui ao item
uma maior abrangência de
serviços a serem avaliados, sem
contudo perder seu grau de
importância e sentido de
urgência.
O comitê de especialistas
entendeu ser inadequado, para o
contexto brasileiro, o emprego
da
expressão
“sistemas
habituais”. No que diz respeito a
sistemas
e
formas
de
comunicação mostra-se mais
adequada e pertinente a
expressão “sistemas comuns”,
referindo-se
a
formas
e
procedimentos mais utilizados
na
operacionalização
da
comunicação interpessoal e
institucional.
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ITEM

PROBLEMA OBSERVADO
Ausência
de
idiomática.

equivalência

A expressão “sistema de
drenagem
público”
foi
modificado
para
“sistema
público de drenagem”.

Ausência
conceitual.

de

equivalência

Fez-se a substituição da
expressão “Verificar que exista”
por “Verificar se existe” no
texto do item.

Ausência
conceitual.

de

equivalência

As alternativas do item sofreram
acréscimos, resultando em: “BNão existe a garantia de
abastecimento;
MO
abastecimento cobre menos de
72 horas; A- Abastecimento
garantido para 72 horas ou
mais”.

133

137

139

AÇÕES REALIZADAS

COMENTÁRIOS (APÓS
AVALIAÇÃO DO COMITÊ
DE ESPECIALISTAS)
A mudança realizada neste item
objetivou
imprimir
maior
coerência,
concordância
e
clareza no texto do enunciado.
A mudança realizada no item
teve o propósito de propiciar a
concordância entre termos no
contexto,
facilitando
sua
compreensão.
As
correções
realizadas,
implicando em acréscimos nas
alternativas do item, buscaram
proporcionar
a coerência
necessária para uma melhor
compreensão
do
contexto
avaliado.

Fonte: Cardoso, 2018

De posse dos registros realizados no quadro 6, fruto das observações feitas pelos
especialistas, visando a mais fidedigna aproximação cultural, foi elaborada a versão traduzida
consensual, resultante da reunião entre os cinco especialistas que, valendo-se de sua
experiência em sua área de atuação profissional, apresentaram e discutiram propostas de
adequações da versão-síntese (T1-2). Portanto, no quadro 7 adiante, estão listados todos os
itens do ISH, compreendendo: 1) sua versão original em idioma espanhol; 2) a versão-síntese
(T1-2); e 3) a versão traduzida consensual. Nesta última versão, as modificações de cada item
sugeridas pelos especialistas, com concordância de pelo menos quatro deles, isto é, 80%
dos integrantes do comitê, estão sublinhadas na coluna “versão traduzida consensual”, em que
buscou-se preservar as equivalências entre as versões original e traduzida consensual do ISH e
propiciar sua adaptação cultural à realidade brasileira.

_____________________________________
Nota cultural: No Brasil, a comissão que mais se aproxima da “comissão de epidemiologia intra-hospitalar” é a
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)*, cuja constituição é obrigatória conforme previsto na
Portaria MS/GM 2616, de 12 de maio de 1998.
Nota cultural: O termo “hospitalaria”, em consonância com a política de hospitais seguros frente a desastres da
OPAS (2008), refere-se a estabelecimentos de saúde de forma geral, independente do porte ou localização.
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Por fim, as modificações sugeridas e registradas ensejaram garantir sentido gramatical
às frases, bem como adequá-las e direcioná-las ao público brasileiro, garantido sua
compreensão e fidedignidade em relação aos propósitos do instrumento originalmente escrito
em espanhol.

Quadro 7– Apresentação dos itens modificados da versão-síntese das traduções (T1-2)
na avaliação do Comitê de Especialistas (considerando ainda as duas retro traduções
BT1 e BT2), para a obtenção da versão traduzida consensual
ITEM

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

INFORMAÇÃO GERAL DO
ESTABELECIMENTO
DE
SAÚDE
Nome do estabelecimento
Endereço
Telefones (inclua o código da
cidade)
Site e e-mail
Número total de leitos
Índice de ocupação de leitos em
situações normais
Descrição da instituição (aspectos
gerais, instituição a que pertence,
tipo
de
estabelecimento,
localização na rede de serviços de
saúde, tipo de estrutura, cobertura
da população, área de influência,
pessoal
assistencial
e
administrativo, etc.)
Distribuição física

INFORMAÇÃO GERAL DO
ESTABELECIMENTO
DE
SAÚDE
Nome do estabelecimento
Endereço
Telefones (inclua o código da
cidade)
Site e e-mail
Número total de leitos
Índice de ocupação de leitos em
situações normais
Descrição da instituição (aspectos
gerais, instituição a que pertence,
tipo
de
estabelecimento,
localização na rede de serviços de
saúde, tipo de estrutura, cobertura
da população, área de influência,
pessoal
assistencial
e
administrativo, etc.)
Distribuição física

Enumere y describa brevemente las
principales
edificaciones
del
establecimiento
y
en
el
recuadro
siguiente
haga
un
diagrama
(croquis)
de
la
dlstribución
física
de
la
infraestructura del establecimiento
de salud y de su entorno. De ser
necesario, use hojas adicionales.
Capacidad hospitalaria

Enumere e descreva brevemente as
principais
edificações
do
estabelecimento e no quadro
seguinte faça um diagrama (croqui)
da
distribuição
física
da
infraestrutura do estabelecimento
de saúde e de seu entorno. Se
necessário, use folhas adicionais.

Enumere e descreva brevemente as
principais
edificações
do
estabelecimento e no quadro
seguinte faça um diagrama (croqui)
da
distribuição
física
da
infraestrutura do estabelecimento
de saúde e de seu entorno. Se
necessário, use folhas adicionais.

Capacidade hospitalar

Capacidade hospitalar

Indique el número total de camas y
la capacidad de expansión por
servicio,
de
acuerdo
con
la organización del hospital (por
departamentos
o
servicios
especializados)

Indique o número total de leitos e a
capacidade de expansão por
serviço,
de
acordo
com
a organização do hospital (por
departamentos
ou
serviços
especializados)

Indique o número total de leitos e a
capacidade de expansão por
serviço,
de
acordo
com
a organização do hospital (por
departamentos
ou
serviços
especializados)

VERSÃO ORIGINAL
INFORMACIÓN GENERAL DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD

1
2
3
4
5
6

7

8

9

Nombre del establecimiento
Dirección
Teléfonos (incluya el código de la
ciudad)
Página web y dirección electrónica
Número total de camas
Índice de ocupación de camas en
situaciones normales
Descripción de la institución
(aspectos generales, institución a la
que
pertenece,
tipo
de
establecimiento, ubicación en la red
de servicios de salud, tipo de
estructura, cobertura de la población,
area de influencia, personal
asistencial y administrativo, etc.)
Distribución física
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ITEM

A

B

C

D

VERSÃO ORIGINAL

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Medicina interna
Departamento o servicio / Número
de camas / Capacidad
adicional / Observaciones
Medicina general
Pediatría
Cardiología
Neumología
Neurología
Endocrinología
Hematología
Gastroenterología
Dermatología
Med. física y rehabilitación
Psiquiatria
Otros, especifique
Otros, especifique
Otros, especifique
Total
Cirugía
Departamento o servicio/Número de
camas/Capacidad
adicional/Observaciones
Cirugía general
Obstetrícia y ginecología
Ortopedia y traumatología
Urología
Otorrinolaringología
Oftalmología
Neurocirugía
Cirugía plástica
Cirugía cardiovascular
Otros, especifique
Total
Unidade de cuidados intensivos
(UCI)
Departamento o servicio/Número de
camas/Capacidad
adicional/Observaciones
Cuidados intensivos general
Cuidados intermedios general
UCI cardiovascular
UCI pediátrica
Otros, especifique
Total
Quirófanos
Tipo de quirófano/Número de
quirófanos/Capacidad
adicional/Observaciones
Cirugía séptica
Cirugía aséptica
Cirugía pediátrica
Cirugía gineco-obstétrica
Cirugía de urgencias
Otros, especifique
Total

Medicina interna
Departamento ou serviço/Número
de
leitos/Capacidade
adicional/Observações
Clínica médica
Pediatria
Cardiologia
Pneumologia
Neurologia
Endocrinologia
Hematologia
Gastroenterologia
Dermatologia
Medicina física e reabilitação
Psiquiatria
Outros, especifique
Outros, especifique
Outros, especifique
Total
Cirurgia
Departamento ou serviço/Número
de
leitos/Capacidade
adicional/Observações
Cirurgia geral
Obstetrícia e ginecologia
Ortopedia e traumatologia
Urologia
Otorrinolaringologia
Oftalmologia
Neurocirurgia
Cirurgia plástica
Cirurgia cardiovascular
Outros, especifique
Total
Unidade de tratamento intensivo
(UTI)
Departamento ou serviço/Número
de
leitos/Capacidade
adicional/Observações
Cuidados intensivos gerais
Cuidados intermediários gerais
UTI cardiovascular
UTI pediátrica
Outros, especifique
Total
Salas de cirurgia
Tipo de cirurgia/Número de salas
de
cirurgia/Capacidade
adicional/Observações
Cirurgia séptica
Cirurgia asséptica
Cirurgia pediátrica
Cirurgia gineco-obstétrica
Cirurgia de urgências
Outros, especifique
Total

Medicina interna
Departamento ou serviço/Número
de
leitos/Capacidade
adicional/Observações
Clínica médica
Pediatria
Cardiologia
Pneumologia
Neurologia
Endocrinologia
Hematologia
Gastroenterologia
Dermatologia
Medicina física e reabilitação
Psiquiatria
Outros, especifique
Outros, especifique
Outros, especifique
Total
Cirurgia
Departamento ou serviço/Número
de
leitos/Capacidade
adicional/Observações
Cirurgia geral
Obstetrícia e ginecologia
Ortopedia e traumatologia
Urologia
Otorrinolaringologia
Oftalmologia
Neurocirurgia
Cirurgia plástica
Cirurgia cardiovascular
Outros, especifique
Total
Unidade de tratamento intensivo
(UTI)
Departamento ou serviço/Número
de
leitos/Capacidade
adicional/Observações
Cuidados intensivos
Cuidados intermediários
UTI cardiovascular
UTI pediátrica
Outros, especifique
Total
Salas de cirurgia
Tipo de cirurgia/Número de salas
de
cirurgia/Capacidade
adicional/Observações
Cirurgia séptica
Cirurgia asséptica
Cirurgia pediátrica
Cirurgia gineco-obstétrica
Cirurgia de urgências
Outros, especifique
Total
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ITEM

10

11

1

1.1

VERSÃO ORIGINAL

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Ambientes susceptibles de aumentar
la capacidad operativa
Indique las características de las
áreas y ambientes transformables
que
podrían
ser
utilizados
para aumentar la capacidad
hospitalaria en caso de emergencia
o
desastre.
Especifique
la
superficie, los servicios disponibles
y cualquier otra información que
pueda ser útil para evaluar
su aptitud para la asistencia médica
de emergencia.
Ambiente/Área
m²/Agua(Sí/No)/Luz(Sí/No)/
Teléfono(Sí/No)/Observaciones
Nota:
especifique la adaptabilidad de uso
en cada ambiente: hospitalización,
triage,
atención
ambulatoria,
observación, etc.
Datos adicionales
..........................................................
..........................................................
......................................................
Aspectos relacionados com la
UBICACIÓN GEOGRÁFICA del
establecimiento de salud (Marcar
com X donde corresponda)
Amenazas
Consultar mapas de amenazas.
Solicitar al comité hospitalario el o
los mapas que especifiquen las
amenazas sobre seguridad del
inmueble.

Ambientes suscetíveis a aumentar a
capacidade operacional
Indique as características das áreas
e ambientes transformáveis que
poderiam
ser
utilizados
para aumentar a capacidade
hospitalar em caso de emergência
ou
desastre.
Especifique
a
superfície, os serviços disponíveis e
qualquer outra informação que
possa ser útil para avaliar
sua aptidão para a assistência
médica de emergência.
Ambiente/Área
m²/Água(Sim/Não) /Luz(Sim/Não)/
Telefone(Sim/Não)/Observações
Nota:
Especifique a adaptabilidade de uso
em cada ambiente: hospitalização,
triagem, ambulatório, observação,
etc.
Dados adicionais
.........................................................
.........................................................
.....................................................
Aspectos relacionados com a
LOCALIZAÇAO GEOGRÁFICA
do estabelecimento de saúde
(marcar com X onde corresponda)
Ameaças
Consultar mapas de ameaças.
Solicitar ao comitê hospitalar o(s)
mapa(s) que especifiquem as
ameaças sobre segurança do
imóvel.

Ambientes suscetíveis a aumentar a
capacidade operacional
Indique as características das áreas
e ambientes transformáveis que
poderiam
ser
utilizados
para aumentar a capacidade
hospitalar em caso de emergência
ou
desastre.
Especifique
a
superfície, os serviços disponíveis e
qualquer outra informação que
possa ser útil para avaliar
sua capacidade para a assistência
médica de emergência.
Ambiente/Área
m²/Água(Sim/Não)/Luz(Sim/Não)/
Telefone(Sim/Não)/Observações
Nota:
Especifique a adaptabilidade de uso
em cada ambiente: hospitalização,
triagem, ambulatório, observação,
etc.
Dados adicionais
.........................................................
.........................................................
.....................................................
Aspectos relacionados com a
LOCALIZAÇAO GEOGRÁFICA
do estabelecimento de saúde
(marcar com X onde corresponda)
Ameaças
Consultar mapas de ameaças.
Solicitar ao gestor hospitalar o(s)
mapa(s) que especifiquem as
ameaças sobre segurança do
imóvel.

Nivel de amenaza
No existe amenaza/ Nivel de
amenaza (BAJO/ MEDIO/ALTO)/
Observaciones

Nível de ameaça
Não existe ameaça/ Nível de
ameaça (BAIXO/MÉDIO/ALTO)/
Observações

Nível de ameaça
Não existe ameaça/ Nível de
ameaça (BAIXO/MÉDIO/ALTO)/
Observações
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ITEM

1.1.1

VERSÃO ORIGINAL

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Fenómenos geológicos

Fenômenos geológicos

Fenômenos geológicos

Sismos
De acuerdo al análisis geológico del
suelo, marcar el grado de amenaza
en que se encuentra el hospital.

Terremotos
De acordo com a análise geológica
do solo, marcar o grau de ameaça
em que se encontra o hospital.

Terremotos
De acordo com a análise geológica
do solo, marcar o grau de ameaça
em que se encontra o hospital.

Erupciones volcánicas
De acuerdo al mapa de arnenazas
de la región, cercanía y actividad
volcánica, identificar el nivel de
amenaza al que está expuesto el
hospital con relación a las rutas de
f1ujo de lava, piroclastos y ceniza.

Erupções vulcânicas
De acordo com o mapa de ameaças
da região, proximidade e atividade
vulcânica, identificar o nível de
ameaça a que está exposto o
hospital com relação às rotas de
f1uxo de lava, piroclastos e cinzas.

Erupções vulcânicas
De acordo com o mapa de ameaças
da região, proximidade e atividade
vulcânica, identificar o nível de
ameaça a que está exposto o
hospital com relação às rotas de
f1uxo de lava, piroclastos e cinzas.

Deslizamientos
Referirse al mapa de amenazas para
identificar e1 nivel de amenaza para
el hospital
por deslizamientos
ocasionados por suelos inestables
(entre otras causas).

Deslizamentos
Referir-se ao mapa de ameaças para
identificar o nível de ameaça para o
hospital
por
deslizamentos
ocasionados por solos instáveis
(entre outras causas).

Deslizamentos
Referir-se ao mapa de ameaças para
identificar o nível de ameaça para o
hospital
por
deslizamentos
ocasionados por solos instáveis
(entre outras causas).

Tsunamis
De acuerdo al mapa de amenazas
identificar el nivel de arnenaza para
el hospital con relación a
antecedentes
de
tsunarnis
originados por actividad sísmica o
volcánica de origen submarino.

Tsunamis
De acordo com o mapa de ameaças,
identificar o nível de ameaça para o
hospital com relação a antecedentes
de tsunamis originados por
atividade sísmica ou vulcânica de
origem submarina.

Tsunamis
De acordo com o mapa de ameaças,
identificar o nível de ameaça para o
hospital com relação a antecedentes
de tsunamis originados por
atividade sísmica ou vulcânica de
origem submarina.

Otros (especificar)
De acuerdo al mapa de arnenazas
identifique si existe alguna no
incluida
en
las
anteriores,
especifique y señale el nivel de
amenaza para el hospital.

Outros (especificar)
De acordo com o mapa de ameaças,
identifique se existe alguma não
incluída nas anteriores, especifique
e assinale o nível de ameaça para o
hospital.

Outros (especificar)
De acordo com o mapa de ameaças,
identifique se existe alguma não
incluída nas anteriores, especifique
e assinale o nível de ameaça para o
hospital.
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ITEM

VERSÃO ORIGINAL

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Fenómenos hidrometeorológicos
Huracanes
De acuerdo ai mapa de vientos
identifique el nivel de seguridad con
respecto
a
huracanes.
Es
conveniente tomar en cuenta la
historia de esos eventos al marcar el
nivel de amenaza.

Fenômenos hidrometeorológicos
Furacões
De acordo com o mapa de ventos,
identifique o nível de segurança
com respeito
a furacões. É
conveniente levar em conta a
história desses eventos ao marcar o
nível de ameaça.

Fenômenos hidrometeorológicos
Furacões
De acordo com o mapa de ventos,
identifique o nível de segurança
com respeito
a furacões. É
conveniente levar em conta a
história desses eventos ao marcar o
nível de ameaça.

Lluvias torrenciales
Chuvas torrenciais
Chuvas torrenciais
Valore el nivel de amenaza al que Avalie o nível de ameaça a que se Avalie o nível de ameaça a que se
se encuentra expuesto el hospital encontra exposto o hospital em encontra exposto o hospital em
en relación a inundaciones causadas relação a inundações causadas por relação a inundações causadas por
por lluvias intensas con base en la chuvas intensas com base na chuvas intensas com base na
historia de esos eventos,
história desses eventos.
história desses eventos.

1.1.2

1.1.3

Penetraciones del mar o río
Valore el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital en
relación a eventos previos que
causaron o no inundación en o cerca
del hospital por penetración de mar
o desborde de ríos

Penetrações do mar ou rio
Avalie o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital em
relação a eventos prévios que
causaram ou não inundação no
hospital ou próximo a ele por
penetração
do
mar
ou
transbordamento de rios.

Avanços do mar ou rio
Avalie o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital em
relação a eventos prévios que
causaram ou não inundação no
hospital ou próximo a ele por
penetração
do
mar
ou
transbordamento de rios.

Deslizamientos
De acuerdo al mapa geológico,
marcar el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
con relación a deslizamientos
ocasionados por saturación del
suelo.

Deslizamentos
De acordo com o mapa geológico,
marcar o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital com
relação
a
deslizamentos
ocasionados por saturação do solo.

Deslizamentos
De acordo com o mapa geológico,
marcar o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital com
relação
a
deslizamentos
ocasionados por saturação do solo.

Otros (especificar)
De acuerdo al mapa de amenazas
identifique si existe alguna amenaza
hidrorneteorológica no incluida en
las anteriores, especifique y señale
el
nivel
de
amenaza
correspondiente.
Fenómenos socíales
Concentraciones de población
Marque el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
con relación al tipo de población
que atiende, cercanía a lugares de
grandes concentraciones y eventos
previos que hayan afectado el
hospital.

Outros (especificar)
De acordo com o mapa de ameaças,
identifique se existe alguma
ameaça hidrometeorológica não
incluída nas anteriores, especifique
e assinale o nível de ameaça
correspondente.
Fenômenos sociais
Concentrações de população
Marque o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital com
relação ao tipo de população que
atende, proximidade a lugares de
grandes concentrações e eventos
prévios que tenham afetado o
hospital.

Outros (especificar)
De acordo com o mapa de ameaças,
identifique se existe alguma
ameaça hidrometeorológica não
incluída nas anteriores, especifique
e assinale o nível de ameaça
correspondente.
Fenômenos sociais
Concentrações de população
Marque o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital com
relação ao tipo de população que
atende, proximidade a lugares de
grandes concentrações e eventos
prévios que tenham afetado o
hospital.

Personas desplazadas
Marque el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
con relación a personas desplazadas
por
guerra,
movimientos
sociopolíticos,
inmigración
y
emigración.

Pessoas deslocadas
Marque o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital com
relação a pessoas deslocadas por
guerra, movimentos sociopolíticos,
imigração e emigração.

Pessoas deslocadas
Marque o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital com
relação a pessoas deslocadas por
guerra, movimentos sociopolíticos,
imigração e emigração.

Otros(especificar)
Si otros fenómenos sociales no
incluídos, afectan el nivel de
seguridad del hospital, especifique
y señale el nivel de amenaza.

Outros (especificar).
Se outros fenômenos sociais não
incluídos afetam o nível de
segurança do hospital, especifique e
assinale o nível de ameaça.

Outros (especificar).
Se outros fenômenos sociais não
incluídos afetam o nível de
segurança do hospital, especifique e
assinale o nível de ameaça.
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ITEM

1.1.4

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Fenómenos sanitarios-ecológicos

Fenômenos sanitários-ecológicos

Fenômenos sanitários-ecológicos

Epidemias
De acuerdo a eventos previos en el
hospital y a las patologias
específicas marque el nivel de
amenaza al que se encuentra
expuesto el hospital ante epidemias.

Epidemias
De acordo com eventos prévios no
hospital e com as patologias
específicas, marque o nível de
ameaça a que se encontra exposto o
hospital diante de epidemias.

Epidemias
De acordo com eventos prévios no
hospital e com as patologias
específicas, marque o nível de
ameaça a que se encontra exposto o
hospital diante de epidemias.

Contaminación (sistemas)
De acuerdo a eventos previos que
involucraron
contaminación,
marque el nível de amenaza al que
se encuentra expuesto el hospital
frente a contaminación de sus
sistemas.
Plagas
De acuerdo a ubicación e historial
del hospital marque el nível de
amenaza al que se encuentra
expuesto el hospital en cuanto a
plagas (moscos, pulgas, roedores
etc).

Contaminação (sistemas)
De acordo com eventos prévios que
envolveram contaminação, marque
o nível de ameaça a que se encontra
exposto o hospital diante da
contaminação de seus sistemas.

Contaminação (sistemas)
De acordo com eventos prévios que
envolveram contaminação, marque
o nível de ameaça a que se encontra
exposto o hospital diante da
contaminação de seus sistemas.

Pragas
De acordo com a localização e
histórico do hospital, marque o
nível de ameaça a que se encontra
exposto o hospital em relação a
pragas (moscas, pulgas, roedores,
etc).

Pragas
De acordo com a localização e
histórico do hospital, marque o
nível de ameaça a que se encontra
exposto o hospital em relação a
pragas (moscas, pulgas, roedores,
etc).

Otros (especificar).
De acuerdo a la historia de la zona
donde está ubicado el hospital,
especifique y señale el nivel de
amenaza por algún fenómeno
sanitario ecológico no incluido.
Fenómenos químico-tecnológicos

Outros (especificar).
De acordo com a história da região
em que está localizado o hospital,
especifique e assinale o nível de
ameaça por algum fenômeno
sanitário-ecológico não incluído.
Fenômenos químico-tecnológicos

Outros (especificar).
De acordo com a história da região
em que está localizado o hospital,
especifique e assinale o nível de
ameaça por algum fenômeno
sanitário-ecológico não incluído.
Fenômenos químico-tecnológicos

Explosiones
De acuerdo al entorno del hospital,
señale el nivel de amenaza al que se
encuentra expuesto el hospital ante
explosiones.

Explosões
De acordo com o entorno do
hospital, assinale o nível de ameaça
a que se encontra exposto o
hospital diante de explosões.

Explosões
De acordo com o entorno do
hospital, assinale o nível de ameaça
a que se encontra exposto o
hospital diante de explosões.

Incendios
De acuerdo al entorno del hospital,
señale el nivel de amenaza al que se
encuentra expuesto el hospital
frente a incendios externos.

Incêndios
De acordo com o entorno do
hospital, assinale o nível de ameaça
a que se encontra exposto o
hospital diante de incêndios
externos.

Incêndios
De acordo com o entorno do
hospital, assinale o nível de ameaça
a que se encontra exposto o
hospital diante de incêndios
externos.

Fuga de materiales peligrosos
De acuerdo al entorno del hospital,
señale el nivel de amenaza al que se
encuentra expuesto el hospital
frente a fugas de materiales
peligrosos.

Vazamento
de
materiais
perigosos
De acordo com o entorno do
hospital, assinale o nível de ameaça
a que se encontra exposto o
hospital diante de vazamentos de
materiais perigosos.

Vazamento
de
materiais
perigosos
De acordo com o entorno do
hospital, assinale o nível de ameaça
a que se encontra exposto o
hospital diante de vazamentos de
materiais perigosos.

Otros (especificar)
Especifique y señale el nivel de otra
amenaza química o tecnológica en
la zona donde se encuentra ubicado
el hospital.

Outros (especificar)
Especifique e assinale o nível de
outra
ameaça
química
ou
tecnológica na região em que se
encontra localizado o hospital.

Outros (especificar)
Especifique e assinale o nível de
outra
ameaça
química
ou
tecnológica na região em que se
encontra localizado o hospital.

VERSÃO ORIGINAL

1.1.5
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ITEM

1.2

2

2.1

1

VERSÃO ORIGINAL

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Propiedades geotécnicas del suelo
liquefacción
De acuerdo al análisis geotécnico
del suelo, especifique el nivel de
amenaza al que se encuentra
expuesto el hospital ante ríesgos de
subsuelos lodosos, frágiles.

Propriedades geotécnicas do solo
Liquefação
De acordo com a análise geotécnica
do solo, especifique o nível de
ameaça a que se encontra exposto o
hospital diante de riscos de subsolos
lodosos, frágeis.

Propriedades geotécnicas do solo
Liquefação
De acordo com a análise geotécnica
do solo, especifique o nível de
ameaça a que se encontra exposto o
hospital diante de riscos de subsolos
lodosos, frágeis.

Suelo arcilloso
De acuerdo al mapa de suelo, señale
el nivel de amenaza al que se
encuentra expuesto el hospital ante
suelo arcilloso.

Solo argiloso
De acordo com o mapa do solo,
assinale o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital diante
de solo argiloso.

Solo argiloso
De acordo com o mapa do solo,
assinale o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital na
presença de solo argiloso.

Talud inestable
De acuerdo al mapa geológico
especificar el nivel de amenaza al
que se encuentra expuesto el
hospital por la presencia de taludes.
Observaciones al punto 1.
El evaluador debe usar el espacio de
abajo para comentar los resultados
de esta seccíón e incluir su nombre
y firma.
..........................................................
..........................................................
......................................................

Talude instável
De acordo com o mapa geológico
especificar o nível de ameaça a que
se encontra exposto o hospital pela
presença de taludes.
Observações ao ponto 1:
O avaliador deve usar o espaço
abaixo para comentar os resultados
desta seção e incluir seu nome e
assinatura.
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Talude instável
De acordo com o mapa geológico
especificar o nível de ameaça a que
se encontra exposto o hospital pela
presença de taludes.
Observações ao ponto 1:
O avaliador deve usar o espaço
abaixo para comentar os resultados
desta seção e incluir seu nome e
assinatura.
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Nombre y firma del evaluador
......................................................
Aspectos relacionados com la
seguridad estructural
Columnas, vigas, muros, losas y otros,
son elementos estructurales que forrnan
parte del sistema de soporte de la
edificación.
Estos
aspectos deben ser evaluados por
lngenieros estructurales.
Seguridad debida a antecedentes del
establecimiento
Grado
de
Seguridad
BAJO/
MEDIO/ALTO/OBSERVACIONES
¿EI hospital ha sufrido daños
estructurales debido a fenómenos
naturales?
Verificar si existe dictamen estructural
que indique que el grado de seguridad
ha sido comprometido. SI NO HAN
OCURRIDO
FENOMEN0S
NATURALES EN LA ZONA DONDE
ESTÁ EL HOSPITAL, NO MARQUE
NADA. DEJE ESTA LÍNEA EN
BLANCO, SIN CONTESTAR.
B= Daños mayores; M= Daños
moderados; A= Daños menores.

Nome e assinatura do avaliador
…………………………………….
Aspectos relacionados com a
segurança estrutural
Colunas, vigas, muros, lajes e outros,
são elementos estruturais que fazem
parte do sistema de suporte da
edificação.
Estes
aspectos devem ser avaliados por
Engenheiros estruturais.
Segurança devida a antecedentes do
estabelecimento
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
O hospital sofreu danos estruturais
devido a fenômenos naturais?

Nome e assinatura do avaliador
……………………………………
Aspectos relacionados com a
segurança estrutural
Colunas, vigas, muros, lajes e outros,
são elementos estruturais que fazem
parte do sistema de suporte da
edificação.
Estes
aspectos devem ser avaliados por
Engenheiros estruturais.
Segurança devida a antecedentes do
estabelecimento
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
O hospital sofreu danos estruturais
devido a fenômenos naturais?

Verificar se existe laudo estrutural que
indique que o grau de segurança foi
com
prometido.
SE
NÃO
OCORRERAM
FENÔMENOS
NATURAIS NA REGIÃO EM QUE
ESTÁ O HOSPITAL, NÃO MARQUE
NADA. DEIXE ESTA LINHA EM
BRANCO, SEM RESPONDER.
B= Danos maiores; M= Danos
moderados; A= Danos menores.

Verificar se existe laudo estrutural que
indique que o grau de segurança foi
com
prometido.
SE
NÃO
OCORRERAM
FENÔMENOS
NATURAIS NA REGIÃO EM QUE
ESTÁ O HOSPITAL, NÃO MARQUE
NADA. DEIXE ESTA LINHA EM
BRANCO, SEM RESPONDER.
B= Danos maiores; M= Danos
moderados; A= Danos menores.

143

ITEM

2

3

2.2

4

5

6

7

VERSÃO ORIGINAL

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

¿EI hospital ha sido reparado o
construido
utilizando
estándares
actuales apropiados?
Corroborar si el inmueble ha sido
reparado, en que fecha y si se realizó
con base a la normatividad de
establecirnientos seguros.
B= No se aplicaron los estándares;
M=Estándares parcialmente aplicados;
A=Estándares aplicados completamente.
¿El hospital ha sido remodelado o
adaptado afectando el comportamiento
de la estructura?
Verificar si se han realizado
modificaciones usando normas para
edificaciones seguras.

O hospital sofreu reparo ou foi
construído utilizando padrões atuais
apropriados?
Corroborar se o imóvel sofreu reparo,
em que data e se foi realizado com base
nas normas de estabelecimentos
seguros.
B= Não se aplicaram os padrões;
M=Padrões parcialmente aplicados;
A=Padrões aplicados completamente.
O hospital foi reformado ou adaptado
afetando o comportamento da
estrutura?
Verificar
se
foram
realizadas
modificações usando normas para
edificações seguras.

O hospital sofreu reparo ou foi
construído utilizando padrões atuais
apropriados?
Avaliar se o imóvel sofreu reparo, em
que data e se foi realizado com base nas
normas técnicas brasileiras.

B= Remodelaciones o adaptaciones
mayores; M= Remodelaciones o
adaptaciones
moderadas;
A=
Remodelaciones o adaptaciones menores
o no han sido necesarias.
Seguridad relacionada con el sistema
estructural y el tipo de
material usado en la edificación.
Grado
de
Seguridad
BAJO/
MEDIO/ALTO/OBSERVACIONES
Estado de la edificación.
B= Deteriorada por meteorización o
exposición al ambiente, grietas en primer
nivel y elementos discontinuos de
altura; M= Deteriorada sólo por
meteorización al ambiente;
A = Sana, no se observan deterioros ni
grietas.
Materiales de construcción de la
estructura.
B= Oxidada con escamas o grietas
mayores de 3mm; M= Grietas entre 1 y
3 mm u óxido em forma de polvo; A=
Grietas menores a 1 mm y no hay
óxido.
Interacción de los elementos no
estructurales con la estructura.
B= Se observa dos o más de lo
siguiente: columnas cortas, paredes
divisorias unidas a la Estructura, cielos
rígidos o fachada que interactúa con la
estructura; M,= Se observa sólo uno de
problemas antes mencionados; A= Los
elementos no estructurales no afecta la
estructura.
Proximidad de los edificios (martilleo,
túnel de viento, incêndios,etc)

B= Reformas ou adaptações maiores;
M=
Reformas
ou
adaptações
moderadas; A = Reformas ou
adaptações menores ou não foram
necessárias.
Segurança relacionada com o sistema
estrutural e o tipo de material usado
na edificação.
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
Estado da edificação.
B= Deteriorada por intemperismo ou
exposição ao ambiente, fendas em
primeiro nível e elementos descontínuos
de altura; M= Deteriorada somente
por intemperismo ou exposição ao
ambiente; A = Sã, não se observam
deteriorações nem fendas.
Materiais de construção da estrutura.

B= Não se aplicaram os padrões;
M=Padrões parcialmente aplicados;
A=Padrões aplicados completamente.
O hospital foi reformado ou adaptado
afetando o comportamento da
estrutura?
Verificar
se
foram
realizadas
modificações
usando
critérios
estabelecidos em normas técnicas para
edificações seguras.
B= Reformas ou adaptações maiores;
M=
Reformas
ou
adaptações
moderadas; A = Reformas ou
adaptações menores ou não foram
necessárias.
Segurança relacionada com o sistema
estrutural e o tipo de material usado
na edificação.
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
Estado da edificação.
B= Deteriorada por intemperismo ou
exposição ao ambiente, fendas em
primeiro nível e elementos descontínuos
de altura; M= Deteriorada somente
por intemperismo ou exposição ao
ambiente; A = Sã, não se observam
deteriorações nem fendas.
Materiais de construção da estrutura.

B= Oxidada com escamas ou fendas
maiores de 3mm; M= Fendas entre 1 e
3 mm ou oxidação em forma de pó; A=
Fendas menores de 1 mm e não há
oxidação.
Interação
dos
elementos
não
estruturais com a estrutura.
B= Se observam dois ou mais do
seguinte: colunas curtas, paredes
divisórias unidas à estrutura, tetos
rígidos ou fachada que interage com a
estrutura; M,= Se observa somente um dos
problemas antes mencionados; A= Os
elementos não estruturais não afetam a
estrutura.
Proximidade
dos
edifícios
(martelamento, túnel de vento,
incêndios,etc).
B= Separação menor que 0,5% da
altura do edifício de menor altura; M=
Separação entre 0,5 – 1,5% da altura
do edifício de menor altura: A=
Separação maior que 1,5% do edifício
de menor altura.

B= Oxidada com escamas ou fendas
maiores de 3mm; M= Fendas entre 1 e
3 mm ou oxidação em forma de pó; A=
Fendas menores de 1 mm e não há
oxidação.
Interação
dos
elementos
não
estruturais com a estrutura.
B= Se observam dois ou mais do
seguinte: colunas curtas, paredes
divisórias unidas à estrutura, tetos
rígidos ou fachada que interage com a
estrutura; M,= Se observa somente um dos
problemas antes mencionados; A= Os
elementos não estruturais não afetam a
estrutura.
Proximidade
dos
edifícios
(estaqueamento, túnel de vento,
incêndios,etc).
B= Separação menor que 0,5% da
altura do edifício de menor altura; M=
Separação entre 0,5 – 1,5% da altura
do edifício de menor altura: A=
Separação maior que 1,5% do edifício
de menor altura.

B= Separación menor al 0,5% de la
altura del edificio de menor altura; M=
Separación entre 0,5 – 1,5% de la
altura del edificio de menor altura: A=
Separación mayor al 1,5% del edifício
de menor altura.
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ITEM

8

9

10

11

12

VERSÃO ORIGINAL
Redundancia estructural.
B= Menos de tres líneas de resistencia
en cada dirección; M= 3 líneas de
resistencia en cada dirección o líneas con
orientación no ortogonal; A= Más de 3
líneas de resistencia en cada dirección
ortogonal del edificio.
Detallamiento estructural incluyendo
conexiones.
B= Edificio anterior a 1970; M=
Edificio construido en los años 1970 y
1 990; A=Edificio construido
luego de 1990 y de acuerdo a la
norma.
Seguridad de fundaciones o cimientos.
B= No hay información o la
profundidad es menor que 1,5 m; M=
No cuenta con planos ni estudio de
suelos pero Ia profundidad es mayor
que 1,5 m; A= Cuenta con planos,
estudio de suelos, y profundidades
mayores a 1,5 m.
Irregularidades en planta (rigidez,
masa y resistencia).
B= Formas no regulares y estructura
no uniforme; M= Formas no regulares
pero con estrutura uniforme; A =
Formas regulares, estructura uniforme
en planta y ausencia de elementos que
podrían causar torsión.
Irregularidades en elevación (rigidez,
masa y resistencia).
B= Pisos difieren por más del 20% de
altura y existen elementos discontinuos
o irregulares significativos; M= Pisos
de similar altura (difieren menos de un
20%, pero más de 5%) y pocos
elementos discontinuos o irregulares;
A= Pisos de simillar altura (difieren
por menos del 5%) y no existen
elementos discontinuos o irregulares.
Adecuación estructural a fenómenos.
(meteorológicos, geológicos entre otros)

13

Valorar por separado y en conjunto,
el posible comportamiento del
hospital desde el punto de vista
estructural ante las diferentes
amenazas o peligros excepto
sismos.
El grado de seguridad se puede
evaluar como: B, baja resiliencia
estructural a las amenazas naturales
presentes em la zona donde está
ubicado el hospital; M, moderada
resiliencia estructural; A,excelente
resiliencia estructural.

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Redundância estrutural.
B= Menos de três linhas de resistência
em cada direção; M= 3 linhas de
resistência em cada direção
ou linhas com orientação não ortogonal;
A= Mais de 3 linhas de resistência em
cada direção ortogonal do edifício.
Detalhamento estrutural incluindo
conexões.
B= Edifício anterior a 1970; M=
Edifício construído entre os anos 1970
e 1 990; A=Edifício construído
a partir de 1990 e de acordo com a
norma.
Segurança de fundações ou alicerces.
B= Não há informação ou a
profundidade é menor que 1,5 m; M=
Não conta com planos nem estudo do
solo mas a profundidade é maior que
1,5 m; A= Conta com planos, estudo de
solo, e profundidades maiores que 1,5
m.
Irregularidades na planta (rigidez,
massa e resistência).
B= Formas não regulares e estrutura
não uniforme; M= Formas não
regulares
mas
com
estrutura
uniforme; A = Formas regulares,
estrutura uniforme na planta e
ausência de elementos que poderiam
causar torsão.
Irregularidades em elevação (rigidez,
massa e resistência).
B= Pisos diferem por mais de 20% de
altura
e
existem
elementos
descontínuos
ou
irregulares
significativos; M= Pisos de similar
altura (diferem menos de 20%, porém
mais de 5%) e poucos elementos
descontínuos ou irregulares; A=
Pisos de similar altura (diferem por
menos de 5%) e não existem elementos
descontínuos ou irregulares.
Adequação estrutural a fenômenos.
(meteorológicos, geológicos entre
outros).
Avaliar, em separado e em
conjunto,
o
possível
comportamento do hospital desde o
ponto de vista estrutural diante das
diferentes ameaças ou perigos,
exceto sismos.
Pode-se avaliar o grau de segurança
como: B, baixa resiliência estrutural às
ameaças naturais presentes na região
em que está localizado o hospital; M,
moderada resiliência estrutural; A,
excelente resiliência estrutural.

Redundância estrutural.
B= Menos de três linhas de resistência
em cada direção; M= 3 linhas de
resistência em cada direção
ou linhas com orientação não ortogonal;
A= Mais de 3 linhas de resistência em
cada direção ortogonal do edifício.
Detalhamento estrutural incluindo
conexões.
B= Edifício anterior a 1970; M=
Edifício construído entre os anos 1970
e 1 990; A=Edifício construído
a partir de 1990 e de acordo com a
norma.
Segurança de fundações ou alicerces.
B= Não há informação ou a
profundidade é menor que 1,5 m; M=
Não conta com planos nem estudo do
solo mas a profundidade é maior que
1,5 m; A= Conta com planos, estudo de
solo, e profundidades maiores que 1,5
m.
Irregularidades na planta (rigidez,
forma e resistência).
B= Formas não regulares e estrutura
não uniforme; M= Formas não
regulares
mas
com
estrutura
uniforme; A = Formas regulares,
estrutura uniforme e ausência de
elementos que poderiam causar
torsão.
Irregularidades em elevação (rigidez,
forma e resistência).
B= Pisos diferem por mais de 20% de
altura
e
existem
elementos
descontínuos
ou
irregulares
significativos; M= Pisos de similar
altura (diferem entre 5% e 20%) e
poucos elementos descontínuos ou
irregulares; A= Pisos de similar
altura (diferem por menos de 5%) e
não existem elementos descontínuos ou
irregulares.
Adequação estrutural a fenômenos.
(meteorológicos, geológicos entre
outros).
Avaliar, em separado e em
conjunto,
o
possível
comportamento do hospital desde o
ponto de vista estrutural diante das
diferentes ameaças ou perigos,
exceto sismos.
Pode-se avaliar o grau de segurança
como: B, baixa resiliência estrutural às
ameaças naturais presentes na região
em que está localizado o hospital; M,
moderada resiliência estrutural; A,
excelente resiliência estrutural.
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ITEM

3

3.1
3.1.1

14

15

16

17

18

19

VERSÃO ORIGINAL

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Observaciones al punto 2:
Observações ao ponto 2:
Observações ao ponto 2:
.......................................................... ................................................................... ...................................................................
.......................................................... ................................................................... ...................................................................
......................................................
................................................................
.................................................................
Nombre y firma del evaluador
Nome e assinatura do avaliador
Nome e assinatura do avaliador
......................................................
................................................................... ................................................................
Aspectos relacionados com la Aspectos relacionados com a Aspectos relacionados com a
seguridad no estructural del hospital.
segurança não estrutural do hospital
segurança não estrutural do hospital
Elementos que no forman parte del Elementos que não fazem parte do Elementos que não fazem parte do
sistema de soporte de la edificación. En sistema de suporte da edificação. Neste sistema de suporte da edificação. Neste
este caso corresponden a elementos caso correspondem a elementos caso correspondem a elementos
arquitectónicos, equipos y sistemas arquitetônicos, equipamentos e sistemas arquitetônicos, equipamentos e sistemas
necesarios para la operación del necessários para a operação do necessários para a operação do
establecimiento.
estabelecimento.
estabelecimento.
Líneas vitales (instalaciones)
Linhas vitais (instalações)
Linhas vitais (instalações)
Grado
de
Seguridad
BAJO/ Grau de segurança BAIXO / MÉDIO / Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
MEDIO/ALTO/OBSERVACIONES
ALTO / OBSERVAÇÕES
ALTO / OBSERVAÇÕES
Sistema eléctrico
Sistema elétrico
Sistema elétrico
Generador adecuado para el 100% de Gerador adequado para 100% da Gerador adequado para 100% da
la demanda.
demanda.
demanda.
El evaluador verifica que el generador O avaliador verifica que o gerador O avaliador verifica se o gerador
entre en función pocos segundos começa a funcionar poucos segundos começa a funcionar poucos segundos
después de la caída de tensión, depois da queda de energia, cobrindo a depois da queda de energia, cobrindo a
cubriendo la demanda de todo el demanda de todo o hospital: demanda de todo o hospital:
hospital: urgencias, cuidados intensivos, emergências, cuidados intensivos, emergências, cuidados intensivos,
central de esterilización, quírófanos, etc. central de esterilização, salas de central de esterilização, salas de
B= Sólo se enciende manualmente o cirurgia, etc. B = Somente é ligado cirurgia, etc. B = Somente é ligado
cubre del O - 30% de la demanda; M = manualmente ou cobre de O - 30% da manualmente ou cobre de O - 30% da
Se enciende automáticamente en más de demanda;
M
=
É
ligado demanda;
M
=
É
ligado
10 segundos o cubre 31-70 % de la automaticamente em mais de 10 automaticamente em mais de 10
demanda;
A
=
Se
enciende segundos ou cobre 31-70 % da segundos ou cobre 31-70 % da
automáticamente en menos de 10 demanda;
A
=
É
ligado demanda;
A
=
É
ligado
segundos y cubre del 71 - 100% de la automaticamente em menos de 10 automaticamente em menos de 10
demanda.
segundos e cobre de 71 - 100% da segundos e cobre de 71 - 100% da
demanda.
demanda.
Regularidad de las pruebas de Regularidade
das
provas
de Regularidade
de
testes
de
funcionamiento en las áreas críticas.
funcionamento nas áreas críticas.
funcionamento nas áreas críticas.
El evaluador verifica la frecuencia en O avaliador verifica a frequência em O avaliador verifica a frequência em
que el generador es puesto a prueba con que o gerador é posto à prova com que o gerador é posto à prova com
resultados satisfactorios.
resultados satisfatórios
resultados satisfatórios
B= > 3 mese.s; M= 1- 3 meses; A = ˂ 1 B= > 3 meses; M= 1- 3 meses; A = ˂ 1 B= > 3 meses; M= 1- 3 meses; A = ˂ 1
mes.
mês.
mês.
¿Está el generador adecuadamente O gerador está adequadamente O gerador está adequadamente
protegido de fenómenos naturales? protegido de fenômenos naturais?
protegido de fenômenos naturais?
B= No; M= Parcialmente; A= Sí.
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
Seguridad de las instalaciones, ductos Segurança das instalações, dutos e Segurança das instalações, dutos e
y cables eléctricos.
cabos elétricos.
cabos elétricos.
B= No; M= Parcialmente; A= Sí.
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
Sistema redundante al servicio local Sistema redundante ao serviço local Sistema alternativo ao serviço local
de suministro de energía eléctrica. B= de fornecimento de energia elétrica.
de fornecimento de energia elétrica.
No; M= Parcialmente; A= Sí.
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
Sistema con tablero de control e Sistema com painel de controle e Sistema com painel de controle e
interruptor de sobrecarga y cableado interruptor
de
sobrecarga
e interruptor
de
sobrecarga
e
debidamente protegido.
cabeamento devidamente protegido.
cabeamento devidamente protegido.
Verificar la accesibilidad así como el Verificar a acessibilidade assim como o Verificar a acessibilidade assim como o
buen estado y funcionamiento del tablero bom estado e funcionamento do painel bom estado e funcionamento do painel
de control general de electricidad,
de controle geral de eletricidade,
de controle geral de eletricidade,
B= No; M= Parcialmente; A= Sí.
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.
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ITEM

20

21

3.1.2

22

23

24

25

VERSÃO ORIGINAL

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Sistema de iluminación en sitios clave Sistema de iluminação em lugares Sistema de iluminação em áreas
del hospital.
chave do hospital.
críticas do hospital.
Realizar recorrido por urgencias, UCI, Realizar percurso por emergências, Realizar inspeções em emergências,
quirófano etc. Verificando el grado de UTI, salas de cirurgia etc. Verificando o UTI, salas de cirurgia etc. Verificando o
iluminación de los ambientes y grau de iluminação dos ambientes e grau de iluminação dos ambientes e
funcionalidad de lámparas.
funcionalidade das lâmpadas.
funcionalidade das lâmpadas.
B= No,- M= Parcialmente; A= Sí.
B= Não,- M= Parcialmente; A= Sim.
B= Não,- M= Parcialmente; A= Sim.
Sistemas
eléctricos
externos, Sistemas elétricos externos, instalados Sistemas elétricos externos, instalados
instalados dentro del perímetro del dentro do perímetro do hospital.
dentro do perímetro do hospital.
hospital.
Veríficar si existen subestaciones Verificar se existem subestações Verificar se existem subestações
eléctrica o transformadores que proveen elétricas ou transformadores que elétricas ou transformadores que
electricidad al hospital.
proveem eletricidade ao hospital.
fornecem eletricidade ao hospital.
B= No existen sabestaciones eléctricas B= Não existem sabestações elétricas B= Não existem sabestações elétricas
instaladas en el hospital; M= Existen instaladas no hospital; M= Existem instaladas no hospital; M= Existem
subestaciones, pero no proveen suficiente subestações, mas não proveem suficiente subestações, mas não fornecem energia
energía al hospital; A= Subestación energia ao hospital; A= Subestação suficiente ao hospital; A= Subestação
eléctrica instalada y provee suficiente elétrica instalada e provê suficiente elétrica instalada e fornece energia
energía al hospital.
energia ao hospital.
suficiente ao hospital.
Sistema de telecomunicaciones
Sistema de telecomunicações
Sistema de telecomunicações
Estado técnico de las antenas y Estado técnico das antenas e suportes Estado técnico das antenas e suportes
soportes de las mismas.
das mesmas.
das mesmas.
Verificar el estado de las antenas y de Verificar o estado das antenas e de suas Verificar o estado das antenas e de suas
sus abrazaderas y soportes.
braçadeiras e suportes.
braçadeiras e suportes.
B= Mal estado o no existen; M= B= Mau estado ou não existem; M= B= Mau estado ou não existem; M=
Regular; A= Buen estado.
Regular; A= Bom estado.
Regular; A= Bom estado.
Estado técnico de sistemas de baja Estado técnico de sistemas de baixa Estado técnico de sistemas de baixa
corriente
(conexiones corrente (conexões telefônicas/cabos corrente (conexões telefônicas/cabos
telefónicas/cables de internet).
de internet).
de internet).
Verificar en áreas estratégicas que los Verificar em áreas estratégicas que os Verificar em áreas estratégicas se os
cables estén conectados evitando la cabos estejam conectados evitando a cabos estão conectados evitando a
sobrecarga.
sobrecarga.
sobrecarga.
B= Mal estado o no existen; M: B= Mau estado ou não existem; M: B= Mau estado ou não existem; M:
Regular; A= Bueno.
Regular; A= Bom.
Regular; A= Bom.
Estado técnico del sistema de Estado técnico do sistema de Estado técnico do sistema de
comunicación alterno.
comunicação alternativo.
comunicação alternativo.
Verificar el estado de otros sistemas: Verificar o estado de outros sistemas: Verificar o estado de outros sistemas:
radiocomunicación, teléfono satelital, radiocomunicação, telefone por satélite, radiocomunicação, telefone por satélite,
Internet, etc.
Internet, etc.
Internet, etc.
B= mal estado o no existe; M= Regular; B= mau estado ou não existe; M= B= mau estado ou não existe; M=
A= Bueno.
Regular; A= Bom.
Regular; A= Bom.
Estado técnico de anclajes de los Estado técnico de ancoragem dos Estado técnico de fixação dos
equipos y soportes de cables.
equipamentos e suportes de cabos.
equipamentos e suportes de cabos.
Verificar que los equipos de Verificar que os equipamentos de Verificar se os equipamentos de
telecomunicaciones (radios, teléfono telecomunicações (rádios, telefone por telecomunicações (rádios, telefone por
satelital,
vídeo-conferencia,
etc.) satélite, vídeo-conferência, etc.) contam satélite, vídeo-conferência, etc.) contam
cuenten con anclajes que eleven su com ancoragens que elevem seu grau de com fixações que elevem seu grau de
grado de seguridad
segurança.
segurança.
SI EL SISTEMA NO NECESITA SE O SISTEMA NÃO NECESSITA SE O SISTEMA NÃO NECESSITA
ANCLAJES O ABRAZADERAS, NO ANCORAGENS OU BRAÇADEIRAS, FIXAÇÕES OU BRAÇADEIRAS,
LLENAR. DEJAR LAS TRES NÃO MARCAR. DEIXAR OS TRÊS NÃO MARCAR. DEIXAR OS TRÊS
CASILLAS EN BLANCO.
ESPAÇOS EM BRANCO.
ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Malo; M= Regular: A= Bueno.
B= Mau; M= Regular: A= Bom.
B= Mau; M= Regular: A= Bom.
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ITEM

26

27

28

3.1.3

29

30

VERSÃO ORIGINAL
Estado técnico de sistemas de
telecomunicaciones
externos,
instalados dentro del perímetro del
hospital.
Verificar si exísten sistemas de
telecomunicaciones
externos
que
interfieran con el grado de seguridad
del hospital.
B=Telecomunicaciones
externas
interfieren
seriamente
con
las
comunicaciones del hospital;
M=
Telecomunicaciones
externas
interfieren moderadamente con las
comunicaciones del hospital; A= No
existe interferencia a las comunicaciones
del hospital.
Local con condiciones apropiadas
para sistemas de telecomunicaciones.
B= Malo o no existe; M= Regular; A=
Bueno
Seguridad del sistema interno de
comunicaciones.
Verificar el estado de los sistemas de
perifoneo,
anuncios,
altavoces,
intercomunicadores y otros, que
permitan comunicarse con el personal,
pacientes y visitas en el hospital.
B= mal o no existe; M= Regular; A=
Bueno
Sistema de aprovisionamiento de
agua
Tanque de agua con reserva
permanente suficiente para proveer
al menos 300 litros por cama y por
día durante 72 horas.
Verificar que el depósito de agua
cuente con una capacidad suficiente
para satisfacer la demanda del hospital
por 3 días
B= Cubre la demanda de 24 horas o
menos; M = Cubre la demanda de más de
24 horas pero menos de 72 horas; A=
Garantizado para cubrir la demanda por
72 horas o más.
Los depósitos se encuentran en lugar
seguro y protegido
Visitar sitio de cisterna y corroborar el
área donde está instalada y su grado
de seguridad.
B= Si el espacio es susceptible de falla
estructural o no estructural; M = Cuando
la falla no representa posibilidad de
colapso; A = Cuando tiene poca
posibilidad de funcionar.

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Estado técnico de sistemas de
telecomunicações
externos,
instalados dentro do perímetro do
hospital.
Verificar se existem sistemas de
telecomunicações
externos
que
interfiram no grau de segurança do
hospital.
B=Telecomunicações externas interferem
seriamente nas comunicações do
hospital;
M= Telecomunicações externas interferem
moderadamente nas comunicações do
hospital; A= Não existe interferência nas
comunicações do hospital.

Estado técnico de sistemas de
telecomunicações
externos,
instalados dentro do perímetro do
hospital.
Verificar se existem sistemas de
telecomunicações
externos
que
interfiram no grau de segurança do
hospital.
B=Telecomunicações externas interferem
seriamente nas comunicações do
hospital;
M= Telecomunicações externas interferem
moderadamente nas comunicações do
hospital; A= Não existe interferência nas
comunicações do hospital.

Local com condições apropriadas
para sistemas de telecomunicações.
B= Mau ou não existe; M= Regular;
A= Bom
Segurança do sistema interno de
comunicações.
Verificar o estado dos sistemas de
som, anúncios, autofalantes, interfones
e outros, que permitam comunicar-se
com a equipe, pacientes e visitantes no
hospital.
B= ruim ou não existe; M= Regular; A=
Bom
Sistema de abastecimento de água

Local com condições apropriadas
para sistemas de telecomunicações.
B= Ruim ou não existe; M= Regular;
A= Bom
Segurança do sistema interno de
comunicações.
Verificar o estado dos sistemas de
som, anúncios, autofalantes, interfones
e outros, que permitam comunicar-se
com a equipe, pacientes e visitantes no
hospital.
B= ruim ou não existe; M= Regular; A=
Bom
Sistema de abastecimento de água

Tanque de água com reserva
permanente suficiente para prover
pelo menos 300 litros por leito e por
dia durante 72 horas.
Verificar que o depósito de água conte
com uma capacidade suficiente para
satisfazer a demanda do hospital por 3
dias.
B= Cobre a demanda de 24 horas ou
menos; M = Cobre a demanda de mais de
24 horas porém por menos de 72 horas;
A= Garantido para cobrir a demanda por
72 horas ou mais.
Os depósitos se encontram em lugar
seguro e protegido
Visitar o local da cisterna e corroborar
a área em que está instalada e seu
grau de segurança.
B= Se o espaço é suscetível à falha
estrutural ou não estrutural; M =
Quando a falha não representa
possibilidade de colapso; A = Quando
tem pouca possibilidade de funcionar.

Reservatório de água com reserva
permanente suficiente para prover
pelo menos 300 litros por leito e por
dia durante 72 horas.
Verificar se o depósito de água possui
capacidade suficiente para suprir a
demanda do hospital por 3 dias.
B= Supre a demanda de 24 horas ou
menos; M = Supre a demanda de mais de
24 horas porém por menos de 72 horas;
A= Garantido para suprir a demanda por
72 horas ou mais.
Os reservatórios se encontram em
lugar seguro e protegido
Visitar o local da cisterna e avaliar
área em que está instalada e seu grau
de segurança.
B= Se o espaço é suscetível à falha
estrutural ou não estrutural; M =
Quando a falha não representa
possibilidade de colapso; A = Quando
tem pouca possibilidade de funcionar.
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VERSÃO ORIGINAL
Sistema alterno de abastecimiento de
agua adicional a la red de
distribución principal.
Identificar organismos o mecanismos
para abastecer e reaprovisionar de
agua al hospital en caso de falla del
sistema público,
B= Si da menos de 30% de la demanda;
M= Si suple valores de 30 o 80% de la
demanda; A= Si
suple mas del 80% de la dotación diaria.
Seguridad
del
sistema
de
distribución.
Verificar
el
buen
estado
y
funcionamiento del sistema de
distribucíón, incluyendo la cisterna,
válvula, tuberías y uniones.
B= Si menos del 60% se encuentra en
buenas condiciones de operación; M=
entre 60 y 80 %; A= más del 80%.
Sistema de bombeo alterno.
Identificar la existencia y el estado
operativo del sistema alterno de
bombeo, en caso de falla
en el suministro.
B= No hay bomba de reserva y las
operativas no suplen toda la demanda
diaria; M= Están todas las bombas en
regular estado de operación; A= Todas
las bombas y las de reserva están
operativas
Depósito de combustible (gas,
gasolina o diesel):
Tanques para combustible con
capacidad suficiente para un mínimo
de 5 días.
Verificar que el hospital cuente con
depósito amplio y seguro para
almacenaje de combustible.
B= Cuando es inseguro o tiene menos de
3 dias; M= Almacenamiento con cierta
seguridad y con 3 a 5 dias de
abastecimiento de combustible; A= Se
tienen 5 o más días de autonomía y es
seguro.
Anclaje y buena protección de
tanques y cilindros
B= No hay anclajes y el recinto no es
seguro; M= Se aprecian anclajes
insuficientes; A= Existen anclajes en
buenas condiciones y el recinto o espacio
es apropiado.
Ubicación y seguridad apropiada de
depósitos de combustibles.
Verificar que los depósitos que
contienen elementos inflamables se
encuentren a una distancia que afecte el
grado de seguridad del Hospital.
B= Existe el riesgo de falla o no son
accesibles; M= Se tiene una de las dos
condiciones mencionados; A= Los
depósitos son accesibles y están em
lugares libres de riesgos.

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Sistema alternativo de abastecimento
de água adicional à rede de
distribuição principal.
Identificar organismos ou mecanismos
para abastecer ou reabastecer de água
o hospital em caso de falha do sistema
público.
B= Se dá menos de 30% da demanda;
M= Se supre valores de 30 a 80% da
demanda; A= Se supre mais de 80% da
dotação diária.
Segurança
do
sistema
de
distribuição.
Verificar
o
bom
estado
e
funcionamento do sistema
de
distribuição, incluindo a cisterna,
válvula, tubulações e uniões.
B= Se menos de 60% se encontra em
boas condições de operação; M= entre
60 e 80 %; A= mais de 80%.
Sistema
de
bombeamento
alternativo.
Identificar a existência e o estado
operacional do sistema alternativo de
bombeamento, em caso de falha no
abastecimento.
B= Não há bomba de reserva e as
operantes não suprem toda a demanda
diária; M= Todas as bombas estão em
regular estado de operação; A= Todas as
bombas e as de reserva estão operantes

Sistema alternativo de abastecimento
de água adicional à rede de
distribuição principal.
Identificar organismos ou mecanismos
para abastecer ou reabastecer de água
o hospital em caso de falha do sistema
público.
B= Se supre menos de 30% da demanda;
M= Se supre valores de 30 a 80% da
demanda; A= Se supre mais de 80% da
dotação diária.
Segurança
do
sistema
de
distribuição.
Verificar
o
bom
estado
e
funcionamento do sistema
de
distribuição, incluindo a cisterna,
válvula, tubulações e uniões.
B= Se menos de 60% se encontra em
boas condições de operação; M= entre
60 e 80 %; A= mais de 80%.
Sistema
de
bombeamento
alternativo.
Identificar a existência e o estado
operacional do sistema alternativo de
bombeamento, em caso de falha no
abastecimento.
B= Não há bomba de reserva e as
operantes não suprem toda a demanda
diária; M= Todas as bombas estão em
regular estado de operação; A= Todas as
bombas e as de reserva estão operantes

Depósito de combustível (gás,
gasolina ou diesel):
Tanques para combustível com
capacidade suficiente para no
mínimo 5 dias.
Verificar que o hospital conte com
depósito amplo e seguro para
armazenamento de combustível.
B= Quando é inseguro ou tem menos de
3 dias; M= Armazenamento com certa
segurança e com 3 a 5 dias de
abastecimento de combustível; A= Se tem
5 ou mais dias de autonomia e é seguro.

Depósito de combustível (gás,
gasolina ou diesel):
Tanques para combustível com
capacidade suficiente para no
mínimo 5 dias.
Verificar se o hospital possui tanque
amplo e seguro para armazenamento de
combustível.
B= Quando é inseguro ou possui
capacidade de armazenamento inferior
a 3 dias; M= Armazenamento com certa
segurança e com 3 a 5 dias de
abastecimento de combustível; A= Se tem
5 ou mais dias de autonomia e é seguro.
Fixação e boa proteção de tanques e
cilindros
B= Não há fixações e o recinto não é
seguro; M= Percebem-se fixações
insuficientes; A= Existem fixações em
boas condições e o recinto ou espaço é
apropriado.
Localização e segurança apropriada
de depósitos de combustíveis.
Verificar se os depósitos que contêm
elementos inflamáveis se encontram a
uma distância que afete o grau de
segurança do Hospital.
B= Existe o risco de falha ou não são
acessíveis; M= Se tem uma das duas
condições mencionados; A= Os depósitos
são acessíveis e estão em locais livres de
riscos.

Ancoragem e boa proteção de
tanques e cilindros
B= Não há ancoragens e o recinto não é
seguro; M= Percebem-se ancoragens
insuficientes; A= Existem ancoragens em
boas condições e o recinto ou espaço é
apropriado.
Localização e segurança apropriada
de depósitos de combustíveis.
Verificar que os depósitos que contêm
elementos inflamáveis se encontrem a
uma distância que afete o grau de
segurança do Hospital.
B= Existe o risco de falha ou não são
acessíveis; M= Se tem uma das duas
condições mencionados; A= Os depósitos
são acessíveis e estão em locais livres de
riscos.
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VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Ubicación apropiada de los recintos,

Segurança do sistema de distribuição
(válvulas; tubulações e uniões).
B= Se menos de 60% se encontra em boas
condições de operação; M= entre 60 e 80
%; A= mais de 80 %.
Gases medicinais (oxigênio, nitrogênio,
etc.)
Armazenamento suficiente para no
mínimo 15 dias.
B=Menos de 10 dias; M= entre 10 e 15
dias; A=Mais de 15 dias.
Ancoragem de tanques, cilindros e
equipamentos complementares
B= Não existem ancoragens; M= As
ancoragens não são de bom calibre; A=
As ancoragens são de bom calibre.
Fontes alternativas disponíveis de
gases medicinais.
B= Não existem fontes alternativas ou
estão em mau estado; M= Existem, porém
em regular estado; A= Existem e estão em
bom estado.
Localização apropriada dos recintos.

B= Los recintos no tienen accesos; M= los
recintos tienen acceso, pero con riesgos
A= Los recintos son
accesibles y están libres de riesgos;

B= Os recintos não têm acessos; M= Os
recintos têm acesso, porém com riscos;
A= Os recintos são acessíveis e estão
livres de riscos.

Seguridad del sistema de distribución
(válvulas; tuberías y uniones).
B= Si menos del 60% se encuentra en
buenas condiciones de operación; M=
Entre 60 y 80 %; A= Más del 80%.
Protección de tanques y/o cilindros y
equipos adicionales.
B= No existen áreas exclusivas para
tanques y equipos adicionales; M= Areas
exclusivas para protección de tanques y
equipos, pero el personal no está
entrenado; A= Areas exclusivas para este
equipamento y el personal está entrenado.

Segurança do sistema de distribuição
(válvulas; tubulações e uniões).
B= Se menos de 60% se encontra em boas
condições de operação; M= Entre 60 e 80
%; A= Mais de 80%.
Proteção de tanques e/ou cilindros e
equipamentos adicionais.
B= Não existem áreas exclusivas para
tanques e equipamentos adicionais; M=
Áreas exclusivas para proteção de
tanques e equipamentos, porém a equipe
não está treinada; A= Áreas exclusivas
para este equipamento e a equipe está
treinada.
Segurança apropriada dos recintos.
B= Não existem áreas reservadas para
armazenar gases; M= Áreas reservadas
para armazenar gases, porém sem
medidas de segurança apropriadas; A=
Conta-se com áreas de armazenamento
adequadas e não tem riscos.
Sistemas
de
aquecimento,
ventilação, ar condicionado
em áreas críticas
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
Suportes adequados para os dutos e
revisão do movimento dos dutos e
tubulações que atravessam juntas de
dilatação.
B= Não existem suportes e possuem
juntas rígidas; M=Existem suportes ou
juntas flexíveis; A= Existem suportes e as
juntas são flexíveis.

Segurança do sistema de distribuição
(válvulas; tubulações e uniões).
B= Se menos de 60% se encontra em boas
condições de operação; M= entre 60 e 80
%; A= mais de 80 %.
Gases medicinais (oxigênio, nitrogênio,
etc.)
Armazenamento suficiente para no
mínimo 15 dias.
B=Menos de 10 dias; M= entre 10 e 15
dias; A=Mais de 15 dias.
Fixação de tanques, cilindros e
equipamentos complementares
B= Não existem fixações; M= As fixações
não são de bom calibre; A= As fixações
são de bom calibre.
Fontes alternativas disponíveis de
gases medicinais.
B= Não existem fontes alternativas ou
estão em mau estado; M= Existem, porém
em regular estado; A= Existem e estão em
bom estado.
Localização apropriada dos depósitos e
centro de distribuição.
B= Os depósitos e centro de distribuição
não têm acessos; M= Os depósitos e
centro de distribuição têm acesso, porém
com riscos; A= Os depósitos e centro de
distribuição são acessíveis e estão livres
de riscos.
Segurança do sistema de distribuição
(válvulas; tubulações e uniões).
B= Se menos de 60% se encontra em boas
condições de operação; M= Entre 60 e 80
%; A= Mais de 80%.
Proteção de tanques e/ou cilindros e
equipamentos adicionais.
B= Não existem áreas exclusivas para
tanques e equipamentos adicionais; M=
Áreas exclusivas para proteção de
tanques e equipamentos, porém a equipe
não está treinada; A= Áreas exclusivas
para este equipamento e a equipe está
treinada.
Segurança apropriada dos depósitos.
B= Não existem áreas reservadas para
armazenar gases; M= Áreas reservadas
para armazenar gases, porém sem
medidas de segurança apropriadas; A=
Conta-se com áreas de armazenamento
adequadas e não tem riscos.
Sistemas
de
aquecimento,
ventilação, ar condicionado
em áreas críticas
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
Suportes adequados para os dutos e
revisão do movimento dos dutos e
tubulações que atravessam juntas de
dilatação.
B= Não existem suportes e possuem
juntas rígidas; M=Existem suportes ou
juntas flexíveis; A= Existem suportes e as
juntas são flexíveis.

VERSÃO ORIGINAL
Seguridad del sistema de distribución
(válvulas; tuberías y uniones).
B= Si menos del 60% se encuentra en
buenas condiciones de operación; M=
entre 60 Y 80 %; A= más del 80 %.
Gases medicinales (oxígeno, nitrógeno,
etc.)
Almacenaje suficiente para 15 días
como mínimo.
B=Menos de 10 días; M= entre 10 y 15
dias; A=Más de 15 dias.
Anclaje de tanques, cilindros y equipos
complementarios
B= No existen anclajes; M= Los anclajes
no son de buen calibre; A= Los anclajes
son de buen calibre.
Fuentes alternas disponibles de gases
medicinales.
B= No existen fuentes alternas o están en
mal estado; M= Existen, pero en regular
estado; A= Existen y están en buen estado.

Seguridad apropiada de los recintos.
B= No existen áreas reservadas para
almacenar gases; M= Areas reservadas
para almacenar gases, pero sin medidas
de seguridad apropiadas; A= Se cuenta
con áreas de almacenamiento adecuados y
no tienen riesgos
Sistemas
de
calefacción,
ventilación, aire acondicionado
en áreas críticas
Grado
de
Seguridad
BAJO/
MEDIO/ALTO/OBSERVACIONES
Soportes adecuados para los ductos y
revisión del movimiento de los ductos
y tuberías que atraviesan juntas de
dilatación.
B= No existen soportes y tienen juntas
rígidas; M=Existen soportes o juntas
flexibles; A= Existen
soportes y las juntas son fiexibles
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3.4

VERSÃO ORIGINAL
Condición de tuberías, uniones, y
válvulas.
B= Malo; M= Regular; A = Bueno.
Condiciones de los anclajes de los
equipos de calefacción y agua caliente.
B= Malo; M= Regular; A= Bueno.
Condiciones de los anclajes de los
equipos de aire acondicionado.
B= Malo; M= Regular; A=Bueno.
Ubicación apropiada de los recintos.
B= Malo; M= Regular; A= Bueno.
Seguridad apropiada de los recintos.
B= Malo; M= Regular; A= Bueno.
Funcionamiento de los equipos (Ej.
Caldera,
sistemas
de
aire
acondicionado y extractores entre
otros).
B= Malo; M= Regular; A= Bueno.
Mobiliario y equipo de oficina fijo
y móvil y almacenes (Incluye
computadoras, impresoras, etc.)
Grado
de
Seguridad
BAJO/
MEDIO/ALTO/OBSERVACIONES
Anclajes de la estantería y seguridad de
contenidos.
Verificar que los estantes se
encuentren fijos a las paredes o con
soportes de seguridad.
B= La estantería no está fijada a las
paredes; M= La estantería está fijada,
pero el contenido no está asegurado; A=
La estantería está fijada y el contenido
asegurado.
Computadoras e impresoras con
seguro.
Verificar que las mesas para
computadora estén aseguradas y
con frenos de ruedas aplicados,
B= Malo; M= Regular; A= Bueno o no
necesita anclaje.
Condición del mobiliario de oficina y
otros equipos.
Verificar en recorrido por oficinas
el anclaje y/o fijación del mobiliário.
B= Malo; M= Regular; A= Bueno o no
necesita anclaje.
Equipos médicos, de laboratorio y
suministros utilizados para el
diagnóstico y tratamiento.
Grado de Seguridad
BAJO/MEDIO/ALTO/
OBSERVACIONES

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Condição de tubulações, uniões, e
válvulas.
B= Ruim; M= Regular; A = Boa.
Condições das ancoragens dos
equipamentos de aquecimento e água
quente.
B= Ruins; M= Regulares; A= Boas.
Condições das ancoragens dos
equipamentos de ar condicionado.
B= Ruins; M= Regulares; A=Boas.
Localização apropriada dos recintos.
B= Ruim; M= Regular; A= Boa.
Segurança apropriada dos recintos.
B= Ruim; M= Regular; A= Boa..
Funcionamento dos equipamentos (Ex.
Caldeira, sistemas de ar condicionado
e exaustores entre outros).

Condição de tubulações, uniões, e
válvulas.
B= Ruim; M= Regular; A = Boa.
Condições
das
fixações
dos
equipamentos de aquecimento e água
quente.
B= Ruins; M= Regulares; A= Boas.
Condições
das
fixações
dos
equipamentos de ar condicionado.
B= Ruins; M= Regulares; A=Boas.
Localização apropriada dos recintos.
B= Ruim; M= Regular; A= Boa.
Segurança apropriada dos recintos.
B= Ruim; M= Regular; A= Boa..
Funcionamento dos equipamentos (Ex.
Caldeira, sistemas de ar condicionado
e exaustores entre outros).

B= Ruim; M= Regular; A= Bom.
Mobiliário e equipamento de
escritório fixo e móvel e
almoxarifado
(Inclui
computadores, impressoras, etc.)
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
Fixação das estantes e segurança de
conteúdos.
Verificar que as estantes se
encontrem fixas às paredes ou com
suportes de segurança.
B= A estante não está fixa às paredes; M=
A estante está fixa, porém o conteúdo
não está seguro; A= A estante está fixa e
o conteúdo seguro.

B= Ruim; M= Regular; A= Bom.
Mobiliário e equipamento de
escritório fixo e móvel e
almoxarifado
(Inclui
computadores, impressoras, etc.)
Grau de segurança BAIXO / MÉDIO /
ALTO / OBSERVAÇÕES
Fixação das estantes e prateleiras e
segurança de conteúdos.
Verificar se as estantes e prateleiras
se encontram fixas às paredes ou
com suportes de segurança.
B= As estantes e prateleiras não estão
fixas às paredes; M= As estantes e
prateleiras estão fixas, porém o conteúdo
não está seguro; A= As estantes e
prateleiras estão fixas e o conteúdo
seguro.
Computadores e impressoras seguros.

Computadores e impressoras seguros.
Verificar que as mesas para
computador estejam seguras e com
freios de rodas aplicados.
B= Mau; M= Regular; A= Bom ou não
necessita de fixação.
Condição do mobiliário de escritório e
outros equipamentos.
Verificar
em
percurso
por
escritórios a ancoragem e/ou fixação
do mobiliário.
B= Ruim; M= Regular; A= Boa ou não
necessita de ancoragem.
Equipamentos
médicos,
de
laboratório e provisões utilizados
para o diagnóstico e tratamento.
Grau
de
segurança
BAIXO/MÉDIO/ALTO/
OBSERVAÇÕES

Verificar se as mesas para
computador estão seguras e com
freios de rodas aplicados.
B= Ruim; M= Regular; A= Bom ou não
necessita de fixação.
Condição do mobiliário de escritório e
outros equipamentos.
Verificar em inspeção em escritórios
a fixação do mobiliário.
B= Ruim; M= Regular; A= Boa ou não
necessita de fixação.
Equipamentos
médicos,
de
laboratório e provisões utilizados
para o diagnóstico e tratamento.
Grau
de
segurança
BAIXO/MÉDIO/ALTO/
OBSERVAÇÕES
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VERSÃO ORIGINAL
Equipo médico en el quirófano y la sala
de recuperación.
Verificar que lámparas, equipos de
anestesia, mesas quirúrgicas se
encuentren operativos y con seguros y
frenos aplicados.
B= Cuando e1 equipo está en malos
condiciones o no está Seguro;M= Cuando
el equipo está em regulares condiciones o
poco seguro; A= El equipo está en buenas
condiciones y ·está seguro.
Condición y seguridad del equipo
médico de Rayos X e Imagenología.
Verificar que Ias mesas de Rayos X y el
equipo de rayos se encuentren en buenas
condiciones y fijos.
B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M= Cuando
el equipo está em regulares condiciones o
poco seguro; A= EI equipo está en buenas
condiciones y está seguro.
Condición y seguridad del equipo
médico en laboratorios.
B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M= Cuando
el equipo está en regulares condiciones o
poco seguro; A= El equipo está en buenas
condiciones y está seguro.
Condición y seguridad del equipo
médico en el servicio de urgencias.
B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M = Cuando
el equipo está em regulares condiciones o
poco seguro; A = El equipo está en buenas
condiciones y está seguro.
Condición y seguridad del equipo
médico de la unidad de cuidados
intensivos o intermedios.
B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M= Cuando
el equipo está en regulares condiciones o
poco seguro; A= El equipo está en buenas
condiciones y está seguro.
Condición
y
seguridad
del
equipamiento y mobiliario de farmacia
B= Cuando el equipo está en malos
condiciones o no está seguro; M= Cuando
el equipo está em regulares condiciones o
poco seguro; A = El equipo está en
buenas condiciones y está seguro.
Condición y seguridad del equipo de
esterilización
B= Cuando e1 equipo está en malos
condiciones o no está Seguro; M= Cuando
el equipo está em regulares condiciones o
poco seguro; A= El equipo está en buenas
condiciones y está seguro.

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Equipamento médico na sala de
cirurgia e na sala de recuperação.
Verificar que lâmpadas, equipamentos de
anestesia, mesas cirúrgicas se encontrem
operantes e com segurança e freios
aplicados.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro;M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico de Raios-X e imaginologia.
Verificar que as mesas de Raios-X e o
equipamento de raios se encontrem em
boas condições e fixos.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico em laboratórios.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico no serviço de emergências.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico da unidade de tratamento
intensivo ou intermediário.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
e mobiliário de farmácia
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
de esterilização
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.

Equipamento médico na sala de
cirurgia e na sala de recuperação.
Verificar se lâmpadas, equipamentos de
anestesia, mesas cirúrgicas se encontram
operantes e com segurança e freios
aplicados.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro;M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico de Raios-X e imaginologia.
Verificar se as mesas e equipamentos de
Raios-X se encontram em boas condições
e fixos.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico em laboratórios.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico no serviço de emergências.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico da unidade de tratamento
intensivo ou intermediário.
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
e mobiliário de farmácia
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
de esterilização
B= Quando o equipamento está em más
condições ou não está seguro; M=
Quando o equipamento está em regulares
condições ou pouco seguro; A= O
equipamento está em boas condições e
está seguro.
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ITEM

VERSÃO ORIGINAL
Condición y seguridad del equipo
médico para cuidado del recién nacido.

62

63

B= Cuando el equipo no existe, está en
malos condiciones o no está seguro; M=
Cuando el equipo está en regulares
conidiciones o poco seguro; A = El equipo
está em buenas condiciones y está seguro.
Condición y seguridad del equipo
médico para la atención de quemados.
B= Cuando el equipo no existe, está en
malos condiciones o no está seguro; M=
Cuando el equipo está en regulares
condiciones o poco seguro; A= El equipo
está en buenas condicione.s y está seguro.
Condición y seguridad del equipo
médico para radioterapia o medicina
nuclear.
SI EL HOSPITAL NO CUENTA CON
ESTOS SERVlCIOS, DEJAR EN BLANCO.

64

65

66

3.5

67

B= Cuando no existe o el equipo está en
malos condiciones o no está seguro; M=
Cuando el equipo está en regulares
condiciones o poco seguro; A= EI equipo
está en buenas condiciones y está seguro.
Condición y sequridad del equipo
médico en otros servicios.
B= Si más del 30% de los equipos se
encuentra en riesgo de pérdida material o
funcional y/o si algún equipo pone en
forma directa o indirecta en peligro la
función de todo el servicio; M = Si
entre el 10 y el 30% de los equipos se
encuentra en riesgo de perdida; A=Si
menos del 10% de los equipos tiene riesgo
de pérdida.
Anclajes de la estantería y seguridad de
contenidos médicos.
B= 20% o menos se encuentran seguros
contra el vuelco de la estantería o el
vaciamiento de contenidos; M= 20 o 80%
se encuentra seguros contra el vuelco; A=
Más del 80 % se encuentra con protección
a la estabilidad de la estantería y la
seguridad del contenido, o porque no
requiere anclaje.
Elementos arquitectónicos
Grado
de
Seguridad
BAJO/
MEDIO/ALTO/OBSERVACIONES
Condición y seguridad de puertas o
entradas.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes,
sistemas o funciones; M=Cuando se
daña pero permite el funcionamiento de
otros componentes; A= Cuando no se
daña o su daño es menor y no impide su
funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Condição e segurança do equipamento
médico para cuidado do recémnascido.
B= Quando o equipamento não existe,
está em más condições ou não está
seguro; M= Quando o equipamento está
em regulares condições ou pouco seguro;
A= O equipamento está em boas
condições e está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico para o cuidado a queimados.
B= Quando o equipamento não existe, está
em más condições ou não está seguro;
M= Quando o equipa mento está em
regulares condições ou pouco seguro; A=
O equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico para radioterapia ou medicina
nuclear.
SE O HOSPITAL NÃO CONTA COM
ESTES SERVlÇOS, DEIXAR EM
BRANCO.
B= Quando não existe ou o equipamento
está em más condições ou não está
seguro; M= Quando o equipamento está
em regulares condições ou pouco seguro;
A= O equipamento está em boas
condições e está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico em outros serviços.
B= Se mais de 30% dos equipamentos se
encontra em risco de perda material ou
funcional e/ou se algum equipamento põe,
de forma direta ou indireta, em perigo a
função de todo o serviço; M = Se entre
10 e 30% dos equipamento se encontra em
risco de perda; A=Se menos de 10% dos
equipamentos tem risco de perda.

Condição e segurança do equipamento
médico para cuidado do recémnascido.
B= Quando o equipamento não existe,
está em más condições ou não está
seguro; M= Quando o equipamento está
em regulares condições ou pouco seguro;
A= O equipamento está em boas
condições e está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico para o cuidado a queimados.
B= Quando o equipamento não existe, está
em más condições ou não está seguro;
M= Quando o equipa mento está em
regulares condições ou pouco seguro; A=
O equipamento está em boas condições e
está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico para radioterapia ou medicina
nuclear.
SE O HOSPITAL NÃO CONTA COM
ESTES SERVlÇOS, DEIXAR EM
BRANCO.
B= Quando não existe ou o equipamento
está em más condições ou não está
seguro; M= Quando o equipamento está
em regulares condições ou pouco seguro;
A= O equipamento está em boas
condições e está seguro.
Condição e segurança do equipamento
médico em outros serviços.
B= Se mais de 30% dos equipamentos se
encontra em risco de perda material ou
funcional e/ou se algum equipamento põe,
de forma direta ou indireta, em perigo a
função de todo o serviço; M = Se entre
10 e 30% dos equipamento se encontra em
risco de perda; A=Se menos de 10% dos
equipamentos tem risco de perda.

Ancoragens das estantes e segurança
de conteúdos médicos.
B= 20% ou menos se encontram seguros
contra queda da estante ou o
esvaziamento de conteúdos; M= 20 a 80%
se encontram seguros contra queda; A=
Mais de 80 % se encontra com proteção
com relação à estabilidade da estante e à
segurança do conteúdo, ou porque não
requer ancoragem.
Elementos arquitetônicos
Grau
de
segurança
BAIXO/
MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES
Condição e segurança de portas ou
entradas.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes, sistemas ou funções;
M=Quando estão danificadas, porém
permitem o funcionamento de outros
componentes; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.

Fixações das estantes e prateleiras e
segurança de conteúdos médicos.
B= 20% ou menos se encontram seguros
contra queda das estantes e prateleiras ou
o esvaziamento de conteúdos; M= 20 a
80% se encontram seguros contra queda;
A= Mais de 80 % se encontra com
proteção com relação à estabilidade das
estantes e prateleiras e à segurança do
conteúdo, ou porque não requer fixação.
Elementos arquitetônicos
Grau
de
segurança
BAIXO/
MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES
Condição e segurança de portas ou
entradas.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes, sistemas ou funções;
M=Quando estão danificadas, porém
permitem o funcionamento de outros
componentes; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.

153

ITEM

68

69

70

71

72

73

VERSÃO ORIGINAL
Condición y seguridad de ventanales.
B: Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes,
sistemas o funciones; M=Cuando se
daña pero permite el funcionamiento de
otros componentes; A = C uando no se
daña o su daño es menor y no impide
su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de otros
elementos de cierre (muros externos,
fachada, etc.).
B= Cuando se daño e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de techos y
cubiertas.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de parapetos
(pared o baranda que se pone para
evitar caídas, en los puentes, escaleras,
cubiertas, etc.)
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistema; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impede su funcionamiento o el de
otros componentes o sistemas.
Condición y seguridad de cercos y
cierres perimétricos.
B= Cuando se daña e impede el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de otros
elementos
perimetrales
(cornisas,
ornamentos etc.).
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impede su funcionamiento o el de
otros componentes o sistemas.

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Condição e segurança de janelas.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes, sistemas ou M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento de outros componentes;
A = Quando não estão danificadas ou
seu dano é menor e não impede seu
funcionamento ou o de outros
componentes ou sistemas.
Condição e segurança de outros
elementos de fechamento (muros
externos, fachada, etc)
B= Quando estão danificados e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificados, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificados ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de tetos e
coberturas.
B= Quando estão danificados e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificados, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificados ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de parapeitos
(paredes ou grades que são colocadas
para evitar quedas nas pontes, escadas,
coberturas, etc.)
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de cercas e
fechamentos perimétricos.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de outros
elementos perimetrais (molduras,
ornamentos etc.).
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.

Condição e segurança de janelas.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes, sistemas ou M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento de outros componentes;
A = Quando não estão danificadas ou
seu dano é menor e não impede seu
funcionamento ou o de outros
componentes ou sistemas.
Condição e segurança de outros
elementos de fechamento (muros
externos, fachada, etc)
B= Quando estão danificados e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificados, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificados ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de tetos e
coberturas.
B= Quando estão danificados e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificados, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificados ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de parapeitos
(paredes ou grades que são colocadas
para evitar quedas nas rampas,
escadas, coberturas, etc.)
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de cercas e
fechamentos perimétricos.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de outros
elementos perimetrais (molduras,
ornamentos etc.).
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
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ITEM

74

75

76

77

78

VERSÃO ORIGINAL
Condición y seguridad de áreas de
circulación externa.
B= Los daños a la vía o los pasadizos
impide el acceso al edificio o ponen en
riesgo a los peatones; M= Los danõs a
la vía o los pasodizos no impiden el
acceso al edificio a los peatones, pero si
el acceso vehicular; A= No existen daños
o su daño es menor y no impide el acceso
de peatones ni de vehiculos.
Condición y seguridad de áreas de
circulación
interna
(pasadizos,
elevadores, escaleras, salidas, etc.).
B= Los daños a las rutas de circulación
interna impiden la circulación dentro del
edificio o ponen en riesgo a las personas;
M= Los daños a la vía o los pasadizos
no impiden la circulación de las
Personas, pero sí el acceso de camillas y
otros; A= No existen: daños o su daño es
menor y no impide la circulación de
personas ni de camillas y equipos
rodantes.
Condición y seguridad de particiones o
divisiones internas.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistema; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando no
se daña o su daño es menor y no impide su
funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de cielos falsos o
rasos
SI EL HOSPITAL NO TIENE TECHOS
FALSOS O SUSPENDIDOS, NO MARQUE
NADA. DEJE LAS TRES CASILLAS EN
BLANCO.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M =Cuando se daña pero
permite el funcionamiento;A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad del sistema de
i1uminación interna y externa.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Condição e segurança de áreas de
circulação externa.
B= Os danos à via ou aos corredores
impedem o acesso ao edifício ou põem
em risco os pedestres; M= Os danos à
via ou aos corredores não impedem o
acesso dos pedestres ao edifício, mas sim
o acesso veicular; A= Não existem
danos ou seu dano é menor e não impede
o acesso de pedestres nem de veículos.
Condição e segurança de áreas de
circulação
interna
(corredores,
elevadores, escadas, saídas, etc.).
B= Os danos às rotas de circulação
interna impedem a circulação dentro do
edifício ou põem as pessoas em risco;
M= Os danos à via ou aos corredores
não impedem a circulação das pessoas,
mas sim o acesso de macas e outros; A=
Não existem danos ou seu dano é menor
e não impede a circulação de pessoas
nem de macas e equipamentos rodantes.

Condição e segurança de áreas de
circulação externa.
B= Os danos à via ou aos corredores
impedem o acesso ao edifício ou põem
em risco os pedestres; M= Os danos à
via ou aos corredores não impedem o
acesso dos pedestres ao edifício, mas sim
o acesso veicular; A= Não existem
danos ou seu dano é menor e não impede
o acesso de pedestres nem de veículos.
Condição e segurança de áreas de
circulação
interna
(corredores,
elevadores, escadas, saídas, etc.).
B= Os danos às rotas de circulação
interna impedem a circulação dentro do
edifício ou põem as pessoas em risco;
M= Os danos à via ou aos corredores
não impedem a circulação das pessoas,
mas sim o acesso de macas e outros; A=
Não existem danos ou seu dano é menor
e não impede a circulação de pessoas
nem de macas e equipamentos móveis.

Condição e segurança de partições ou
divisões internas.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de tetos falsos ou
rasos.
SE O HOSPITAL NÃO TEM TETOS
FALSOS OU SUSPENSOS, NÃO MARQUE
NADA. DEIXE OS TRÊS ESPAÇOS EM
BRANCO.
B= Quando estão danificados e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificados, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança do sistema de
iluminação interna e externa.
B= Quando está danificado e impede o
funcionamento de outros componentes
ou
sistemas;
M=Quando
está
danificado,
porém
permite
o
funcionamento; A = Quando não está
danificado ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.

Condição e segurança de partições ou
divisões internas.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de tetos
rebaixados ou suspensos.
SE O HOSPITAL NÃO TEM TETOS
REBAIXADOS OU SUSPENSOS, NÃO
MARQUE NADA. DEIXE OS TRÊS
ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Quando estão danificados e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificados, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança do sistema de
iluminação interna e externa.
B= Quando está danificado e impede o
funcionamento de outros componentes
ou
sistemas;
M=Quando
está
danificado,
porém
permite
o
funcionamento; A = Quando não está
danificado ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
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ITEM

79

80

81

82

83

VERSÃO ORIGINAL
Condición y seguridad del sistema de
protección contra incendios.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de ascensores.
SI NO EXISTEN ELEVADORES, DEJE LAS
TRES CASILLAS EN BLANCO.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M =Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de escaleras.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento;A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición y seguridad de las cubiertas
de los pisos.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionomiento; A = Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.
Condición de las vias de acceso al
hospital.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o el de otros
componentes o sistemas.

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Condição e segurança do sistema de
proteção contra incêndios.
B= Quando está danificado e impede o
funcionamento de outros componentes
ou
sistemas; M=Quando está
danificado,
porém
permite
o
funcionamento; A = Quando não está
danificado ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de elevadores.
SE NÃO EXISTEM ELEVADORES, DEIXE OS
TRÊS ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Quando estão danificados e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificados, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificados ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de escadas.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança das coberturas
dos pisos.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição das vias de acesso ao
hospital.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.

Condição e segurança do sistema de
proteção contra incêndios.
B= Quando está danificado e impede o
funcionamento de outros componentes
ou
sistemas; M=Quando está
danificado,
porém
permite
o
funcionamento; A = Quando não está
danificado ou seu dano é menor e não
impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de elevadores.
SE NÃO EXISTEM ELEVADORES, DEIXE OS
TRÊS ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Quando estão danificados e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificados, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificados ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança de escadas.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição e segurança das coberturas
dos pisos.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Condição das vias de acesso ao
hospital.
B= Quando estão danificadas e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificadas, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
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VERSÃO ORIGINAL
Otros
elementos
arquitectónicos
incluyendo señales de seguridad.
B= Cuando se daña e impide el
funcionamiento de otros componentes o
sistemas; M=Cuando se daña pero
permite el funcionamiento; A= Cuando
no se daña o su daño es menor y no
impide su funcionamiento o e1 de otros
componentes o sistemas.
Observaciones al punto 3:
..........................................................
..........................................................
......................................................
Nombre y firma del evaluador
.....................................................
Aspectos relacionados com la
seguridad en base a la capacidad
funcional.
Se refiere al nivel de preparación para
ernergencias rnasivas y desastres del
personal que labora en el hospital así
como
el
grado
de
implernentación del plan hospitalario
para casos de desastre.
Organización
del
comité
hospitalario para desastres
y centro de operaciones de
emergencia. Mide el nivel de
organización alcanzado por el comité
hospitalario para casos de desastre.
Grado
de
Seguridad
BAJO/
MEDIO/ALTO/OBSERVACIONES
Comité formalmente establecido
para responder a las emergencias
masivas o desastres.
Solicitar el acta constitutiva del Comité
y verificar que los cargos y firmas
correspondan al personal en función.
B= No existe comité, M= Existe el
comité pero no es operativo; A = Existe
y es operativo.
El Comité está conformado por
personal multidisciplinario.
Verificar que los cargos dentro del
comité sean ejercidos por personal de
diversas categorías del equipo
multidisciplinario: Director, jefe de
enfermería, Ing. de Mantenimiento,
jefe de Urgencias, jefe médico, jefe
quirúrgico, jefe de laboratorio y
servicios auxiliares entre otros.
B= 0-3; M=4-5; A.= 6 o más
Cada miembro tiene conocimiento de
sus responsabilidades específicas.
Verificar que cuenten con sus
actividades por escrito dependiendo de
su función especifica:
B= No asignadas; M= Asignadas
oficialmente; A= Todos los membros
conocen
y
cumplen
su
Responsabilidad.

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Outros elementos arquitetônicos
incluindo sinalização de segurança.
B= Quando estão danificados e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificados, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificados ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Observações ao ponto 3:
.........................................................
.........................................................
.....................................................
Nome e assinatura do avaliador
.....................................................
Aspectos relacionados com a
segurança
com
base
na
capacidade funcional
Se refere ao nível de preparação para
ernergências massivas e desastres do
pessoal que trabalha no hospital assim
como o grau de implementação do
plano hospitalar para casos de desastre.

Outros elementos arquitetônicos
incluindo sinalização de segurança.
B= Quando estão danificados e
impedem o funcionamento de outros
componentes ou sistemas; M=Quando
estão danificados, porém permitem o
funcionamento; A = Quando não estão
danificados ou seu dano é menor e
não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.
Observações ao ponto 3:
.........................................................
.........................................................
.....................................................
Nome e assinatura do avaliador
.....................................................
Aspectos relacionados com a
segurança
com
base
na
capacidade funcional
Se refere ao nível de preparação para
emergências massivas e desastres do
pessoal que trabalha no hospital assim
como o grau de implementação do
plano hospitalar para casos de desastre.

Organização do comitê hospitalar
para desastres e centro de
operações de emergência. Mede o
nível de organização alcançado pelo
comitê hospitalar para casos de
desastre.
Grau
de
segurança
BAIXO/
MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES
Comitê formalmente estabelecido
para responder às emergências
massivas ou desastres.
Solicitar a ata constitutiva do Comitê e
verificar que os cargos e assinaturas
correspondam ao Pessoal em função.
B= Não existe comitê, M= Existe o
comitê, porém não é operativo; A =
Existe e é operativo.
O Comitê está formado por pessoal
multidisciplinar.
Verificar que os cargos dentro do
comitê sejam exercidos por pessoal de
diversas categorias da equipe
multidisciplinar: Diretor, chefe de
enfermaria,
engenheiro
de
Manutenção, chefe de emergências,
médico chefe, cirurgião chefe, chefe de
laboratório e serviços auxiliares entre
outros. B= 0-3; M=4-5; A.= 6 ou mais
Cada membro tem conhecimento de
suas responsabilidades específicas.
Verificar que contem com suas
atividades por escrito dependendo de
sua função específica: B= Não
designadas;
M=
Designadas
oficialmente; A= Todos os membros
conhecem
e
cumprem
sua
responsabilidade.

Organização do comitê hospitalar
para desastres e centro de
operações de emergência. Mede o
nível de organização alcançado pelo
comitê hospitalar para casos de
desastre.
Grau
de
segurança
BAIXO/
MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES
Comitê formalmente estabelecido
para responder às emergências
massivas ou desastres.
Solicitar a ata constitutiva do Comitê e
verificar se os cargos e assinaturas
correspondem ao Pessoal em função.
B= Não existe comitê, M= Existe o
comitê, porém não é operativo; A =
Existe e é operativo.
O Comitê está formado por pessoal
multidisciplinar.
Verificar se os cargos dentro do comitê
são exercidos por pessoal de diversas
categorias da equipe multidisciplinar:
Diretor, chefe de enfermagem,
engenheiro de Manutenção, chefe do
setor de emergência, chefe da Divisão
médica, cirurgião chefe, chefe de
laboratório e serviços auxiliares entre
outros. B= 0-3; M=4-5; A.= 6 ou mais
Cada membro tem conhecimento de
suas responsabilidades específicas.
Verificar se contam com suas
atividades por escrito dependendo de
sua função específica: B= Não
designadas;
M=
Designadas
oficialmente; A= Todos os membros
conhecem
e
cumprem
sua
responsabilidade.
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VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Espacio físico para el centro de
operaciones de emergencia (COE)
del hospital.
Verificar la sala destinada para el
comando operativo que cuente con
todos los medios de comunicación
(teléfono, fax, Internet, entre otros).
B= No existe; M= Asignado
oficialmente; A = Existe y es funcional.
El COE está ubicado en un sitio
protegido y seguro.
Identificar la ubicación tomando en
cuenta su accesibilidad, seguridad y
protección.
B= La sala del COE no está en um
sitio seguro; M= EL COE está en un
lugar seguro pero poco accesible; A =
EL COE está en un sitio seguro,
protegido e accesible.
El COE cuenta con sistema
informático y computadoras.
Verificar si cuenta con intranet e
intemet.
B= No; M=Parcialmente; A= Cuenta
con todos los requerimentos
El sistema de comunicación interna y
externa
del
COE
funciona
adecuadamente.
Verificar si el conmutador (central de
redistribución de llamadas) cuenta con
sistema de perifoneo y si los operadores
conocen el código de alerta y su
funcionamiento.
B= No funciona/no existe; M =
Parcialmente; A= Completo y
funciona.
El COE cuenta con sistema de
comunicación alterna.
Verificar si además de conmutador
exíste comunicación alterna como
celular, radío, entre otros.
B= No cuenta; M: Parcialmente; A= Si
cuenta.
El COE cuenta con mobiliário y
equipo apropiado.
Verificar escritorios, sillas, tomas de
corriente. iluminación, agua y drenaje.
B= No cuenta; M= Parcialmente; A=
Si cuenta.
EL COE cuenta con directorio
telefónico de contactos actualizado y
disponible.
Verificar que el directorio incluya todos
los servicios de apoyo necesarios ante
una emergencia (corroborar teléfonos
en forma aleatória).
B= No; M= Existe pero no está
actualizado, A= Si cuenta y está
octualizado.

Espaço físico para o centro de
operações de emergência (COE) do
hospital.
Verificar a sala destinada para o
comando operacional que conte com
todos os meios de comunicação
(telefone, fax, Internet, entre outros).
B= Não existe; M= Designado
oficialmente; A = Existe e é funcional.
O COE está localizado em um local
protegido e seguro.
Identificar a localização levando em
conta sua acessibilidade, segurança e
proteção.
B= A sala do COE não está em um
local seguro; M= O COE está em um
local seguro porém pouco acessível;
A = O COE está em um local seguro,
protegido e acessível.
O COE conta com sistema de
informática e computadores.
Verificar se conta com intranet e
internet.
B= Não; M=Parcialmente; A= Conta
com todos os requerimentos
O sistema de comunicação interna e
externa
do
COE
funciona
adequadamente.
Verificar se o comutador (central de
redistribuição de chamadas) conta com
sistema de som e se os operadores
conhecem o código de alerta e seu
funcionamento
B= Não funciona/não existe; M =
Parcialmente; A= Completo e
funciona.
O COE conta com sistema de
comunicação alternativa.
Verificar se, além de comutador, existe
comunicação alternativa como celular,
radio, entre outros.
B= Não conta; M: Parcialmente; A=
Sim, conta.
O COE conta com mobiliário e
equipamento apropriado.
Verificar escrivaninhas, cadeiras,
tomadas, iluminação, água e drenagem.
B= Não conta; M= Parcialmente; A=
Sim, conta.
O COE conta com diretório
telefônico de contatos atualizado e
disponível.
Verificar que o diretório inclua todos
os serviços de apoio necessários diante
de uma emergência (corroborar
telefones de forma aleatória).
B= Não; M= Existe porém não está
atualizado, A= Sim, conta e está
atualizado.

Espaço físico para o centro de
operações de emergência (COE) do
hospital.
Verificar a sala destinada para o
comando operacional que conte com
todos os meios de comunicação
(telefone, fax, Internet, entre outros).
B= Não existe; M= Designado
oficialmente; A = Existe e é funcional.
O COE está localizado em um local
protegido e seguro.
Identificar a localização levando em
conta sua acessibilidade, segurança e
proteção.
B= A sala do COE não está em um
local seguro; M= O COE está em um
local seguro porém pouco acessível;
A = O COE está em um local seguro,
protegido e acessível.
O COE conta com sistema de
informática e computadores.
Verificar se conta com intranet e
internet.
B= Não; M=Parcialmente; A= Conta
com todos os requerimentos
O sistema de comunicação interna e
externa
do
COE
funciona
adequadamente.
Verificar se o comutador (central de
redistribuição de chamadas) conta com
sistema de som e se os operadores
conhecem o código de alerta e seu
funcionamento
B= Não funciona/não existe; M =
Parcialmente; A= Completo e
funciona.
O COE conta com sistema de
comunicação alternativa.
Verificar se, além de comutador, existe
comunicação alternativa como celular,
radio, entre outros.
B= Não conta; M: Parcialmente; A=
Sim, conta.
O COE conta com mobiliário e
equipamento apropriado.
Verificar escrivaninhas, cadeiras,
tomadas, iluminação, água e drenagem.
B= Não conta; M= Parcialmente; A=
Sim, conta.
O COE conta com lista telefônica de
contatos atualizado e disponível.
Verificar se a lista inclui todos os
serviços de apoio necessários diante de
uma emergência (verificar telefones de
forma aleatória).
B= Não; M= Existe porém não está
atualizada, A= Sim, conta e está
atualizada.
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"Tarjetas de acción" disponibles
para todo el personal.
Verificar que las tarjetas de acción
indiquen las funciones que realiza cada
integrante del hospital especificando su
participación en caso de desastre
interno y/o externo.
B= No; M= Insuficiente (cantidad y
calidad); A= Todos la tienen.
Plan operativo para desastres
internos o externos.
Grado
de
Seguridad
BAJO/
MEDIO/ALTO/OBSERVACIONES
Refuerzo
de
los
servicios
esenciales del hospital.
El plan especifica las actividades a
realizar antes, durante y después de
un desastre en los servicios claves
del Hospital (Urgencia, UCI,
CEYE, quirófano, entre otros).
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementor el
plan.
Procedimientos para la activación
y desactivación del plan.
Se especifica cómo, cuándo y quíén
es el responsable de activar y
desactivar el plan,
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Previsiones
administrativas
especiales para desastres.
Verificar que el plan considere
contratacíón
de
personal,
adquisiciones en caso de desastre y
presupuesto para pago por tiempo
extra, doble turno, etc.
B= No existen las previsones o existen
únicamente en el documento; M= Existen
previsiones y el personal capacitado; A =
Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Recursos
financieros
para
emergencias presupuestados y
garantizados.
El hospital cuenta con presupuesto
específico para aplicarse en caso de
desastre:
B= No presupuestado; M= Cubre
menos de 72 horas, A= Garantizado
para 72 horas o más.

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

"Cartões de ação" disponíveis para
todo o pessoal.
Verificar que os cartões de ação
indiquem as funções que realiza cada
integrante do hospital especificando
sua participação em caso de desastre
interno e/ou externo.
B= Não; M= Insuficiente (quantidade
e qualidade); A= Todos possuem.
Plano operacional para desastres
internos ou externos.
Grau
de
segurança
BAIXO/
MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES
Reforço dos serviços essenciais do
hospital.
O plano especifica as atividades a
serem realizadas antes, durante e
depois de um desastre nos serviços
chave do Hospital (Emergência,
UTI, CME, sala de cirurgia, entre
outros).
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado;
A = Existe o plano, pessoal capacitado e
conta com recursos para implementar o
plano.
Procedimentos para a ativação e
desativação do plano.
Se especifica como, quando e quem
é o responsável por ativar e
desativar o plano.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A = Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.

"Planos de ação" disponíveis para
todo o pessoal.
Verificar se os planos de ação indicam
as funções que cada integrante do
hospital deverá exercer, especificando
sua participação em caso de desastre
interno e/ou externo.
B= Não; M= Insuficiente (quantidade
e qualidade); A= Todos possuem.
Plano operacional para desastres
internos ou externos.
Grau
de
segurança
BAIXO/
MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES
Reforço dos serviços essenciais do
hospital.
O plano especifica as atividades a
serem realizadas antes, durante e
depois de um desastre nos serviços
críticos do Hospital (Emergência,
UTI, CME, sala de cirurgia, entre
outros).
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado;
A = Existe o plano, pessoal capacitado e
conta com recursos para implementar o
plano.
Procedimentos para a ativação e
desativação do plano.
Se especifica como, quando e quem
é o responsável por ativar e
desativar o plano.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A = Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementar o plano.

Previsões
administrativas
especiais para desastres.
Verificar que o plano considere
contratação de pessoal, aquisições
em caso de desastre e orçamento
para pagamento por hora extra,
turno dobrado, etc.
B= Não existem as previsões ou existem
somente no documento; M= Existem
previsões e o pessoal capacitado; A =
Existe o plano, pessoal capacitado e
conta com recursos para implementar o
plano.
Recursos
financeiros
para
emergências orçados e garantidos.

Previsões
administrativas
especiais para desastres.
Verificar se o plano considera
contratação de pessoal, aquisições
em caso de desastre e orçamento
para pagamento por hora extra,
turno dobrado, etc.
B= Não existem as previsões ou existem
somente no documento; M= Existem
previsões e o pessoal capacitado; A =
Existe o plano, pessoal capacitado e
conta com recursos para implementar o
plano.
Recursos
financeiros
para
emergências orçados e garantidos.

O hospital conta com orçamento
específico para ser aplicado em
caso de desastre:
B= Não orçado; M= Cobre menos de 72
horas, A= Garantido para 72 horas
ou mais.

O hospital conta com orçamento
específico para ser aplicado em
caso de desastre:
B= Não orçado; M= Cobre menos de 72
horas, A= Garantido para 72 horas
ou mais.
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VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Procedimientos para habilitación
de espacios para aumentar la
capacidad,
incluyendo
la
disponibilidad
de
camas
adicionales.
El plan debe incluir y especificar las
áreas físicas que podrán habilitarse
para dar atención a
saldo masivo de víctimas:
B= No se encuentran identificadas las
áreas de expansión; M= Se han
identificado las áreas de expansión y el
personal capacitado para implementarlos;
A= Existe el procedimento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementar los procedimentos.
Procedimiento para admisión en
ernergencias y desastres.
El plan debe especificar los sitios y
el personal responsable de realizar
el TRIAGE.
B= No existe el procedimiento: M= Existe
el procedimiento y el personal entrenado;
A= Existe el procedimiento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
Procedimientos para la expansión
del departamento de urgencias y
otras áreas críticas.

Procedimentos para habilitação
de espaços para aumentar a
capacidade,
incluindo
a
disponibilidade
de
leitos
adicionais.
O plano deve incluir e especificar
as áreas físicas que poderão ser
habilitadas para atendimento a
número massivo de vítimas.
B= Não se encontram identificadas as
áreas de expansão; M= Foram
identificadas as áreas de expansão e o
pessoal capacitado para implementá-las;
A= Existe o procedimento, pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementar os procedimentos.
Procedimento para admissão em
emergências e desastres.
O plano deve especificar os locais
e o pessoal responsável por realizar
a TRIAGEM.
B= Não existe o procedimento: M=
Existe o procedimento e o pessoal
treinado; A= Existe o procedimento,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementá-lo.
Procedimentos para a expansão
do departamento de emergências
e outras áreas críticas.

Procedimentos para habilitação
de espaços para aumentar a
capacidade,
incluindo
a
disponibilidade
de
leitos
adicionais.
O plano deve incluir e especificar
as áreas físicas que poderão ser
habilitadas para atendimento a
número massivo de vítimas.
B= Não se encontram identificadas as
áreas de expansão; M= Foram
identificadas as áreas de expansão e o
pessoal capacitado para implementá-las;
A= Existe o procedimento, pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementar os procedimentos.
Procedimento para admissão em
emergências e desastres.
O plano deve especificar os locais
e o pessoal responsável por realizar
a TRIAGEM.
B= Não existe o procedimento: M=
Existe o procedimento e o pessoal
treinado; A= Existe o procedimento,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementá-lo.
Procedimentos para a expansão
do setor de emergências e outras
áreas críticas.

El plan debe indicar la forma y las
actividades que se deben realizar en
la expansión hospitalaria. (Ej.
suministro de agua potable,
electricidad, desagüe, etc):
B= No existe el procedimiento; M= Existe
el procedimiento y el persornal
entrenado; A= Existe el procedimiento,
personal capacitado y cuenta con recursos
para implementarlo.
Procedimientos para protección
de expedientes médicos (historias
clinicas).

O plano deve indicar a forma e as
atividades que devem ser realizadas
na expansão hospitalar (Ex.
fornecimento de água potável,
eletricidade, deságue, etc).
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
Procedimentos para proteção de
registros médicos (históricos
clínicos).

El plan indica la forma en que
deben
ser
trasladados
los
expedientes clínicos e insumos
necesarios para el paciente:

O plano indica a forma em que
devem ser transportados os
registros clínicos e insumos
necessários para o paciente:

B= No existe el procedimiento; M= Existe
el procedimiento y el personal entrenado;
A=- Existe el Procedimento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.

B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.

O plano deve indicar a forma e as
atividades que devem ser realizadas
na expansão hospitalar (Ex.
fornecimento de água potável,
eletricidade, drenagem, etc).
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
Procedimentos para proteção de
registros
da
equipe
multiprofissional
(históricos
clínicos).
O plano indica a forma em que
devem ser transportados os
registros
da
equipe
multiprofissional
e
insumos
necessários para o paciente:
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
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ITEM

104

105

106

107

108

109

VERSÃO ORIGINAL
lnspección regular de seguridad
por la autoridad competente.
En recorrido por el hospital
verificar la fecha de caducidad y/o
llenado de extintores e hidrantes. Y
si existe referencia del llenado de
los mismos así como bitácora de
visitas por el personal de protección
civil.
B= No existe; M = inspección parcial o
sin vigencia; A= Completa y
actualizada.
Procedimientos para vigilancia
epidemiológica intra-hospitalaria.
Verificar si el Comité de Vlgilancia
Epidemiológica Intra-hospitalaria
cuenta
con
procedimientos
específicos para casos de desastre o
atención masiva de víctimas:
B= No existe el procedimiento; M=
Existe el procedimiento y el personal
entrenado; A= Existe el procedimiento,
personal capacitado y
cuenta con
recursos para implementarlo.
Procedimientos
para
la
habilitación de sitios para la
ubicación temporal de cadáveres
y medicina forense.
Verificar si el plan incluye
actividades específicas para el área
de patología y si tiene sitio
destinado
para
depósito
de
múltiples cadáveres:
B= No existe el procedimiento; M=
Existe el procedimiento y el personal
entrenado; A= Existe el procedimiento,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementarlo.
Procedimientos
para
triage,
reanimación,
estabilización
y
tratamiento.
B= No existe el procedimiento; M= Existe
el procedimiento y el personal entrenado;
A= Existe el Procedimiento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
Transporte y soporte logístico.
Verificar si el hospital cuenta con
arnbulancias y otros vehículos oficiales:
B= No cuenta con ambulancias y otros
vehículos para soporte logístico; M=
Cuenta con vehículos insuficientes; A=
Cuenta con vehículos adecuados y en
cantidad suficiente.
Raciones alimenticias para el
personal durante la emergencia.
EI plan especifica las actividades a
realizar por el área de nutrición y debe
contar con presupuesto para aplicarse en
el rubro de alimentos.
B= No existe; M= Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

lnspeção regular de segurança
pela autoridade competente.
Em percurso pelo hospital, verificar
a data de validade e/ou recarga de
extintores e hidrantes. E se existe
referência da recarga dos mesmos,
assim como registro de visitas pelo
pessoal de proteção civil.

lnspeção regular de segurança
pela autoridade competente.
Em inspeção pelo hospital, verificar
a data de validade e/ou recarga de
extintores e hidrantes. E se existe
referência da recarga dos mesmos,
assim como registro de visitas pelo
pessoal de proteção civil.

B= Não existe; M = inspeção parcial ou
sem vigência; A= Completa e
atualizada.
Procedimentos para vigilância
epidemiológica intra-hospitalar.
Verificar se o Comitê de Vigilância
Epidemiológica
Intra-hospitalar
conta
com
procedimentos
específicos para casos de desastre
ou atendimento massivo de vítimas:
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
Procedimentos para a habilitação
de locais para a localização
temporária de cadáveres e
medicina forense.
Verificar se o plano inclui
atividades específicas para a área
de patologia e se tem local
destinado
para
depósito
de
múltiplos cadáveres:
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
Procedimentos
para
triagem,
reanimação,
estabilização
e
tratamento.
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
Transporte e suporte logístico.
Verificar se o hospital conta com
ambulâncias e outros veículos oficiais:
B= Não conta com ambulâncias e outros
veículos para suporte logístico; M=
Conta com veículos insuficientes; A=
Conta com veículos adequados e em
quantidade suficiente.
Porções alimentícias para o pessoal
durante a emergência.
O plano especifica as atividades a
serem realizadas pela área de nutrição e
deve contar com orçamento para ser
aplicado no setor de alimentos.
B= Não existe; M= Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais

B= Não existe; M = inspeção parcial ou
sem vigência; A= Completa e
atualizada.
Procedimentos para vigilância
epidemiológica intra-hospitalar.
Verificar se a Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH) conta com procedimentos
específicos para casos de desastre
ou atendimento massivo de vítimas:
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
Procedimentos para a habilitação
de locais para a localização
temporária de cadáveres e
medicina forense.
Verificar se o plano inclui
atividades específicas para a área
de patologia e se há local destinado
para
depósito
de
múltiplos
cadáveres:
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
Procedimentos
para
triagem,
reanimação,
estabilização
e
tratamento.
B= Não existe o procedimento; M= Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
Transporte e suporte logístico.
Verificar se o hospital conta com
ambulâncias e outros veículos oficiais:
B= Não conta com ambulâncias e outros
veículos para suporte logístico; M=
Conta com veículos insuficientes; A=
Conta com veículos adequados e em
quantidade suficiente.
Previsão de alimentação para o
pessoal durante a emergência.
O plano especifica as atividades a
serem realizadas pela área de nutrição e
deve contar com orçamento para ser
aplicado no setor de alimentos.
B= Não existe; M= Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais
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110

111

112

113

114

115

116

VERSÃO ORIGINAL
Asignación de funciones para el
personal
adicional
movilizado
durante la emergencia
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Las funciones están
asignadas y el personal capacitado; A=
Las funciones están asignadas, el
personal está capacitado y cuenta con
recursos para cumplir las funciones.
Medidas para garantizar el bienestar
del personal adicional de emergencia.
El plan incluye el sitio donde el
personal de urgencias puede tomar
receso, hidratación y alimentos.
B= No existe; M=· Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas.
Vinculado al plan de emergencias
local.
Existe antecedente por escrito de la
vinculación del plan a otras instancias
de la comunidad.
B= No vinculado; M= Vinculado no
operativo; A = vinculado y operativo.
Mecanismos para elaborar el censo
de pacientes admitidos y referidos a
otros hospitales.
El plan cuenta con formatos especificos
que faciliten el censo de pacientes ante
las emergencias:
B=No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el mecanismo y el
personal capacitado; A=Existe el
mecanismo, personal capacitado y cuenta
con recursos para implementar el censo.
Sistema
de
referencia
y
contrarreferencia.
B= No existe o existe únicameme el
documento; M= Existe el plan y el
personal copacitado; A= Existe el plan,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementar e plan.
Procedimientos de información al
público y la prensa.
El plan hospitalario para caso de
desastre especifica quien es el
responsable para dar inforrnación al
público y prensa en caso de desastre
(la persona de rnayor jerarquía en el
momento del desastre):
B= No existe el procedimiento; M: Existe
el procedimiento y el pesonal entrenado;
A= Existe el procedimiento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
Procedimientos operativos para
respuesta en turnos nocturnos, fines
de semana y dias feriados.
B= No existe el procedimiento; M= Existe
el procedimiento y el personal entrenado;
A= Existe el Procedimiento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Designação de funções para o pessoal
adicional mobilizado durante a
emergência.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= As funções estão
designadas e o pessoal capacitado; A=
As funções estão designadas, o pessoal
está capacitado e conta com recursos
para cumprir as funções.
Medidas para garantir o bem estar
do pessoal adicional de emergência.
O plano inclui o local em que o pessoal
de emergências pode descansar,
hidratar-se e alimentar-se.
B= Não existe; M=· Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas.
Vinculado ao plano de emergências
local.
Existe antecedente por escrito da
vinculação do plano a outras instâncias
da comunidade.
B= Não vinculado; M= Vinculado não
operativo; A = vinculado e operativo.
Mecanismos para elaborar o censo
de pacientes admitidos e referidos a
outros hospitais.
O plano conta com formatos
específicos que facilitem o censo de
pacientes diante das emergências:
B=Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o mecanismo e o
pessoal capacitado; A =Existe o
mecanismo, pessoal capacitado e conta
com recursos para implementar o censo.
Sistema
de
referência
e
contrarreferência.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta
com
recursos para implementar o plano.
Procedimentos de informação ao
público e à imprensa.
O plano hospitalar para caso de desastre
especifica quem é o responsável para
dar informação ao público e imprensa
em caso de desastre (a pessoa de maior
hierarquia no momento do desastre):

Designação de funções para o pessoal
adicional mobilizado durante a
emergência.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= As funções estão
designadas e o pessoal capacitado; A=
As funções estão designadas, o pessoal
está capacitado e conta com recursos
para cumprir as funções.
Medidas para garantir o bem estar
do pessoal adicional de emergência.
O plano inclui o local em que o pessoal
de emergências pode descansar,
hidratar-se e alimentar-se.
B= Não existe; M=· Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas.
Vinculado ao plano de emergências
local.
Existe antecedente por escrito da
vinculação do plano a outras instâncias
da comunidade.
B= Não vinculado; M= Vinculado não
operativo; A = vinculado e operativo.
Mecanismos para elaborar o censo
de pacientes admitidos e referidos a
outros hospitais.
O plano conta com mecanismos
específicos que facilitem o censo de
pacientes diante das emergências:
B=Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o mecanismo e o
pessoal capacitado; A =Existe o
mecanismo, pessoal capacitado e conta
com recursos para implementar o censo.
Sistema
de
referência
e
contrarreferência.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta
com
recursos para implementar o plano.
Procedimentos de informação ao
público e à imprensa.
O plano hospitalar para caso de desastre
especifica quem é o responsável para
dar informação ao público e imprensa
em caso de desastre (a pessoa de maior
hierarquia no momento do desastre):

B= Não existe o procedimento; M: Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
Procedimentos operacionais para
resposta em turnos noturnos, finais
de semana e feriados.
B= Não existe o procedimento; M: Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.

B= Não existe o procedimento; M: Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
Procedimentos operacionais para
resposta em períodos noturnos, finais
de semana e feriados.
B= Não existe o procedimento; M: Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
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117

118

119

VERSÃO ORIGINAL
Procedimientos para evacuación de la
edificación
Verificar
si
existe
plan
o
procedimientos para evacuación de
pacientes, visitas y personal
B= No existe el procedimiento; M= Existe
el procedimiento y el personal entrenado,
A= Existe el procedimiento, personal
capacitado y cuenta con recursos para
implementarlo.
Las rutas de emergencia y salida son
accesibles
Verificar que las rutas de salida están
claramente marcadas y libres de
obstrucción
B= Las rutas de salida no están
claramente señalizadas y varias están
bloqueadas; M=Algunas rutas de salida
están marcadas y la mayoría están libres
de obstrucciones; A=Todas las rutas
están claramente marcados y libres de
obstrucciones
Ejercicios de simulación o simulacros.
Verificar que los planes sean
regularmente puestos a prueba a través
de simulacros y/o simulaciones,
evaluados y modificados como
corresponda.
B= Los planes no son puestos a prueba;
M= Los planes son puestos a prueba con
una frecuencia mayor a un año; A= Los
planes son puestos a prueba al menos una
vez al año y son actualizados de acuerdo
a los resultados de los ejercicios.
Planes de contingencia para
atención médica en desastres.

4.3

120

121

Grado
de
Seguridad
BAJO/
MEDIO/ALTO/OBSERVACIONES
Sismos, tsunamis, erupciones
volcánicas y deslizamientos.
SI NO EXISTEN ESTAS AMENAZAS EN
LA ZONA DONDE ESTÁ UBlCADO EL
HOSPITAL, NO MARCAR NADA. DEJAR
LAS TRES CASILLAS EN BLANCO.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado; A= Existe el plan,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementar el plan.
Crisis sociales y terrorismo.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado; A = Existe el plan,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementar el plan.

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Procedimentos para evacuação do
edifício.
Verificar se existe plano ou
procedimentos para evacuação de
pacientes, visitas e funcionários.
B= Não existe o procedimento; M: Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
As rotas de emergência e saída são
acessíveis.
Verificar que as rotas de saída estejam
claramente marcadas e livres de
obstrução
B= As rotas de saída não estão
claramente sinalizadas e várias estão
bloqueadas; M=Algumas rotas de saída
estão marcadas e a maioria está livre de
obstruções; A=Todas as rotas estão
claramente marcadas e livres de
obstruções.
Exercícios
de
simulação
ou
simulados.
Verificar que os planos sejam
regularmente postos à prova através de
simulados e/ou simulações, avaliados e
modificados como corresponda.

Procedimentos para evacuação do
edifício.
Verificar se existe plano ou
procedimentos para evacuação de
pacientes, visitas e funcionários.
B= Não existe o procedimento; M: Existe
o procedimento e o pessoal treinado; A=
Existe
o
procedimento,
pessoal
capacitado e conta com recursos para
implementá-lo.
As rotas de emergência e saída são
acessíveis.
Verificar se as rotas de saída estão
claramente marcadas e livres de
obstrução
B= As rotas de saída não estão
claramente sinalizadas e várias estão
bloqueadas; M=Algumas rotas de saída
estão marcadas e a maioria está livre de
obstruções; A=Todas as rotas estão
claramente marcadas e livres de
obstruções.
Exercícios simulados.

B= Os planos não são postos à prova;
M= Os planos são postos à prova com
uma frequência maior que um ano; A= Os
planos são postos à prova ao menos uma
vez ao ano e são atualizados de acordo
com os resultados dos exercícios.
Planos de contingência para
atendimento
médico
em
desastres.
Grau
de
segurança
BAIXO/
MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES
Sismos,
tsunamis,
erupções
vulcânicas e deslizamentos.
SE NÃO EXISTEM ESTAS AMEAÇAS
NA REGIÃO EM QUE ESTÁ
LOCALIZADO O HOSPITAL, NÃO
MARCAR NADA. DEIXAR OS TRÊS
ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.
Crises sociais e terrorismo.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.

B= Os planos não são postos à prova;
M= Os planos são postos à prova com
uma frequência maior que um ano; A= Os
planos são postos à prova ao menos uma
vez ao ano e são atualizados de acordo
com os resultados dos exercícios.
Planos de contingência para
atendimento de saúde em
desastres.
Grau
de
segurança
BAIXO/
MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES
Sismos,
tsunamis,
erupções
vulcânicas e deslizamentos.
SE NÃO EXISTEM ESTAS AMEAÇAS
NA REGIÃO EM QUE ESTÁ
LOCALIZADO O HOSPITAL, NÃO
MARCAR NADA. DEIXAR OS TRÊS
ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.
Crises sociais e terrorismo.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.

Verificar se os planos são regularmente
postos à prova através exercícios
simulados, avaliados e modificados
como corresponda.
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ITEM

VERSÃO ORIGINAL
lnundaciones y huracanes.
SI NO EXISTEN ESTAS AMENAZAS EN
LA ZONA DONDE ESTA UBICADO EL
HOSPITAL, NO MARCAR NADA. DEJAR
LAS TRES CASILLAS EN BLANCO.

122

123

124

125

126

127

4.4

B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para lmplementar el
plan.
lncendios y explosiones.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el Plan y el
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Emergencias
químicas
o
radiaciones ionizantes.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Agentes con potencial epidémico.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal copacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Atención
psico-social
para
pacientes, familiares y personal
de salud.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado:
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.
Control de infecciones intrahospitalarias.
Solicitar el manual correspondiente
y verificar vigencia:
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el manual y el
personal capacitado; A = Existe el
manual, personal capacitado y cuenta con
recursos para implementarlo.
Planes para el funcionamiento,
mantenimiento preventivo y
correctivo de los servicios vitales.
Mide el grado de accesibilidad,
vigencia y disponibilidad de los
documentos indispensables para la
resolución de una urgencia.
Grado
de
Seguridad
BAJO/
MEDIO/ALTO/OBSERVACIONES

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

lnundações e furacões.
SE NÃO EXISTEM ESTAS AMEAÇAS
NA REGIÃO EM QUE ESTÁ
LOCALIZADO O HOSPITAL, NÃO
MARCAR NADA. DEIXAR OS TRÊS
ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.

lnundações e furacões.
SE NÃO EXISTEM ESTAS AMEAÇAS
NA REGIÃO EM QUE ESTÁ
LOCALIZADO O HOSPITAL, NÃO
MARCAR NADA. DEIXAR OS TRÊS
ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.

lncêndios e explosões.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.

lncêndios e explosões.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.

Emergências
químicas
ou
radiações ionizantes.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A=Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.

Emergências
químicas
ou
radiações ionizantes.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A=Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.

Agentes com potencial epidêmico.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.

Agentes com potencial epidêmico.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.

Atendimento psicossocial para
pacientes, familiares e pessoal de
saúde.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.

Atendimento psicossocial para
pacientes, familiares e pessoal de
saúde.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.

Controle de infecções intrahospitalares.
Solicitar o manual correspondente e
verificar vigência:
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o manual e o
pessoal capacitado; A = Existe o manual,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementá-lo.
Planos para o funcionamento,
manutenção preventiva e
corretiva dos serviços vitais.
Mede o grau de acessibilidade,
vigência e disponibilidade dos
documentos indispensáveis para a
resolução de uma urgência.
Grau de segurança
BAIXO/
MÉDIO / ALTO / OBSERVAÇÕES

Controle de infecções intrahospitalares.
Solicitar o manual correspondente e
verificar vigência:
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o manual e o
pessoal capacitado; A = Existe o manual,
pessoal capacitado e conta com recursos
para implementá-lo.
Planos para o funcionamento,
manutenção preventiva e
corretiva dos serviços essenciais.
Mede o grau de acessibilidade,
vigência e disponibilidade dos
documentos indispensáveis para a
resolução de uma urgência.
Grau de segurança BAIXO/
MÉDIO / ALTO / OBSERVAÇÕES

164

ITEM

128

129

130

131

132

VERSÃO ORIGINAL
Suministro de energia eléctrica y
plantas auxiliares.
El área de mantenimiento deberá
presentar el manual de operación
del
generador
alterno
de
electricidad, así como bitácora de
mantenimiento preventivo:
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado; A = Extste el plan,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementar el plan.
Suministro de agua potable.
El área de mantenimiento deberá
presentar el manual de operación
del sístema de suministro de agua
así como bitácora de mantenimiento
preventivo y de control de la calidad
del agua:
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado; A= Existe el plan,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementar el plan.
Reserva de combustible
EI área de mantenimiento deberá
presentar el manual para el
suministro de combustible, así
como la bitácora de mantenimiento
preventivo:
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado; A = Existe el plan,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementar el plan.
Gases medicinales
EI área de mantenimiento deberá
presentar el manual de suministro
de gases medicinales, así como
bitácora
de
mantenimiento
preventivo.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A = Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar
el plan.
Sistemas habituales y alternos de
comunicación.
B= No existe o existe únicamente el
documento, M= Existe el plan y el
personal capacitado;
A= Existe el plan, personal capacitado y
cuenta con recursos para implementar el
plan.

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Fornecimento de energia elétrica
e plantas auxiliares.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual de operação do
gerador alternativo de eletricidade,
assim como registro de manutenção
preventiva:
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.
Fornecimento de água potável.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual de operação do
sistema de fornecimento de água
assim como registro de manutenção
preventiva e de controle da
qualidade da água:
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.
Reserva de combustível
A área de manutenção deverá
apresentar o manual para o
fornecimento
de
combustível,
assim como o registro de
manutenção preventiva:
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.
Gases medicinais
A área de manutenção deverá
apresentar
o
manual
de
fornecimento de gases medicinais,
assim como registro de manutenção
preventiva.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.

Fornecimento de energia elétrica
e plantas auxiliares.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual de operação do
gerador alternativo de eletricidade,
assim como registro de manutenção
preventiva:
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.
Fornecimento de água potável.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual de operação do
sistema de fornecimento de água
assim como registro de manutenção
preventiva e de controle da
qualidade da água:
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.
Reserva de combustível
A área de manutenção deverá
apresentar o manual para o
fornecimento
de
combustível,
assim como o registro de
manutenção preventiva:
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.
Gases medicinais
A área de manutenção deverá
apresentar
o
manual
de
fornecimento de gases medicinais,
assim como registro de manutenção
preventiva.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.

Sistemas habituais e alternativos de
comunicação.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.

Sistemas comuns e alternativos de
comunicação.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.
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ITEM

133

134

135

4.5

136

137

VERSÃO ORIGINAL
Sistemas de agua residuales.
El área de mantenimiento garantizará
el flujo de estas aguas hacia el sistema
de drenaje público evitando la
contaminación de agua potable.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado; A = Existe el plan,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementar el plan.
Sistema de manejo de residuos
sólidos.
El área de rnantenimiento deberá
presentar el manual de manejo de
residuos sólidos, así como bitácora de
recolección y manejo posterior.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe e1 plan y e1
personal capacitado; A= Existe el plan,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementar el plan.
Mantenimiento del sistema contra
incendios.
El área de mantenimiento deberá
presentar el manual para el manejo de
sistemas contra incendios, así como la
bitácora de mantenimiento preventivo
de extintores e hidrantes.
B= No existe o existe únicamente el
documento; M= Existe el plan y el
personal capacitado; A = Existe el plan,
personal capacitado y cuenta con
recursos para implementar el plan.
Disponibilidad de medicamentos,
insumos, instrumental y equipo
para desastres.
Verificar con lista de cotejo la
disponibilidad
de
insumos
indispensables ante una emergencia
Grado
de
Seguridad
BAJO/
MEDIO/ALTO/OBSERVACIONES
Medicamentos.
Verificar la disponibilidad
de
medicamentos para emergencias. Se
puede tomar como referencia el listado
recomendado por OMS.
B= No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Material de curación y otros
insumos.
Verificar que exista en la central de
esterilización una reserva esterilizada
de material de consumo para cualquier
emergencia (se recomienda sea la
reserva que circulará el día siguiente).
B: No existe; M= Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Sistemas de águas residuais.
A área de manutenção garantirá o
fluxo destas águas até o sistema de
drenagem
público evitando
a
contaminação de água potável.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.
Sistema de manejo de resíduos
sólidos.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual de manejo de
resíduos sólidos, assim como registro
de coleta e manejo posterior.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.
Manutenção do sistema contra
incêndios.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual para o manejo de
sistemas contra incêndios, assim como
registro de manutenção preventiva de
extintores e hidrantes.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.
Disponibilidade
de
medicamentos,
insumos,
instrumentos e equipamento para
desastres.
Verificar na lista de controle a
disponibilidade
de
insumos
indispensáveis diante de uma
emergência
Grau
de
segurança
BAIXO
/MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES
Medicamentos.
Verificar a disponibilidade de
medicamentos para emergências.
Pode-se tomar como referência a lista
recomendada pela OMS.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Material de curativo e outros
insumos.
Verificar que exista na central de
esterilização uma reserva esterilizada
de material de consumo para qualquer
emergência (recomenda-se que seja a
reserva que circulará no dia seguinte).
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.

Sistemas de águas residuais.
A área de manutenção garantirá o
fluxo destas águas até o sistema
público de drenagem evitando a
contaminação de água potável.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.
Sistema de manejo de resíduos
sólidos.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual de manejo de
resíduos sólidos, assim como registro
de coleta e manejo posterior.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.
Manutenção do sistema contra
incêndios.
A área de manutenção deverá
apresentar o manual para o manejo de
sistemas contra incêndios, assim como
registro de manutenção preventiva de
extintores e hidrantes.
B= Não existe ou existe somente o
documento; M= Existe o plano e o
pessoal capacitado; A= Existe o plano,
pessoal capacitado e conta com
recursos para implementar o plano.
Disponibilidade
de
medicamentos,
insumos,
instrumentos e equipamento para
desastres.
Verificar na lista de controle a
disponibilidade
de
insumos
indispensáveis diante de uma
emergência
Grau
de
segurança
BAIXO
/MÉDIO/ALTO/OBSERVAÇÕES
Medicamentos.
Verificar a disponibilidade de
medicamentos para emergências.
Pode-se tomar como referência a lista
recomendada pela OMS.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Material de curativo e outros
insumos.
Verificar se existe na central de
esterilização uma reserva esterilizada
de material de consumo para qualquer
emergência (recomenda-se que seja a
reserva que circulará no dia seguinte).
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
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ITEM

138

139

140

141

142

143

144

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Instrumental.
Verificar existencia y mantenimiento
de instrumental específico para
urgencias.
B= No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Gases medicinales.
Verificar teléfonos y domicilio así
como la garantía de abastecimiento por
parte del proveedor.
B: No existe; M = Cubre menos de 72
horas; A: Garantizado para 72 horas o
más:

Instrumental.
Verificar existência e manutenção de
instrumental específico para urgências.

Instrumental.
Verificar existência e manutenção de
instrumental específico para urgências.

B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Gases medicinais.
Verificar telefones e endereço assim
como a garantia de abastecimento por
parte do provedor.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.

Equipos de ventilación asistida (tipo
volumétrico).
El comité de emergencias del hospital
debe conocer la cantidad y condiciones
de uso de los equipos de respiración
asistida.
B= No existe; M= Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Equipos electro-médicos.
El comité de emergencias del hospital
debe conocer la cantidad y condiciones
de uso de los equipos electromédicos,

Equipamentos
de
ventilação
assistida (tipo volumétrico).
O comitê de emergências do hospital
deve conhecer a quantidade e
condições de uso dos equipamentos de
respiração assistida.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Equipamentos eletromédicos.
O comitê de emergências do hospital
deve conhecer a quantidade e
condições de uso dos equipamentos
eletromédicos,
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Equipamentos para suporte de vida.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Equipamentos de proteção pessoal
para
epidemias
(material
descartável).
O hospital deve contar com
equipamentos de proteção para o
pessoal que trabalhe em áreas de
primeiro contato.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Carro
de
parada
cardiorrespiratória.
O comitê de emergências do hospital
deve conhecer a quantidade, condições
de uso e localização dos carros de
parada cardiorrespiratória.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.

B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Gases medicinais.
Verificar telefones e endereço assim
como a garantia de abastecimento por
parte do provedor.
B= Não existe a garantia de
abastecimento; M: O abastecimento
cobre menos de 72 horas; A=
Abastecimento garantido para 72 horas
ou mais.
Equipamentos
de
ventilação
assistida (tipo volumétrico).
O comitê de emergências do hospital
deve conhecer a quantidade e
condições de uso dos equipamentos de
respiração assistida.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Equipamentos eletromédicos .
O comitê de emergências do hospital
deve conhecer a quantidade e
condições de uso dos equipamentos
eletromédicos,
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Equipamentos para suporte de vida.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Equipamentos de proteção pessoal
para
epidemias
(material
descartável).
O hospital deve contar com
equipamentos de proteção para o
pessoal que trabalhe em áreas de
primeiro contato.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Carro
de
parada
cardiorrespiratória.
O comitê de emergências do hospital
deve conhecer a quantidade, condições
de uso e localização dos carros de
parada cardiorrespiratória.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.

VERSÃO ORIGINAL

B: No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Equipos para soporte de vida.
B: No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Equipos de protección personal para
epidemias (material desechable).
El hospital debe contar con equipos de
protección para el personal que labore
en áreas de primer contacto.
B: No existe; M = Cubre menos de 72
horas; A: Garantizado para 72 horas o
más.
Carro de atención de paro
cardiorrespiratorio.
El comité de emergencias del hospital
debe conocer la cantidad, condiciones
de uso y ubicación de los carros para
atención de paro cardiorrespiratorio.
B: No existe; M: Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
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ITEM

145

VERSÃO ORIGINAL
Tarjetas de triage y otros
implementos para manejo de
víctimas en masa.
En el servicio de urgencias se difunde e
implementa la tarjeta de TRIAGE en
caso de saldo masivo de víctimas.
Evaluar en relación a la capacidad
instalada máxima del hospital.
B= No existe; M= Cubre menos de 72
horas; A= Garantizado para 72 horas o
más.
Observaciones al punto 4:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
Nombre y firma del evaluador
..........................................................

VERSÃO-SÍNTESE
(T1-2)

VERSÃO TRADUZIDA
CONSENSUAL

Cartões de triagem e outros
implementos para manejo de
vítimas em massa.
No serviço de emergências se difunde
e se implementa o cartão de
TRIAGEM em caso de saldo massivo
de vítimas. Avaliar em relação à
capacidade instalada máxima do
hospital.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Observações ao ponto 4:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Nome e assinatura do avaliador
..............................................................

Cartões de triagem e outros
implementos para manejo de
vítimas em massa.
No serviço de emergências se difunde
e se implementa o cartão de
TRIAGEM em caso de saldo massivo
de vítimas. Avaliar em relação à
capacidade instalada máxima do
hospital.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72
horas; A= Garantido para 72 horas ou
mais.
Observações ao ponto 4:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Nome e assinatura do avaliador
..............................................................

Fonte: Cardoso, 2018.

6

DISCUSSÃO
O presente estudo possibilitou analisar as equivalências semântica, idiomática, cultural

e conceitual do Indice de Seguridad Hospitalaria (ISH), originalmente escrito em idioma
espanhol, para o idioma português e contexto brasileiro, tomando por base as etapas propostas
por Guillemin, Bombardier e Beaton (1993) e adaptado por Beaton et al. (2000).
O interesse pelo estudo está baseado na relevância que vem apresentando a
necessidade de análise que articule as temáticas desastres e estabelecimentos de saúde
seguros. Neste cenário conjunto, onde a atuação do setor saúde revela fundamental papel no
atendimento a pessoas afetadas por desastres, todo esforço deve ser envidado para adequar o
sistema de atendimento à população que necessita recorrer ao adequado estabelecimento
assistencial, seja no nível básico, seja em nível de maior complexidade (ROCHA et al, 2014).
Já no final do século XIX, a inglesa Florence Nightingale, precursora da Enfermagem
Moderna, assegurava a importância da conjugação de fatores estruturais, não estruturais e
funcionais para a assistência adequada e segura aos pacientes que porventura necessitassem
recorrer aos hospitais. As lições deixadas por Florence asseguram a singularidade do olhar do
enfermeiro e da Enfermagem sobre o funcionamento e a funcionalidade do hospital. Assim,
aspectos como distribuição e destino da água, ventilação, iluminação, distribuição de
pavilhões, organização de equipes de assistência e estatísticas relacionadas aos atendimentos
destacam-se como alguns fatores indispensáveis para a operacionalização da "vida hospitalar"
(NIGHTINGALE, 1863).
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Esse é o olhar do enfermeiro no contexto da assistência. Avaliando e considerando
múltiplos dados e percepções para encontrar as melhores condições a serem empregadas na
assistência ao paciente. Desta feita, a visão permanentemente holística e contemporânea do
enfermeiro tende a contribuir para a construção de um ambiente assistencial que contemple
múltiplos fatores, que possibilitem um atendimento adequado às pessoas que recorrem ao
estabelecimento de saúde.
Não é recente a utilização de instrumentos de medição e avaliação por enfermeiros
como parâmetro para acompanhar a evolução dos pacientes e permitir a adoção de medidas
mais eficientes e oportunas. Tais instrumentos são um eficiente método para que os
profissionais de saúde tenham uma visão mais objetiva e dinâmica das circunstâncias
relacionadas ao atendimento prestado, podendo operacionalizar as ações corretivas ou aditivas
necessárias.
A visão do enfermeiro, como profissional engajado na assistência e de formação
eminentemente interdisciplinar permite sua permanente contribuição para que os hospitais
busquem continuamente as melhores condições de assistência e o preparo necessário para o
alcance de sua missão institucional. Daí, por certo, o importante papel desempenhado pelo
enfermeiro na articulação com médicos, arquitetos, engenheiros e administradores, entre
outros profissionais, sempre com o intuito maior de propiciar um ambiente hospitalar seguro e
de qualidade.
Ademais, antes, durante e após a ocorrência de desastres, o processo de evacuação
hospitalar, desde o início até o desfecho, é fundamental para prevenir complicações, reduzir
riscos, manter a qualidade da assistência e salvar vidas (ARAÚJO, 2018).
Não somente no cenário de evacuação, mas especialmente nele, a Enfermagem exerce
a liderança e identifica as necessidades envolvidas para gerenciar e manter a qualidade e
segurança na assistência aos pacientes em uma condição reconhecidamente conturbada e
crítica.
A Enfermagem destaca-se por acompanhar continuamente o processo de
hospitalização dos pacientes, protagonizando as linhas de cuidado à beira do leito.

É

fundamental, portanto, o papel da Enfermagem também no contexto da gestão de desastres,
atuando em integração com outras equipes de profissionais sobre o fluxo de tomada de
decisão, uma vez que naturalmente a Enfermagem antecipa as necessidades dos pacientes e
sua atuação permeia todo o estabelecimento de saúde (ARAÚJO, 2018).
Alinhadas com a necessidade de manter preparados os estabelecimentos de saúde de
maneira que estes cumpram sua finalidade inclusive em condições adversas, a Organização
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Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-americana de saúde (OPAS), desde 2004, vêm
desenvolvendo

o tema o “hospitais seguros frente a desastres”, como já referido

anteriormente neste estudo.
O Indice de Seguridad Hospitalaria (ISH), em diversas regiões do mundo, vem se
mostrando um instrumento valioso para que se possa mensurar o preparo do estabelecimento
de saúde para continuar funcionando plenamente na vigência de um desastre.
O ISH destaca-se como ferramenta de planejamento e, alinhada com as ações de
gestão de risco preconizadas pelo Marco de Sendai, fornece informações de avaliação para se
estabelecerem: ações a desenvolver, prazos, prioridades, responsabilidades dentro da
instituição, e identifica os recursos necessários para sua implementação (plano de
intervenção). Hoje, ele é um dos instrumentos de maior aplicação no mundo e está esta
disponível em inglês, espanhol, árabe, russo e francês (WHO/PAHO, 2018).
De acordo com o periódico mensal da OMS/OPAS, “Disasters Preparedness and
Mitigation in the Americas”, o Indice de Seguridad Hospitalaria (ISH) é hoje o instrumento
de maior aplicação no mundo. Em março de 2012, 31 países e territórios das Américas
relataram seu uso para estabelecer prioridades e é um dos elementos centrais na
implementação de políticas e programas nacionais e subnacionais para hospitais seguros.
Mais de 1.400 hospitais foram avaliados com o ISH e determinou-se que 51% estão na
categoria A, ou seja, eles têm uma alta probabilidade de continuar a funcionar em caso de
desastre; 37% estão na categoria B, sendo provável que não colapsem, mas provavelmente
deixarão de funcionar e 12% na categoria C, o que indica que provavelmente entrarão em
colapso, deixando de funcionar e não garantindo a vida dos pacientes e da equipe na vigência
do desastre (OMS/OPAS, 2012).
Ainda conforme publicado no citado periódico, em 2012, representantes da OMS de
todo o mundo se encontraram na Turquia para revisar os instrumentos de avaliação de
segurança hospitalar utilizados nos diferentes continentes e concordaram em usar o ISH como
base para gerar um instrumento de aplicação global que possa ser adaptado às distintas
realidades. Algumas regiões do mundo adotaram a ISH e outras as adaptaram ao seu próprio
contexto (OMS/OPAS, 2012).
Desta forma, possibilitar que no Brasil tal instrumento possa ser amplamente utilizado
futuramente após sua adequada adaptação cultural, representa uma importante contribuição,
uma vez que possibilitará sua aplicação em qualquer hospital em todo território nacional,
indicando seu nível de preparo diante de desastres e apontando medidas corretivas que
poderiam ser adotadas para sua adequação.
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Ao longo das etapas do estudo buscou-se preservar o sentido original do que o
instrumento em sua versão fonte se propunha a avaliar. Da tradução inicial à composição da
versão consensual pelos especialistas, o rigor metodológico foi adotado, sem contudo impedir
a flexibilidade necessária para a adaptação cultural, fruto da vivência pessoal e profissional
tanto de tradutores quanto dos especialistas.
Cumpre destacar que um instrumento traduzido nem sempre assegurará que a
expressão de todos os vocábulos nele contidos necessariamente despertará a mesma percepção
e que articulará os mesmos significados. Sua aplicação, portanto, deve considerar a
colaboração da comunidade de profissionais de um determinado hospital, os quais encontramse inseridos numa realidade social, econômica, cultural e operacional que dialogam entre si.
Logo, palavras, termos ou expressões utilizadas no instrumento original podem não guardar
correspondência léxica, ter equivalência semântica mas remeter a um significado dúbio ou
ainda produzir nos sujeitos a que se destina significado nenhum. Assim, mister se faz a
substituição de palavras, termos e expressões por aquelas outras existentes no idioma do
público-alvo, que traduzam a equivalência desejada. Para tanto, a relevância da aproximação
cultural constitui-se como estratégia complementar à tradução, para manter a fidedignidade ao
texto original e produzir os efeitos a que se propõe. É preciso que palavras, termos e
expressões utilizados nos diversos itens de avaliação exprimam significados relevantes e que
sejam pertinentes ao contexto para o qual esteja sendo culturalmente aproximado.
Beaton et al (2000) afirmam que os tradutores devem esforçar-se ao máximo para
obter uma tradução idêntica, em estrutura e formato, à versão original, com o propósito de
respeitar as equivalências entre o instrumento original e o traduzido, permitindo a aplicação
fidedigna deste.
O processo de tradução e adaptação de instrumentos de uma cultura fonte para uma
cultura fim, especialmente na área da saúde envolve esforços dos profissionais envolvidos. No
Brasil, notadamente em função de múltiplas diferenças regionais, sociais e culturais,
necessita-se que a linguagem seja adaptada de maneira a aproximá-la ao máximo da realidade
e particularidades dos estabelecimentos e profissionais de saúde (MICHELS el al., 2010).
Neste tocante a participação dos integrantes do comitê de especialistas, recrutados em um
centro urbano multicultural (Rio de Janeiro), valendo-se de suas experiências profissionais e
regionais, proporcionou, através da interdisciplinaridade nas discussões, a adequação do ISH
à realidade técnica e linguística do Brasil.
Um aspecto de destaque neste estudo, recomendado inclusive na composição da
equipe de avaliação do ISH pela OPAS, foi exatamente a interdisciplinaridade entre os
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especialistas. Enfermeiro, médico, engenheiro, arquiteto e administrador, cada qual com sua
experiência em sua área e com vivência multirregional, analisaram as versões do ISH e
discutiram suas particularidades, tanto no sentido técnico quanto das regionalidades, buscando
sempre proporcionar um instrumento que possibilitasse a adequada compreensão do avaliador
e preservação do seu escopo original (OMS/OPAS, 2008).
A avaliação das equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual foi
sistemática e dialógica pelos integrantes do comitê de especialistas. Ao se verificar a ausência
de qualquer um dos tipos de equivalência em algum item do instrumento, os integrantes do
comitê analisavam o item, propunham ações, chegando-se a um consenso e estabelecendo a
equivalência do item considerado.
Assim, para preservar a intencionalidade do instrumento original, houve a necessidade
de modificarem-se inúmeras palavras e expressões da versão síntese para a versão final com o
propósito de possibilitar a compreensão de todos os itens do ISH, zelando por sua adequação
e pertinência.
Do ponto de vista do autor do presente estudo, é relevante destacar a singular e
gratificante experiência de conduzir um trabalho que contou com profissionais engajados em
obter os melhores resultados, sempre atendo-se à responsabilidade de disponibilizar o ISH em
condições de futuramente ser empregado no contexto multicultural brasileiro.
Ao longo das etapas do processo de tradução e aproximação cultural, buscou-se uma
integração constante com tradutores e especialistas, de forma que os trabalhos fossem
conduzidos com segurança, dirimindo-se as dúvidas surgidas. Para tanto, o estudo constante
acerca das temáticas “desastres”, “hospitais seguros” e “ISH” foi fundamental. De igual
modo, a participação do autor em eventos científicos, fóruns, e Congressos, apresentando
trabalhos alinhados com o estudo desenvolvido colaborou para aquisição de maiores
conhecimentos necessários à formação do arcabouço dos trabalhos realizados.
A título de reflexão sobre a composição do ISH, são considerados nos formulários de
apuração a identificação e caracterização do estabelecimento, além das ameaças a que está
sujeito e suas vulnerabilidades. As ameaças estão ligadas a fenômenos geológicos,
hidrometeorológicos, sociais, sanitário-ecológicos e propriedades geotécnicas do solo onde
está a edificação. Já as vulnerabilidades são avaliadas em 145 itens no instrumento com as
seguintes proporções: 13 questões relativas à parte estrutural (9% do formulário), 71 questões
referentes à parte não estrutural (49% do formulário) e 61 aspectos ligados à área funcional
(42% do formulário). Tais proporções, conforme se pode visualizar na figura a seguir,
reafirmam a importante característica do ISH como instrumento com uma proposta dinâmica,
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integrada e interdisciplinar de avaliação, onde questões ligadas à funcionalidade e linhas vitais
do hospital perfazem 91% das vulnerabilidades consideradas. Contudo, apesar de somente
corresponder a 9% das vulnerabilidades avaliadas no ISH, a parte estrutural exerce uma
estratégica e importante representação na análise do grau de segurança hospitalar, não
podendo ser negligenciada. Em outras palavras, os quesitos relativos às vulnerabilidades
estruturais, apesar de perfazerem menos de 10% do formulário, constituem aspectos
fundamentais para a avaliação do hospital seguro.

Figura 13- ISH - Vulnerabilidades

9%
42%

49%

Estrutural
Não estrutural
Funcional

Fonte: Cardoso, 2018
Cabe asseverar que, em contraposição à importância estratégica do ISH para colaborar
no desenvolvimento de ações que venham preparar o estabelecimento de saúde para os
impactos de desastres, percebe-se que no Brasil o instrumento, assim como a temática
envolvendo hospitais seguros, mostram-se praticamente inexpressivos, o que muito
provavelmente resulta da cultura brasileira tipicamente reativa e avessa à gestão preventiva,
onde os desastres não são tratados como prioridade. Também é fato o senso comum entre os
brasileiros de que “ o problema nunca vai ocorrer”, os estudos de impacto não são relevantes
ou podem esperar, além da crença instalada de não se atribuir a devida importância aos
instrumentos de planejamento, prevenção e avaliação.
Acrescente-se ainda a essas justificativas a equivocada concepção generalizada entre
os brasileiros de que nesse país os desastres quase não acontecem, fruto da ideia que se tem de
desastres exclusivamente associados a grandes ameaças como as causadas por terremotos,
vulcanismos e tsunamis, desconsiderando os amplos efeitos de fenômenos mais comuns no
Brasil, como secas, estiagens, enxurradas, enchentes, deslizamentos, além dos desastres
ligados a causas tecnológicas e sociais.

173

Na contemporaneidade, defende-se a ideia de que os desastres são multidimensionais,
afetando muitas vertentes e resultando de diversos fatores que se conjugam. O termo
“desastres naturais”, por exemplo, não expressa mais a realidade, pois o fenômeno que gera a
ocorrência pode até ser da natureza, mas longe de não sofrer a influência humana, através de
suas ações econômicas, políticas e societais (CARMO; VALÊNCIO, 2014).
A complexidade e multiplicidade de fatores, condições e consequências relacionadas
ao desastre fazem dele muldimensional e necessariamente de abordagem interdisciplinar,
envolvendo distintas áreas de conhecimento e diversos setores da sociedade. As políticas
públicas de saúde devem estar engajadas e basear-se no monitoramento e planejamento
contínuo de ações para evitá-lo ou mitigar seus efeitos sobre as populações.
A intervenção desmedida do homem sobre a natureza, através dos desmatamentos,
geração de resíduos, poluição de mananciais e ocupação desordenada do solo urbano, tem
gerado efeitos sérios no clima do planeta e provocado maior ocorrência e impacto de desastres
sobre as comunidades, principalmente naquelas mais vulneráveis (CARMO; VALÊNCIO,
2014).
Em adição à negativa intervenção do homem sobre o ambiente nos países
industrializados, historicamente as políticas públicas não intervém de maneira a minorar os
impactos da degradação. A falta de investimentos em saúde, a burocracia e a cultura
imprevidente somam-se muitas vezes à má gestão dos recursos públicos e à corrupção e
propiciam um cenário onde os efeitos dos desastres potencializam-se. Nos países em
desenvolvimento, como é o caso do Brasil, tais condições se acentuam e criam uma equação
funesta e favorável para a perpetuação do cotejo de perdas e dor associado aos desastres.
Urge, portanto, que nos dediquemos à gestão de risco de desastres, empregando
decisões administrativas, de organização e conhecimentos operacionais desenvolvidos pelas
sociedades e comunidades para implementar políticas, estratégias e fortalecer suas
capacidades, a fim de reduzir o impacto de ameaças naturais e de desastres socioambientais e
tecnológicos consequentes (CERRUTI; OLIVEIRA, 2011).
No setor saúde, particularmente no Brasil, além de um necessário desenvolvimento de
ações integradas em todos os níveis de ação, resgatando e reforçando os pressupostos da
política do Sistema único de Saúde (SUS), é fundamental a aplicação de tecnologias que
colaborem para preparar os estabelecimentos de saúde para continuarem prestando
plenamente o atendimento à população porventura atingida por desastres. Manter os
estabelecimentos de saúde em funcionamento em tais circunstâncias é vital. É para essas
unidades de saúde, sejam quais forem, grandes ou pequenas, que as pessoas atingidas correm
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ou são evacuadas na procura de socorro, devendo as referidas unidades estarem previamente
em condições de responder à demanda.
Cabe, neste cenário, onde se pressupõe a eficiência dos setores envolvidos na
assistência de saúde à população, sublinhar e reiterar os princípios da universalização,
equidade, integralidade, descentralização e participação popular, estabelecidos em lei e que
fundamentam todo o conjunto de ações do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 1990).
É notório constatar a grande repercussão que vêm revelando os fenômenos sociais que
acabam por caracterizar desastres de destacadas proporções. Assim, eventos de origem social
convergem para compor um panorama multicausal de catástrofes humanas contemporâneas.
Neste cenário, impõe-se a violência urbana com seus vários matizes e consequências. Os
desastres aí criam raízes, se robustecem e se multiplicam, fortalecendo suas sementes pelo
incremento da indiferença social a anunciar suas próprias catástrofes (VALÊNCIO, 2013).
Um estabelecimento hospitalar que está localizado em área classificada como de risco
elevado para a violência urbana, ou próximo a ela, poderá ter acesso restrito às suas
instalações pela comunidade que dele necessita. O fato torna-se mais preocupante em
situações relacionadas aos desastres, uma vez que não somente o acesso da população
atingida estará dificultado ao estabelecimento, como certamente a própria unidade assistencial
não se encontrará em condições de receber as pessoas atingidas, fruto de grande período sem
o devido preparo de seu quadro funcional e instalações mercê da desassistência do serviço
público oficial e controle do poder “paralelo” de supostas organizações criminosas.
Os deslocamentos massivos de pessoas constituem outro fenômeno social importante
nos dias atuais. Geralmente, os deslocamentos não são precedidos pelo adequado preparo para
receber os “migrantes forçados”, trazendo como consequência um aumento acentuado da
demanda por assistência social, incluindo a saúde. O panorama tende a piorar quando, ao
quadro já preocupante das aglomerações, sobrevêm as epidemias e mais violência.
Em 2017, o número de pessoas deslocadas por guerras, violência e perseguições no
mundo bateu um novo recorde pelo quinto ano consecutivo. Do total de indivíduos forçados a
se deslocar, 25,4 milhões haviam cruzado fronteiras, tornando-se refugiados, sendo que 85%
deles vão para os países em desenvolvimento, alguns dos quais são nações pobres e que
recebem pouco apoio para cuidar dessas populações. Os números são do relatório anual
Tendências Globais, divulgado em 19 de julho de 2018, pelo Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados (ACNUR) (ONUBR, 2018).
No Brasil, em apuração feita entre os anos 2000 e 2017, há, pelo menos, 8.8 milhões
de pessoas deslocadas forçadamente, em quatro categorias: refugiados, violência,
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desenvolvimento e desastres. A grande maioria delas - cerca de 6.4 milhões – são brasileiros
que tiveram que abandonar os seus lares devido a desastres de origem natural ou tecnológicos,
como incêndios, enchentes e rompimentos de barragens. Os projetos de desenvolvimento, por
sua vez, deslocaram pelo menos 1.2 milhões de brasileiros nos últimos 18 anos. Já a violência
em espaços rurais forçou o deslocamento de cerca de 1.1 milhão de pessoas. No que diz
respeito aos refugiados, identificou-se que o Brasil acolhe apenas 10.022 deles (FOLLY,
2018).
O caso mais recente de deslocamentos na América Latina é o vivido por venezuelanos
que atravessam a fronteira noroeste do Brasil buscando refúgio no Estado de Roraima, na
esperança de melhores condições de sobrevivência.
A crise humanitária na Venezuela e a consequente migração massiva de cidadãos
daquele país para o Estado de Roraima fez ressurgirem casos de sarampo, doença que estava
erradicada do Brasil desde 2015. Com as aglomerações de venezuelanos em acampamentos
improvisados nas praças e ruas daquele Estado, as autoridades sanitárias locais revelaram
preocupação com o surgimento de novas epidemias e com a incapacidade do sistema de saúde
local para o atendimento à crescente demanda dos deslocados (MARQUES, 2018).

Figura 14- Venezuelanos ocupam praça em Roraima

Fonte: www1.folha.uol.com.br
Outro aspecto relevante no contexto de discussão dos aspectos relacionados aos
desastres e seus agravos é a saúde mental, pois é inegável seu impacto sobre o estado
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emocional a curto, médio e longo prazo não só das pessoas atingidas diretamente pelos
desastres, como também por seus familiares e toda a comunidade.
É fundamental fornecer apoio, consideração e respeito aos falecidos e seus parentes e
amigos. Para eles é prioritária a prontidão e a certeza das notícias sobre seus entes queridos
desaparecidos. É muito importante fornecer-lhes informação honesta e precisa para que
saibam, por exemplo, o que podem esperar do processo, dos métodos utilizados, dos prazos
fixados para a recuperação e a identificação. É essencial evitar a informação apressada sobre
achados e descobertas que possam conduzir a erros. Devem-se procurar serviços de apoio
psicossociais adaptados às necessidades, à cultura e ao contexto, considerando os usos locais e
canalizando o atendimento psicossocial de emergência principalmente por meio de
organizações comunitárias locais, ONGs e equipes de socorro, como a Cruz Vermelha e
grupos religiosos (OMS/OPAS, 2008).
É necessária uma visão mais cuidadosa e ampliada na avaliação do sofrimento
relacionado ao desastre, evitando diagnósticos equivocados, rotulando e medicalizando a dor.
Anormal é toda a situação que envolve o desastre (antes, durante e depois) e não a pessoa ou
comunidade atingida por ele. O comprometimento de aspectos éticos, sociais, políticos e
econômicos pode “cronificar” o desastre (CARMO; VALÊNCIO, 2014).
A identidade e as referências da pessoa humana precisam ser cuidadosamente
preservadas. O argumento da urgência não pode servir de pretexto para que o ser humano se
torne somente mais um número. Seu nome, suas crenças e sua forma de estar inserido no
mundo definem cada ser e é esse paradigma que sustenta os referenciais do indivíduo único,
que não deve ser despersonalizado, independente dos motivos.
Voluntários e profissionais envolvidos no atendimento durante e após os desastres
precisam estar cientes e orientados para o cuidado de atuarem no coletivo, mas atentos às
particularidades do mundo de cada um, respeitando e valorizando os sentimentos e
perspectivas daqueles que foram afetados direta ou indiretamente pelos desastres.
Atualmente, pode-se assegurar que a discussão acerca do hospital seguro contempla
entender o paciente em sua totalidade e, assim, buscar ações e percepções que o considerem
em suas demandas físicas, psicológicas e sociais. Dessa forma, a qualidade da assistência
prestada

estará alinhada com os princípios da segurança do paciente e da acreditação

hospitalar, de sorte que tais princípios se interligam e se completam, permeando todos os
processos administrativos e de cuidado, as estruturas e os resultados obtidos, onde o ser
humano em sua integralidade ocupa o centro das decisões.
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Cabe aqui destacar que a acreditação conjuga os conceitos de qualidade e segurança na
assistência, visando a eficácia, a eficiência e a efetividade dos processos desenvolvidos em
todos os setores do estabelecimento de saúde, concorrendo, portanto, para que este seja
considerado seguro e resolutivo.
A cultura de segurança do paciente, desenvolvida pela OMS e introduzida no Brasil em
2013, vem exigindo dos profissionais de saúde uma atitude interdisciplinar centrada
eminentemente no paciente, de maneira a resguardar sua integridade física e psicológica.
Através dos protocolos desenvolvidos pelo Núcleo de Segurança do Paciente, a unidade de
saúde busca instituir medidas e indicadores com o objetivo de detectar riscos e evitar os
eventos adversos associados à assistência à saúde.
As instituições vem sendo estimuladas a ir além dos protocolos básicos previstos
inicialmente nos planos de segurança do paciente instituídos pela RDC ANVISA nº 36, de 25
de julho de 2013. Atualmente, inúmeros estabelecimentos de saúde utilizam os protocolos
originalmente propostos (identificação do paciente, comunicação efetiva, segurança com
medicamentos, cirurgia segura, prevenção de quedas e lesões por pressão e higienização das
mãos) e implementam medidas coordenadas, que se pautam no trabalho interdisciplinar não se
restringindo somente aos aspectos diretamente ligados à assistência em si, mas contemplando,
por exemplo, a promoção do ambiente seguro e a segurança no uso de equipamentos,
próteses, órteses e outros materiais (BRASIL, 2014).
Assim, tanto a lógica da acreditação quanto a cultura de segurança do paciente guardam
premissas que, inegavelmente contribuem para que se possa ter um hospital seguro, com
integração entre profissionais, setores e processos para a melhoria contínua do padrão de
assistência.
Apesar de sua comprovada aplicabilidade, viabilidade e efetividade, o ISH, como
instrumento para a gestão de riscos de desastres associada ao contexto hospitalar, apresenta as
seguintes limitações:
1) Deve ser aplicado por uma equipe e não somente por um único avaliador, exigindo
treinamento, interação e integração do time de avaliação;
2) O instrumento é extenso, contento 145 itens, além da identificação da instituição e
avaliação das ameaças, demandando maior tempo para sua aplicação;
3) Possui questões de caráter subjetivo, ficando condicionado à percepção individual do
avaliador, o que pode interferir na pontuação final atribuída;
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4) As ameaças representadas por fenômenos sociais não contemplam com a
objetividade necessária o aspecto da violência urbana, constantemente presente em diversos
locais e que impacta diretamente sobre a atividade do hospital avaliado;
5) A aplicação do ISH pode revelar dificuldades em estabelecimentos de saúde que,
apesar de possuírem mais de vinte leitos, não contam, em vários aspectos, com estrutura ou
funcionalidade contempladas na avaliação, necessitando que esta seja relativizada, podendo
prejudicar a efetividade do instrumento;
6) O ISH possui componentes funcionais a serem examinados, atendo-se à verificação
de comitês institucionais e planos de contingência e treinamento, não contemplando, todavia,
itens que se destinem a avaliar o preparo psicológico prévio ou aspectos relacionados à saúde
mental dos profissionais para atuarem em condições de desastres. Neste tocante é importante
considerar que se uma equipe já teve que fazer atendimentos em condições adversas e críticas,
como poderá comportar-se diante de um novo desastre? Ou mesmo quais são os medos e
expectativas que seus integrantes possuem acerca da possibilidade real de atuar em desastres,
caso ainda não tenha experimentado tal situação de crise?;
7) O ISH não possui o mesmo alcance do estudo de vulnerabilidades. Este analisa de
forma mais complexa, profunda e específica os possíveis pontos frágeis do estabelecimento
hospitalar;
8) O Índice, apesar de possibilitar a constatação das condições de funcionamento do
hospital, não contempla propriamente um plano de intervenção, necessitando que os gestores
da unidade implementem as ações ou mesmo destinem recursos financeiros para a correção
dos aspectos com baixo ou médio grau de segurança;
9) O instrumento, apesar de dedicar-se a avaliar a segurança do estabelecimento de
saúde nos campos estruturais, não estruturais e funcionais, não contempla com a objetividade
necessária aspectos relacionados à existência e funcionamento do Núcleo de Segurança do
Paciente (NSP) e à existência e devida implementação do Plano de Segurança do Paciente
(PSP), itens que implicam diretamente no contexto da assistência segura e que, portanto, não
podem estar dissociados da segurança do estabelecimento como um todo;
10) Embora se saiba que um hospital acreditado é aquele que se mostra com mais
adequadas, eficientes e seguras condições de funcionamento, o ISH não leva em consideração
em sua avaliação, objetivamente, se o estabelecimento possui tal certificação, caracterizando
uma limitação do instrumento; e
11) Não há relato de que o ISH tenha sofrido revisões periódicas com o intuito de
melhorar seu alcance e assertividade em relação aos itens avaliados. Sua formatação original,

179

para hospitais com mais de 20 leitos, mantém-se desde 2008, sendo certo que todo
instrumento de avaliação necessita ter seu conteúdo revisado regular e periodicamente, dada a
dinâmica dos acontecimentos do mundo contemporâneo e a multidimensionalidade e
multicausalidade dos desastres.

7

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo objetivou traduzir o Indice de Seguridad Hospitalaria (ISH) para o idioma

português do Brasil e adaptá-lo para a realidade brasileira. Para tanto foi utilizada a
metodologia proposta por Guillemin, Bombardier e Beaton (1993) e adaptada por Beaton et
al. (2000).
As equivalências semântica, idiomática, conceitual e cultural de todos os itens foram
analisadas e debatidas pelo comitê de especialistas. O grupo interdisciplinar formado pelos
especialistas buscou o consenso no restabelecimento da total equivalência de todos os itens
descritos no ISH. Assim, a interdisciplinaridade apresentou papel de destaque nas análises e
debates realizados, permitindo a construção de conhecimentos e geração de críticas que
partiram dos profissionais envolvidos nas discussões.
A participação ativa de tradutores, responsáveis pela tradução, síntese e retro tradução,
foi de grande importância, contribuindo para esclarecer palavras e expressões no idioma
português do Brasil que poderiam ser incorporados ao instrumento, de modo preservar a
fidedignidade do ISH em idioma espanhol. Desta forma, os tradutores demarcaram o limite
linguístico para que o ISH traduzido se mantivesse fiel ao instrumento original em idioma
espanhol.
Nos debates realizados no âmbito do Comitê de Especialistas restou esclarecido que as
ações recomendadas tiveram a finalidade de adequar os termos, vocábulos e expressões à
realidade brasileira, considerando o cenário dos estabelecimentos de assistência à saúde, tendo
sido destacado pelos integrantes do Comitê que o ISH consiste em um instrumento com
conteúdo relevante e de fácil compreensão.
Considera-se, em síntese, que o processo de tradução e análise de equivalências é o
passo inicial para que possa estar disponível um instrumento que avalie, de maneira
sistemática e confiável no Brasil, o preparo dos estabelecimentos de saúde para manterem-se
em adequado funcionamento na vigência de um desastre. Desta forma, mostram-se
necessárias análises futuras da aceitabilidade do instrumento traduzido e adaptado, de tal
maneira que sejam avaliadas suas propriedades psicométricas (equivalência de mensuração),
seguindo-se todas as fases de estudo propostas por Beaton et al (2000) para sua efetiva
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validação, envolvendo o pré-teste e a aplicação do instrumento e, assim, o ISH resultante do
presente estudo esteja apto para amplo uso em estabelecimentos de saúde brasileiros.
Desta feita, o desenvolvimento do processo de validação do instrumento traduzido e
aproximado culturalmente, não realizado por ora em função da exiguidade do tempo
disponível no presente estudo, será essencial em fase seguinte, na medida em que a sua
pertinente validação dependerá da homologação dos processos que o antecederam e de seus
resultados.
Durante a construção do presente estudo buscou-se justificar suas finalidades social,
acadêmica e profissional, possibilitando a análise futura da segurança da unidade hospitalar
através da estimativa do ISH traduzido para o português e aproximado culturalmente para a
realidade brasileira. O conhecimento adquirido no aprofundamento das temáticas “hospitais
seguros” e “Indice de Seguridad Hospitalaria”, assim como dos construtos relacionados ao
tema “desastres”, de forma geral, por certo contribuirá para os debates e imersões no intuito
de se buscar a preservação da potencialidade integral da instituição hospitalar e poderá ser
difundido para outros estabelecimentos de saúde, consolidando e otimizando, desta forma,
práticas relativas à preservação da segurança hospitalar em situações de desastres.
Assim, os resultados do presente estudo têm potencial para comporem temas para a
realização de programas de educação permanente, visando o melhor preparo dos profissionais
de saúde pelo aperfeiçoamento contínuo.
Ademais não se pode deixar de considerar que com a aplicação do ISH em
estabelecimentos hospitalares, as constatações e ensinamentos obtidos podem representar
uma importante contribuição prática aos gestores, norteando inclusive a elaboração ou
redimensionamento do Plano Diretor da unidade de saúde e inspirando ações de construção,
manutenção e adequação das instalações.
O ISH, pode-se inferir, representa um instrumento potencialmente aplicável na gestão
do estabelecimento. Seu uso não se restringe ao caráter avaliativo e disgnóstico, mas como
ferramenta que pode ser utilizada como um “guia” a inspirar e orientar a unidade como um
um todo ou setorialmente para as mudanças, renovações e adequações que necessitam ser
implementadas para que se alcance ou se reforce a condição de segurança estrutural, não
estrutural ou organizativo-funcional.
O mesmo se pode alegar acerca do relevante emprego do ISH, seus itens constituintes
e a análise de seu conteúdo como inspiração e estímulo aos estudos e pesquisas visando o
incremento e a consolidação da temática “hospitais seguros”.
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Como forma de contribuição para o amadurecimento de políticas que contemplem os
estabelecimentos de saúde seguros, e reconhecendo o ISH como um importante instrumento
para este alcance, este estudo recomenda que seja realizada, o mais breve, a validação desta
importante ferramenta para amplo uso no Brasil, de maneira que, na prática, possamos atestar
sua eficácia, eficiência e efetividade como método diagnóstico e de planejamento no cenário
da redução de riscos de desastres aplicada à saúde. Fruto deste uso mais amplo do ISH,
recomenda-se ainda que novos estudos sejam realizados sobre a experiência de sua utilização
e que as diversas publicações consequentes permitam discussões mais aprofundadas acerca do
tema.
Trata-se ainda de importante recomendação que o poder público, como principal
gestor de políticas e de recursos voltados para a coletividade, planeje, articule e implemente
medidas que possam reforçar a recomendação da OMS e da OPAS, no que concerne a difusão
e consolidação da cultura dos hospitais seguros como forte estratégia de gestão/redução de
risco, o que implicará em um melhor preparo do sistema de saúde brasileiro para atuar em
situações de desastres. O objetivo sempre será salvar o maior número possível de pessoas
atingidas pelos eventos adversos, sejam eles causados por fenômenos naturais ou
tecnológicos.
É relevante destacar o aspecto interdisciplinar para a consolidação da cultura do
hospital seguro frente a desastres, onde a segurança hospitalar é encarada sob a perspectiva de
distintos saberes. Na medida em que os saberes se articulam e interagem entre si, em torno de
um tema no qual a participação de cada profissional envolvido se soma e se potencializa,
reforça-se o conceito de hospital seguro, uma vez que este resulta não da ação isolada de um
saber hegemônico, mas da conjunção de vários saberes, englobando não somente aqueles
diretamente relacionados à assistência hospitalar (Enfermagem e Medicina, por exemplo),
mas também os relacionados à geração e a manutenção de importantes condições para que a
assistência ocorra (Administração, Engenharia e Arquitetura, entre outros).
A ocorrência de desastres vem aumentando nos últimos anos, exigindo maior adesão
na participação de profissionais de diversas áreas, de diferentes países e regiões para seu
enfrentamento, de maneira a criar um trabalho efetivamente conjunto, com integração entre
diversas profissões e atores envolvidos que precisam dar conta da multiplicidade de
demandas, auxiliando-se mutuamente. Percebe-se, ainda, a necessidade de inserção de novas
tecnologias para atuar de maneira interdisciplinar e intersetorial, visando ao objetivo de
adequar o melhor planejamento para eficazes “atendimentos” requeridos por cada evento em
especial.

182

Há, por certo, muitos desafios a serem enfrentados para que seja realmente alcançado
um modelo de trabalho que conjugue e articule diversas áreas de saber atuando no contexto
dos desastres. Todavia, incentivar a interdisciplinaridade neste campo é muito importante para
que se busque um modelo de uma condição de atuação entre várias áreas de conhecimento. Os
desafios para a interdisciplinaridade estão baseados no estabelecimento da comunicação real
entre os diferentes campos de saber. A interdisciplinaridade pressupõe, portanto, uma postura
aberta, sem restrições, sem julgamentos e, nesse sentido, é um trabalho que exige que os
comprometidos com a proposta possam manter uma relação de aceitação e compreensão do
próximo, criando as condições necessárias ao bom trabalho em equipe.
Entender o panorama relacionado às ocorrências dos eventos adversos é fundamental
para o planejamento das ações de prevenção e controle. A gestão de riscos de desastres ocorre
através de um conjunto de medidas mitigadoras, que contemplam desde o planejamento até a
execução de atividades pontuais e coletivas realizadas por equipes coordenadas e integradas
por representantes de diversas áreas de conhecimento.
A interdisciplinaridade revela-se prioritária para a efetivação das tecnologias
empregadas no processo de gestão dos desastres. Conjugar esforços e propiciar o
entrosamento de vivências e conhecimentos diversificados neste cenário desafiador para o
homem possibilita a antecipação necessária, para que sejam evitadas inúmeras perdas e
amenizadas muitas dores.
Eis, portanto, um grande desafio a ser vencido e um valioso ensinamento diante das
multidimensionalidades humana e dos desastres: ir além dos modelos já ultrapassados,
hierarquizados e não articulados de saberes, para que se alcance a proposta de fluidez da
comunicação e ação entre saberes que se complementam no cenário desafiador dos desastres e
emergências, tanto em seu contexto amplo quanto ao aplicado à realidade da saúde.
Campanhas e iniciativas, particularmente no âmbito da saúde pública, devem ser
implementadas junto às comunidades com o intuito de disseminar as ações de gestão local de
riscos de desastres. Assim, o treinamento dos agentes comunitários de saúde, por exemplo,
pode colaborar para que se obtenha um diagnóstico da quantidade de pessoas e suas
características em suas respectivas áreas de risco, contribuindo para um estudo de demanda
antecipada. Na vigência de um evento adverso, ações podem ser adotadas mais pronta e
efetivamente.
O setor saúde, dada a sua condição estratégica no contexto social e particularmente na
ocorrência de emergências e desastres, necessita desenvolver estratégias e ações que lhe

183

permitam o pleno funcionamento no momento em que a população mais precisa buscar o
socorro nas unidades de saúde.
No Brasil, é indispensável que sejam seguidos ainda os princípios fundamentais para a
organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde. O fortalecimento do SUS constituise em importante estratégia de alcance social e de estabelecimento de condições necessárias
para estruturar uma rede de assistência voltada para a promoção, proteção e recuperação da
saúde da população, o que, de certo, permite formar uma estrutura basilar para a atuação em
caso de desastres.
Em alinhamento com a necessidade de manter preparados os estabelecimentos de
saúde para que cumpram sua finalidade, inclusive em condições adversas, é indispensável
avançar em pesquisas sobre o tema “hospitais seguros frente a desastres”, o que se coaduna
com o Marco de Sendai (2015-2030) para a redução de riscos de desastres.
Finalmente, cabe sublinhar que, a título de aprendizados obtidos no desenvolvimento
do presente estudo, merece destaque a certeza de que a melhor gestão de riscos de desastres
sempre trará como resultado um menor número de perdas, necessitando para tanto do trabalho
constante, integrado e articulado entre diversos setores da sociedade, bem como de múltiplos
profissionais. As ações interdisciplinares e interagências são, de maneira coordenada, a
estratégia mais eficiente de lidar com a multidimensionalidade dos desastres, antes, durante e
após sua ocorrência.
Por último, mas não por fim, depreende-se, conforme ilustrado na figura a seguir, que
os hospitais serão considerados seguros na mesma proporção em que forem planejadas e
adotadas medidas efetivas nos campos das políticas públicas, segurança do paciente,
acreditação hospitalar, gestão de riscos, considerando como de grande importância as
articulações interdisciplinares e interagências e tendo no ISH uma valiosa ferramenta de
gestão.
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Figura 15 - Ações/medidas para Hospitais Seguros em Desastres
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Universidade Federal do Rio de Janeiro - Escola de Enfermagem Anna Nery
Programa de Pós-graduação - Curso de Mestrado em Enfermagem
Departamento de Enfermagem Fundamental – Nuclearte
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9.2 ISH (traduzido e adaptado)
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Escola de Enfermagem Anna Nery
Programa de Pós-graduação - Curso de Mestrado em Enfermagem
Departamento de Enfermagem Fundamental – Nuclearte
Hospitais seguros frente a desastres: Tradução e aproximação cultural do Indice de
Seguridad Hospitalaria para o contexto brasileiro

INFORMAÇÃO GERAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE

1. Nome do estabelecimento: ................................................................................................................... …………………..
2. Endereço: ............................................................................................................................................. ..............................
3. Telefones (inclua o código da cidade): ................................................................................................. ..............................
4. Site e e-mail: ......................................................................................................................................... ..............................
5. Número total de leitos: ......................................................................................................................... ..............................
6. Índice de ocupação de leitos em situações normais: ...........................................................................................................
7. Descrição da instituição (aspectos gerais, instituição a que pertence, tipo de estabelecimento, localização na rede
de serviços de saúde, tipo de estrutura, cobertura da população, área de influência, pessoal assistencial e administrativo,
etc.)
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
.................................................................................................................................. ..............................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
.................................................................................................................................. ..............................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
.................................................................................................................................. ..............................................................
...........................................................................................................................................................................................
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8. Distribuição física:

Enumere e descreva brevemente as principais edificações do estabelecimento e no quadro seguinte faça um
diagrama (croqui) da distribuição física da infraestrutura do estabelecimento de saúde e de seu entorno. Se
necessário, use folhas adicionais.
........................................................................................................................ .................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................... ......................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................................................... ..........................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................................ .........................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. .......................................
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9. Capacidade hospitalar
Indique o número total de leitos e a capacidade de expansão por serviço, de acordo com a organização do hospital
(por departamentos ou serviços especializados):
a. Medicina interna
Departamento ou serviço

Número de
leitos

Capacidade
adicional

Observações

Número de
leitos

Capacidade
adicional

Observações

Clínica médica
Pediatria
Cardiologia
Pneumologia
Neurologia
Endocrinologia
Hematologia
Gastroenterologia
Dermatologia
Med. física e reabilitação
Psiquiatria
Outros, especifique
Outros, especifique
Outros, especifique
Total

b. Cirurgia
Departamento ou serviço
Cirurgia geral
Obstetrícia e ginecologia
Ortopedia e traumatologia
Urologia
Otorrinolaringologia
Oftalmologia
Neurocirurgia
Cirurgia plástica
Cirurgia cardiovascular
Outros, especifique
Total

216

c. Unidade de Tratamento Intensivo (UTI)
Departamento ou serviço

Número de
leitos

Capacidade
adicional

Observações

Número de
salas de cirurgia

Capacidade
adicional

Observações

Cuidados intensivos
Cuidados intermediários
UTI cardiovascular
UTI pediátrica
Outros, especifique
Total

d. Salas de cirurgia
Tipo de cirurgia
Cirurgia séptica
Cirurgia asséptica
Cirurgia pediátrica
Cirurgia gineco-obstétrica
Cirurgia de urgências
Outros, especifique
Total
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10. Ambientes suscetíveis a aumentar a capacidade operacional
Indique as características das áreas e ambientes transformáveis que poderiam ser utilizados para aumentar a capacidade
hospitalar em caso de emergência ou desastre. Especifique a superfície, os serviços disponíveis e qualquer outra
informação que possa ser útil para avaliar sua capacidade para a assistência médica de emergência.
Ambiente

Área m2

Água

Luz

Sim Não

Sim Não

Telefone
Não

Observações

Sim

Nota:.........................................................................................................................................................
Especifique a adaptabilidade de uso em cada ambiente: hospitalização, triagem, ambulatório,
observação, etc.

1 1. Dados adicionais
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
.............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
........................................................................................................................................................ ....
......................................................................................................................... ...................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
........................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
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1. Aspectos relacionados com a LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFlCA do estabelecimento de saúde (Marcar com X onde corresponda).
Nível de ameaça

1.1 Ameaças
Consultar mapas de ameaças. Solicitar ao gestor hospitalar o(s) mapa(s)
que especifiquem as ameaças sobre segurança do imóvel.

Não existe

Ameaça

Nível de
Ameaça
BAIXO MÉDIO ALTO

1.1.1 Fenômenos geológicos
Terremotos
De acordo com a análise geológica do solo, marcar o grau de ameaça em
que se encontra o hospital.

Erupções vulcânicas
De acordo com o mapa de ameaças da região, proximidade e atividade
vulcânica, identificar o nível de ameaça a que está exposto o hospital com
relação às rotas de f1uxo de lava, piroclastos e cinzas.

Deslizamentos
Referir-se ao mapa de ameaças para identificar o nível de ameaça para o
hospital por deslizamentos ocasionados por solos instáveis (entre outras
causas).

Tsunamis
De acordo com o mapa de ameaças, identificar o nível de ameaça para o
hospital com relação a antecedentes de tsunamis originados por atividade
sísmica ou vulcânica de origem submarina.

Outros (especificar)
De acordo com o mapa de ameaças, identifique se existe alguma não
incluída nas anteriores, especifique e assinale o nível de ameaça para o
hospital.

1.1.2 Fenômenos hidrometeorológicos
Furacões
De acordo com o mapa de ventos, identifique o nível de segurança com
respeito a furacões. É conveniente levar em conta a história desses eventos
ao marcar o nível de ameaça.

Chuvas torrenciais
Avalie o nível de ameaça a que se encontra exposto o hospital em relação
a inundações causadas por chuvas intensas com base na história desses
eventos.

Avanços do mar ou rio
Avalie o nível de ameaça a que se encontra exposto o hospital em relação
a eventos prévios que causaram ou não inundação no hospital ou próximo a
ele por penetração do mar ou transbordamento de rios

Deslizamentos
De acordo com o mapa geológico, marcar o nível de ameaça a que se encontra exposto o hospital com relação a deslizamentos ocasionados por
saturação do solo.
Outros (especificar)......................................................................................
De acordo com o mapa de ameaças, identifique se existe alguma ameaça
hidrometeorológica não incluída nas anteriores, especifique e assinale o
nível de ameaça correspondente.

1.1.3 Fenômenos sociais
Concentrações de população
Marque o nível de ameaça a que se encontra exposto o hospital com
relação ao tipo de população que atende, proximidade a lugares de grandes
concentrações e eventos prévios que tenham afetado o hospital.

Pessoas deslocadas
Marque o nível de ameaça a que se encontra exposto o hospital com
relação a pessoas deslocadas por guerra, movimentos sociopolíticos,
imigração e emigração.
Outros
(especificar)........................................................................................................
Se outros fenômenos sociais não incluídos afetam o nível de segurança do
hospital, especifique e assinale o nível de ameaça.

OBSERVAÇÕES
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1.1.4 Fenômenos sanitários-ecológicos
Epidemias
De acordo com eventos prévios no hospital e com as patologias específicas,
marque o nível de ameaça a que se encontra exposto o hospital diante de
epidemias.

Contaminação (sistemas)
De acordo com eventos prévios que envolveram contaminação, marque o
nível de ameaça a que se encontra exposto o hospital diante da
contaminação de seus sistemas.

Pragas
De acordo com a localização e histórico do hospital, marque o nível de
ameaça a que se encontra exposto o hospital em relação a pragas (moscas,
pulgas, roedores, etc).

Outros (especificar)
.............................................................................................................................

De acordo com a história da região em que está localizado o hospital,
especifique e assinale o nível de ameaça por algum fenômeno sanitário
ecológico não incluído.

1.1.5 Fenômenos químico-tecnológicos
Explosões
De acordo com o entorno do hospital, assinale o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital diante de explosões.

Incêndios
De acordo com o entorno do hospital, assinale o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital diante de incêndios externos.

Vazamento de materiais perigosos
De acordo com o entorno do hospital, assinale o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital diante de vazamentos de materiais perigosos.

Outros (especificar) ........................................................................................
Especifique e assinale o nível de outra ameaça química ou tecnológica na
região em que se encontra localizado o hospital.

1.2 Propriedades geotécnicas do solo
Liquefação
De acordo com a análise geotécnica do solo, especifique o nível de ameaça
a que se encontra exposto o hospital diante de riscos de subsolos lodosos,
frágeis.

Solo argiloso
De acordo com o mapa do solo, assinale o nível de ameaça a que se encontra
exposto o hospital na presença de solo argiloso.

Talude instável
De acordo com o mapa geológico, especificar o nível de ameaça a que se
encontra exposto o hospital pela presença de taludes.
Observações ao ponto 1. O avaliador deve usar o espaço abaixo para comentar os resultados desta seção e incluir seu nome
e assinatura ..........................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nome e assinatura do avaliador ...................................................................................................................................................
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2. Aspectos relacionados com a segurança estrutural
Colunas, vigas, muros, lajes e outros, são elementos estruturais que fazem parte do sistema de suporte da edificação. Estes
aspectos devem ser avaliados por Engenheiros estruturais.

2.1 Segurança devida a antecedentes do estabelecimento

Grau de
segurança
BAIXO MÉDIO ALTO

OBSERVAÇÕES

1. O hospital sofreu danos estruturais devido a fenômenos naturais?
Verificar se existe laudo estrutural que indique que o grau de segurança foi comprometido. SE
NÃO OCORRERAM FENÔMENOS NATURAIS NA REGIÃO EM QUE ESTÁ O HOSPITAL,
NÃO MARQUE NADA. DEIXE ESTA LINHA EM BRANCO, SEM RESPONDER.
B= Danos maiores; M= Danos moderados; A= Danos menores.

2. O hospital sofreu reparo ou foi construído utilizando padrões atuais apropriados?
Avaliar se o imóvel sofreu reparo, em que data e se foi realizado com base nas normas
técnicas brasileiras.
B= Não se aplicaram os padrões; M=Padrões parcialmente aplicados; A=Padrões aplicados
completamente.

3. O hospital foi reformado ou adaptado afetando o comportamento da
estrutura?
Verificar se foram realizadas modificações usando critérios estabelecidos em normas técnicas para
edificações seguras.
B= Reformas ou adaptações maiores; M= Reformas ou adaptações moderadas;
A = Reformas ou adaptações menores ou não foram necessárias.

2.2 Segurança relacionada com o sistema estrutural e o tipo de
material usado na edificação.

Grau de
segurança
BAIXO MÉDIO ALTO

4. Estado da edificação.
B= Deteriorada por intemperismo ou exposição ao ambiente, fendas em primeiro nível e elementos
descontínuos de altura; M= Deteriorada somente por intemperismo ou exposição ao ambiente;
A = Sã, não se observam deteriorações nem fendas.

5. Materiais de construção da estrutura.
B= Oxidada com escamas ou fendas maiores de 3mm; M= Fendas entre 1 e 3 mm ou oxidação em
forma de pó; A= Fendas menores de 1 mm e não há oxidação.

6. Interação dos elementos não estruturais com a estrutura.
B= Se observam dois ou mais do seguinte: colunas curtas, paredes divisórias unidas à
estrutura, tetos rígidos ou fachada que interage com a estrutura; M,= Se observa somente um dos
problemas antes mencionados; A= Os elementos não estruturais não afetam a estrutura.

7. Proximidade dos edifícios (estaqueamento, túnel de vento, incêndios, etc)
B= Separação menor que 0,5% da altura do edifício de menor altura; M= Separação entre
0,5 – 1,5% da altura do edifício de menor altura: A= Separação maior que 1,5% do edifício
de menor altura.

8. Redundância estrutural.
B= Menos de três linhas de resistência em cada direção; M= 3 linhas de resistência em cada direção
ou linhas com orientação não ortogonal; A= Mais de 3 linhas de resistência em cada direção
ortogonal do edifício.
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9. Detalhamento estrutural incluindo conexões.
B= Edifício anterior a 1970; M= Edifício construído entre os anos 1970 e 1 990; A=Edifício
construído a partir de 1990 e de acordo com a norma.

10. Segurança de fundações ou alicerces.
B= Não há informação ou a profundidade é menor que 1,5 m; M= Não conta com planos nem
estudo do solo mas a profundidade é maior que 1,5 m; A= Conta com planos, estudo de solo, e
profundidades maiores que 1,5 m.

11. Irregularidades na planta (rigidez, forma e resistência).
B= Formas não regulares e estrutura não uniforme; M= Formas não regulares mas com
estrutura uniforme; A = Formas regulares, estrutura uniforme e ausência de elementos que
poderiam causar torsão.

12. Irregularidades em elevação (rigidez, forma e resistência).
B= Pisos diferem por mais de 20% de altura e existem elementos descontínuos ou irregulares
significativos; M= Pisos de similar altura (diferem entre 5% e 20%) e poucos elementos
descontínuos ou irregulares; A= Pisos de similar altura (diferem por menos de 5%) e não existem
elementos descontínuos ou irregulares.

13. Adequação estrutural a fenômenos (meteorológicos, geológicos, entre outros)
Avaliar, em separado e em conjunto, o possível comportamento do hospital desde o ponto
de vista estrutural diante das diferentes ameaças ou perigos, exceto sismos.
Pode-se avaliar o grau de segurança como: B, baixa resiliência estrutural às ameaças naturais
presentes na região em que está localizado o hospital; M, moderada resiliência estrutural; A,
excelente resiliência estrutural.
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Nome e assinatura do avaliador:.......................................................................................................................................................................

3. Aspectos relacionados com a segurança não estrutural do hospital
Elementos que não fazem parte do sistema de suporte da edificação. Neste caso correspondem a elementos arquitetônicos, equipamentos e sistemas
necessários para a operação do estabelecimento.

3.1 Linhas vitais (instalações)
3.1.1 Sistema elétrico
14. Gerador adequado para 100% da demanda.
O avaliador verifica se o gerador começa a funcionar poucos segundos depois da
queda de energia, cobrindo a demanda de todo o hospital: emergências, cuidados intensivos,
central de esterilização, salas de cirurgia, etc.
B = Somente é ligado manualmente ou cobre de O - 30% da demanda; M = É ligado
automaticamente em mais de 10 segundos ou cobre 31-70 % da demanda; A = É ligado
automaticamente em menos de 10 segundos e cobre de 71 - 100% da demanda.

15. Regularidade de testes de funcionamento nas áreas críticas.
O avaliador verifica a frequência em que o gerador é posto à prova com resultados satisfatórios
B= > 3 meses; M= 1- 3 meses; A = ˂ 1 mês.

16. O gerador está adequadamente protegido de fenômenos naturais?
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.

17. Segurança das instalações, dutos e cabos elétricos.
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.

18. Sistema alternativo ao serviço local de fornecimento de energia elétrica.
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.

19. Sistema com painel de controle e interruptor de sobrecarga e cabeamento
devidamente protegido.
Verificar a acessibilidade assim como o bom estado e funcionamento do painel de controle
geral de eletricidade.
B= Não; M= Parcialmente; A= Sim.

20. Sistema de iluminação em áreas críticas do hospital.
Realizar inspeções em emergências, UTI, salas de cirurgia etc, verificando o grau de iluminação dos
ambientes e funcionalidade das lâmpadas.
B= Não,- M= Parcialmente; A= Sim.

21. Sistemas elétricos externos, instalados dentro do perímetro do hospital.
Verificar se existem subestações elétricas ou transformadores que fornecem eletricidade ao
hospital.
B= Não existem subestações elétricas instaladas no hospital; M= Existem subestações, mas
não fornecem suficiente energia ao hospital; A= Subestação elétrica instalada e fornece suficiente
energia ao hospital.

3.1.2 Sistema de telecomunicações
22. Estado técnico das antenas e suportes das mesmas.
Verificar o estado das antenas e de suas braçadeiras e suportes.
B= Mau estado ou não existem; M= Regular; A= Bom estado.

23. Estado técnico de sistemas de baixa corrente (conexões telefônicas/cabos de internet).
Verificar em áreas estratégicas se os cabos estão conectados evitando a sobrecarga.
B= Mau estado ou não existem; M: Regular; A= Bom.

24. Estado técnico do sistema de comunicação alternativo.
Verificar o estado de outros sistemas: radiocomunicação, telefone por satélite, Internet, etc.
B= mau estado ou não existe; M= Regular; A= Bom.

25. Estado técnico de fixação dos equipamentos e suportes de cabos.
Verificar se os equipamentos de telecomunicações (rádios, telefone por satélite,
videoconferência, etc.) contam com fixações que elevem seu grau de segurança.
SE O SISTEMA NÃO NECESSITA FIXAÇÕES OU BRAÇADEIRAS, NÃO MARCAR.
DEIXAR OS TRÊS ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Mau; M= Regular: A= Bom.
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26. Estado técnico de sistemas de telecomunicações externos, instalados dentro do
perímetro do hospital.
Verificar se existem sistemas de telecomunicações externos que interfiram no grau de
segurança do hospital.
B=Telecomunicações externas interferem seriamente nas comunicações do hospital; M= Telecomunicações
externas interferem moderadamente nas comunicações do hospital; A= Não existe interferência nas
comunicações do hospital.

27. Local com condições apropriadas para sistemas de telecomunicações.
B= Ruim ou não existe; M= Regular; A= Bom

28. Segurança do sistema interno de comunicações.
Verificar o estado dos sistemas de som, anúncios, autofalantes, interfones e
outros, que permitam comunicar-se com a equipe, pacientes e visitantes no hospital.
B= ruim ou não existe; M= Regular; A= Bom

3.1.3 Sistema de abastecimento de água
29. Reservatório de água com reserva permanente suficiente para prover pelo menos
300 litros por leito e por dia durante 72 horas.
Verificar se o depósito de água possui capacidade suficiente para suprir a demanda do hospital por 3
dias.
B= Supre a demanda de 24 horas ou menos; M = Supre a demanda de mais de 24 horas, porém por
menos de 72 horas; A= Garantido para suprir a demanda por 72 horas ou mais.

30. Os reservatórios se encontram em lugar seguro e protegido
Visitar o local da cisterna e avaliar a área em que está instalada e seu grau de segurança.
B= Se o espaço é suscetível à falha estrutural ou não estrutural; M = Quando a falha não representa
possibilidade de colapso; A = Quando tem pouca possibilidade de funcionar.

31. Sistema alternativo de abastecimento de água adicional à rede de distribuição
principal.
Identificar organismos ou mecanismos para abastecer ou reabastecer de água o hospital em
caso de falha do sistema público,
B= Se supre menos de 30% da demanda; M= Se supre valores de 30 a 80% da demanda; A= Se
Supre mais de 80% da dotação diária.

32. Segurança do sistema de distribuição.
Verificar o bom estado e funcionamento do sistema de distribuição, incluindo a cisterna, válvula,
tubulações e uniões.
B= Se menos de 60% se encontra em boas condições de operação; M= entre 60 e 80 %;
A= mais de 80%.

33. Sistema de bombeamento alternativo.
Identificar a existência e o estado operacional do sistema alternativo de bombeamento, em caso de
falha no abastecimento.
B= Não há bomba de reserva e as operantes não suprem toda a demando diária; M= Todas as
bombas estão em regular estado de operação; A= Todas as bombas e as de reserva estão operantes

3.1.4 Depósito de combustível (gás, gasolina ou diesel):
34. Tanques para combustível com capacidade suficiente para no mínimo 5 dias.
Verificar se o hospital possui tanque amplo e seguro para armazenamento de combustível.
B= Quando é inseguro ou possui capacidade de armazenamento inferior a 3 dias;
M= Armazenamento com certa segurança e com 3 a 5 dias de abastecimento de combustível; A= Se tem 5
ou mais dias de autonomia e é seguro.

35. Fixação e boa proteção de tanques e cilindros
B= Não há fixações e o recinto não é seguro; M= Percebem-se fixações insuficientes; A= Existem
fixações em boas condições e o recinto ou espaço é apropriado.

36. Localização e segurança apropriada de depósitos de combustíveis.
Verificar se os depósitos que contêm elementos inflamáveis se encontram a uma
distância que afete o grau de segurança do Hospital.
B= Existe o risco de falha ou não são acessíveis; M= Se tem uma das duas condições mencionados; A= Os depósitos são acessíveis e estão em locais livres de riscos.

37. Segurança do sistema de distribuição (válvulas; tubulações e uniões).
B= Se menos de 60% se encontra em boas condições de operação; M= entre 60 e 80 %;
A= mais de 80 %.
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3.1.5 Gases medicinais (oxigênio, nitrogênio, etc.)
38. Armazenamento suficiente para no mínimo 15 dias.
B=Menos de 10 dias; M= entre 10 e 15 dias; A=Mais de 15 dias.

39. Fixação de tanques, cilindros e equipamentos complementares
B= Não existem fixações; M= As fixações não são de bom calibre; A= As fixações são de bom calibre.

40. Fontes alternativas disponíveis de gases medicinais.
B= Não existem fontes alternativas ou estão em mau estado; M= Existem, porém em regular estado; A=
Existem e estão em bom estado.

41. Localização apropriada dos depósitos e centro de distribuição.
B= Os depósitos e centro de distribuição não têm acessos; M= Os depósitos e centro de distribuição têm
acesso, porém com riscos; A= Os depósitos e centro de distribuição são acessíveis e estão livres de riscos.

42. Segurança do sistema de distribuição (válvulas; tubulações e uniões).
B= Se menos de 60% se encontra em boas condições de operação; M= Entre 60 e 80 %; A= Mais de 80%.

43. Proteção de tanques e/ou cilindros e equipamentos adicionais.
B= Não existem áreas exclusivas para tanques e equipamentos adicionais; M= Áreas exclusivas para
proteção de tanques e equipamentos, porém a equipe não está treinada; A= Áreas exclusivas para
este equipamento e a equipe está treinada.

44. Segurança apropriada dos depósitos.
B= Não existem áreas reservadas para armazenar gases; M= Áreas reservadas para armazenar gases,
porém sem medidas de segurança apropriadas; A= Conta-se com áreas de armazenamento adequadas e
não tem riscos

3.2 Sistemas de aquecimento, ventilação, ar condicionado em áreas
críticas.
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45. Suportes adequados para os dutos e revisão do movimento dos dutos
e tubulações que atravessam juntas de dilatação.
B= Não existem suportes e possuem juntas rígidas; M=Existem suportes ou juntas flexíveis; A= Existem
suportes e as juntas são flexíveis.

46. Condição de tubulações, uniões e válvulas.
B= Ruim; M= Regular; A = Boa.

47. Condições das fixações dos equipamentos de aquecimento e água quente.
B= Ruins; M= Regulares; A=Boas.

48. Condições das fixações dos equipamentos de ar condicionado.
B= Ruins; M= Regulares; A=Boas.

49. Localização apropriada dos recintos.
B= Ruim; M= Regular; A= Boa.

50. Segurança apropriada dos recintos.
B= Ruim; M= Regular; A= Boa.

51. Funcionamento dos equipamentos
(Ex. Caldeira, sistemas de ar condicionado e exaustores, entre outros).
B= Ruim; M= Regular; A= Bom.

3.3 Mobiliário e equipamento de escritório fixo e móvel e
almoxarifado
(Inclui computadores, impressoras, etc.)
52. Fixação das estantes e prateleiras e segurança de conteúdos.
Verificar se as estantes e prateleiras se encontram fixas às paredes ou com suportes de
segurança.
B= As estantes e prateleiras não estão fixas às paredes; M= As estantes e prateleiras estão fixas, porém o
conteúdo não está seguro; A= As estantes e prateleiras estão fixas e o conteúdo seguro.
53. Computadores e impressoras seguros.
Verificar se as mesas para computador estão seguras e com freios de rodas aplicados.
B= Ruim; M= Regular; A= Bom ou não necessita de fixação.

54. Condição do mobiliário de escritório e outros equipamentos.
Verificar em inspeção em escritórios a fixação do mobiliário.
B= Ruim; M= Regular; A= Boa ou não necessita de fixação.
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3.4 Equipamentos médicos, de laboratório e provisões utilizados para
o diagnóstico e tratamento.
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55. Equipamento médico na sala de cirurgia e na sala de recuperação.
Verificar se lâmpadas, equipamentos de anestesia, mesas cirúrgicas se encontram operantes e com
segurança e freios aplicados.
B= Quando o equipamento está em más condições ou não está seguro; M= Quando o equipamento está
em regulares condições ou pouco seguro; A= O equipamento está em boas condições e está seguro.

56. Condição e segurança do equipamento médico de Raios-X e imaginologia.
Verificar se as mesas e equipamentos de Raios-X se encontram em boas condições e fixos.
B= Quando o equipamento está em más condições ou não está seguro; M= Quando o equipamento está em
regulares condições ou pouco seguro; A= O equipamento está em boas condições e está seguro.
57. Condição e segurança do equipamento médico em laboratórios.
B= Quando o equipamento está em más condições ou não está seguro; M= Quando o equipamento está
em regulares condições ou pouco seguro; A= O equipamento está em boas condições e está seguro.
58. Condição e segurança do equipamento médico no serviço de emergências.
B= Quando o equipamento está em más condições ou não está seguro; M= Quando o equipamento está
em regulares condições ou pouco seguro; A= O equipamento está em boas condições e está seguro.
59. Condição e segurança do equipamento médico da unidade de tratamento intensivo ou
intermediário.
B= Quando o equipamento está em más condições ou não está seguro; M= Quando o equipamento está
em regulares condições ou pouco seguro; A= O equipamento está em boas condições e está seguro.
60. Condição e segurança do equipamento e mobiliário de farmácia
B= Quando o equipamento está em más condições ou não está seguro; M= Quando o equipamento está
em regulares condições ou pouco seguro; A= O equipamento está em boas condições e está seguro.
61. Condição e segurança do equipamento de esterilização
B= Quando o equipamento está em más condições ou não está seguro; M= Quando o equipamento está
em regulares condições ou pouco seguro; A= O equipamento está em boas condições e está seguro.

62. Condição e segurança do equipamento médico para cuidado do recém-nascido.
B= Quando o equipamento não existe, está em más condições ou não está seguro; M= Quando o
equipamento está em regulares condições ou pouco seguro; A= O equipamento está em boas condições e
está seguro.

63. Condição e segurança do equipamento médico para o cuidado a queimados.
B= Quando o equipamento não existe, está em más condições ou não está seguro; M= Quando o
equipamento está em regulares condições ou pouco seguro; A= O equipamento está em boas condições e
está seguro.

64. Condição e segurança do equipamento médico para radioterapia ou medicina nuclear.
SE O HOSPITAL NÃO CONTA COM ESTES SERVlÇOS, DEIXAR EM BRANCO.
B= Quando não existe ou o equipamento está em más condições ou não está seguro; M= Quando o
equipamento está em regulares condições ou pouco seguro; A= O equipamento está em boas condições e
está seguro.

65. Condição e segurança do equipamento médico em outros serviços.
B= Se mais de 30% dos equipamentos se encontra em risco de perda material ou funcional e/ou se
algum equipamento põe, de forma direta ou indireta, em perigo a função de todo o serviço; M = Se
entre 10 e 30% dos equipamentos se encontra em risco de perda; A= Se menos de 10% dos
equipamentos tem risco de perda.

66. Fixações das estantes e prateleiras e segurança de conteúdos médicos.
B= 20% ou menos se encontram seguros contra queda das estantes e prateleiras ou o esvaziamento de
conteúdos; M= 20 a 80% se encontram seguros contra queda; A= Mais de 80 % se encontra com
proteção com relação à estabilidade das estantes e prateleiras e à segurança do conteúdo, ou porque não
requer fixação.
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3.5 Elementos arquitetônicos

Grau de
segurança

BAIXO MÉDIO ALTO
O
67. Condição e segurança de portas ou entradas.
B= Quando estão danificadas e impedem o funcionamento de outros componentes, sistemas ou
funções; M=Quando estão danificadas, porém permitem o funcionamento de outros componentes;
A = Quando não estão danificadas ou seu dano é menor e não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.

68. Condição e segurança de janelas.
B= Quando estão danificadas e impedem o funcionamento de outros componentes, sistemas ou
funções; M=Quando estão danificadas, porém permitem o funcionamento de outros componentes;
A = Quando não estão danificadas ou seu dano é menor e não impede seu funcionamento ou o de
outros componentes ou sistemas.

69. Condição e segurança de outros elementos de fechamento (muros externos, fachada, etc)
B= Quando estão danificados e impedem o funcionamento de outros componentes ou sistemas;
M=Quando estão danificados, porém permitem o funcionamento; A = Quando não estão danificados
ou seu dano é menor e não impede seu funcionamento ou o de outros componentes ou sistemas.

70. Condição e segurança de tetos e coberturas.
B= Quando estão danificados e impedem o funcionamento de outros componentes ou sistemas;
M= Quando estão danificados, porém permitem o funcionamento; A = Quando não estão danificados
ou seu dano é menor e não impede seu funcionamento ou o de outros componentes ou sistemas.

71. Condição e segurança de parapeitos (paredes ou grades que são colocadas para evitar
quedas nas rampas, escadas, coberturas, etc.)
B= Quando estão danificadas e impedem o funcionamento de outros componentes ou sistemas;
M= Quando estão danificadas, porém permitem o funcionamento; A = Quando não estão danificadas
ou seu dano é menor e não impede seu funcionamento ou o de outros componentes ou sistemas.

72. Condição e segurança de cercas e fechamentos perimétricos.
B= Quando estão danificadas e impedem o funcionamento de outros componentes ou sistemas;
M=Quando estão danificadas, porém permitem o funcionamento; A = Quando não estão danificadas
ou seu dano é menor e não impede seu funcionamento ou o de outros componentes ou sistemas.

73. Condição e segurança de outros elementos perimetrais (molduras, ornamentos etc.).
B= Quando estão danificadas e impedem o funcionamento de outros componentes ou sistemas;
M= Quando estão danificadas, porém permitem o funcionamento; A = Quando não estão danificadas
ou seu dano é menor e não impede seu funcionamento ou o de outros componentes ou sistemas.

74. Condição e segurança de áreas de circulação externa.
B= Os danos à via ou aos corredores impedem o acesso ao edifício ou põem em risco os pedestres;
M= Os danos à via ou aos corredores não impedem o acesso dos pedestres ao edifício, mas sim o
acesso veicular; A= Não existem danos ou seu dano é menor e não impede o acesso de pedestres nem
de veículos.

75. Condição e segurança de áreas de circulação interna (corredores, elevadores,
escadas, saídas, etc.).
B= Os danos às rotas de circulação interna impedem a circulação dentro do edifício ou põem as
pessoas em risco; M= Os danos à via ou aos corredores não impedem a circulação das pessoas,
mas sim o acesso de macas e outros; A= Não existem danos ou seu dano é menor e não
impede a circulação de pessoas nem de macas e equipamentos móveis.

76. Condição e segurança de partições ou divisões internas.
B= Quando estão danificadas e impedem o funcionamento de outros componentes ou sistemas;
M=Quando estão danificadas, porém permitem o funcionamento; A = Quando não estão danificadas
ou seu dano é menor e não impede seu funcionamento ou o de outros componentes ou sistemas.

77. Condição e segurança de tetos rebaixados ou suspensos.
SE O HOSPITAL NÃO TEM TETOS REBAIXADOS OU SUSPENSOS, NÃO MARQUE NADA. DEIXE
OS TRÊS ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Quando estão danificados e impedem o funcionamento de outros componentes ou sistemas;
M=Quando estão danificados, porém permitem o funcionamento; A = Quando não estão danificadas
ou seu dano é menor e não impede seu funcionamento ou o de outros componentes ou sistemas.
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78. Condição e segurança do sistema de iluminação interna e externa.
B= Quando está danificado e impede o funcionamento de outros componentes ou sistemas;
M= Quando está danificado, porém permite o funcionamento; A = Quando não está danificado ou
seu dano é menor e não impede seu funcionamento ou o de outros componentes ou sistemas.

79. Condição e segurança do sistema de proteção contra incêndios.
B= Quando está danificado e impede o funcionamento de outros componentes ou sistemas;
M= Quando está danificado, porém permite o funcionamento; A = Quando não está danificado ou
seu dano é menor e não impede seu funcionamento ou o de outros componentes ou sistemas.

80. Condição e segurança de elevadores.
SE NÃO EXISTEM ELEVADORES, DEIXE OS TRÊS ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Quando estão danificados e impedem o funcionamento de outros componentes ou sistemas;
M= Quando estão danificados, porém permitem o funcionamento; A = Quando não estão
danificados ou seu dano é menor e não impede seu funcionamento ou o de outros componentes ou
sistemas.

81. Condição e segurança de escadas.
B= Quando estão danificadas e impedem o funcionamento de outros componentes ou sistemas;
M= Quando estão danificadas, porém permitem o funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e não impede seu funcionamento ou o de outros componentes ou
sistemas.

82. Condição e segurança das coberturas dos pisos.
B= Quando estão danificadas e impedem o funcionamento de outros componentes ou sistemas;
M=Quando estão danificadas, porém permitem o funcionamento; A = Quando não estão danificadas
ou seu dano é menor e não impede seu funcionamento ou o de outros componentes ou sistemas.

83. Condição das vias de acesso ao hospital.
B= Quando estão danificadas e impedem o funcionamento de outros componentes ou sistemas;
M= Quando estão danificadas, porém permitem o funcionamento; A = Quando não estão
danificadas ou seu dano é menor e não impede seu funcionamento ou o de outros componentes ou
sistemas.

84. Outros elementos arquitetônicos incluindo sinalização de segurança.
B= Quando estão danificados e impedem o funcionamento de outros componentes ou sistemas;
M= Quando estão danificados, porém permitem o funcionamento; A = Quando não estão
danificados ou seu dano é menor e não impede seu funcionamento ou o de outros componentes ou
sistemas.
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4. Aspectos relacionados com a segurança com base na capacidade funcional
Se refere ao nível de preparação para emergências massivas e desastres do pessoal que trabalha no hospital assim como o grau de implementação
do plano hospitalar para casos de desastre.

4.1 Organização do comitê hospitalar para desastres
e centro de operações de emergência. Mede o nível de organização alcançado pelo comitê
hospitalar para casos de desastre.

85. Comitê formalmente estabelecido para responder às emergências massivas ou
desastres.
Solicitar a ata constitutiva do Comitê e verificar se os cargos e assinaturas correspondem ao
pessoal em função.
B= Não existe comitê, M= Existe o comitê, porém não é operativo; A = Existe e é operativo.

86. O Comitê está formado por pessoal multidisciplinar.
Verificar se os cargos dentro do comitê são exercidos por pessoal de diversas categorias
da equipe multidisciplinar: Diretor, chefe de enfermagem, engenheiro de manutenção, chefe do
setor de emergência, chefe da Divisão médica, cirurgião chefe, chefe de laboratório e serviços
auxiliares, entre outros.
B= 0-3; M=4-5; A.= 6 ou mais

87. Cada membro tem conhecimento de suas responsabilidades específicas.
Verificar se contam com suas atividades por escrito dependendo de sua função específica:
B= Não designadas; M= Designadas oficialmente; A= Todos os membros conhecem e cumprem
sua responsabilidade.

88. Espaço físico para o centro de operações de emergência (COE) do hospital
Verificar a sala destinada para o comando operacional que conte com todos os meios de
comunicação (telefone, fax, Internet, entre outros).
B= Não existe; M= Designado oficialmente; A = Existe e é funcional.

89. O COE está localizado em um local protegido e seguro.
Identificar a localização levando em conta sua acessibilidade, segurança e proteção.
B= A sala do COE não está em um local seguro; M= O COE está em um local seguro porém pouco
acessível; A = O COE está em um local seguro, protegido e acessível.

90. O COE conta com sistema de informática e computadores.
Verificar se conta com intranet e internet.
B= Não; M=Parcialmente; A= Conta com todos os requerimentos

91. O sistema de comunicação interna e externa do COE funciona adequadamente.
Verificar se o comutador (central de redistribuição de chamadas) conta com sistema de som
e se os operadores conhecem o código de alerta e seu funcionamento.
B= Não funciona/não existe; M = Parcialmente; A= Completo e funciona.

92. O COE conta com sistema de comunicação alternativa.
Verificar se, além de comutador, existe comunicação alternativa como celular, rádio, entre
outros. B= Não conta; M: Parcialmente; A= Sim, conta.

93. O COE conta com mobiliário e equipamento apropriado.
Verificar escrivaninhas, cadeiras, tomadas, iluminação, água e drenagem.
B= Não conta; M= Parcialmente; A= Sim, conta.

94. O COE conta com lista telefônica de contatos atualizada e disponível.
Verificar se a lista inclui todos os serviços de apoio necessários diante de uma emergência
(verificar telefones de forma aleatória).
B= Não; M= Existe porém não está atualizada, A= Sim, conta e está atualizada.

95. "Planos de ação" disponíveis para todo o pessoal.
Verificar se os planos de ação indicam as funções que cada integrante do hospital deverá exercer,
especificando sua participação em caso de desastre interno e/ou externo.
B= Não; M= Insuficiente (quantidade e qualidade); A= Todos possuem.
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4.2 Plano operacional para desastres internos ou externos.
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96. Reforço dos serviços essenciais do hospital.
O plano especifica as atividades a serem realizadas antes, durante e depois de um desastre
nos serviços críticos do Hospital (Emergência, UTI, CME, sala de cirurgia, entre outros).
B= Não existe ou existe somente o documento; M= Existe o plano e o pessoal capacitado;
A = Existe o plano, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o plano.

97. Procedimentos para a ativação e desativação do plano.
Se especifica como, quando e quem é o responsável por ativar e desativar o plano.
B= Não existe ou existe somente o documento; M= Existe o plano e o pessoal capacitado;
A = Existe o plano, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o plano.

98. Previsões administrativas especiais para desastres.
Verificar se o plano considera contratação de pessoal, aquisições em caso de desastre e
orçamento para pagamento por hora extra, turno dobrado, etc.
B= Não existem as previsões ou existem somente no documento; M= Existem previsões e o
pessoal capacitado; A = Existe o plano, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o
plano.

99. Recursos financeiros para emergências orçados e garantidos.
O hospital conta com orçamento específico para ser aplicado em caso de desastre:
B= Não orçado; M= Cobre menos de 72 horas, A=Garantido para 72 horas ou mais.

100. Procedimentos para habilitação de espaços para aumentar a capacidade,
incluindo a disponibilidade de leitos adicionais.
O plano deve incluir e especificar as áreas físicas que poderão ser habilitadas para
atendimento a número massivo de vítimas.
B= Não se encontram identificadas as áreas de expansão; M= Foram identificadas as áreas de
Expansão e o pessoal capacitado para implementá-las; A= Existe o procedimento, pessoal
capacitado e conta com recursos para implementar os procedimentos.

101. Procedimento para admissão em emergências e desastres.
O plano deve especificar os locais e o pessoal responsável por realizar a TRIAGEM.
B= Não existe o procedimento: M= Existe o procedimento e o pessoal treinado; A= Existe o
procedimento, pessoal capacitado e conta com recursos para implementá-lo.

102. Procedimentos para a expansão do setor de emergências e outras áreas
críticas.
O plano deve indicar a forma e as atividades que devem ser realizadas na expansão
hospitalar (Ex. fornecimento de água potável, eletricidade, drenagem, etc).
B= Não existe o procedimento; M= Existe o procedimento e o pessoal treinado; A= Existe o
procedimento, pessoal capacitado e conta com recursos para implementá-lo.

103. Procedimentos para proteção de registros da equipe multiprofissional
(históricos clínicos).
O plano indica a forma em que devem ser transportados os registros da equipe
multiprofissional e insumos necessários para o paciente:
B=Não existe o procedimento; M= Existe o procedimento e o pessoal treinado; A= Existe o
procedimento, pessoal capacitado e conta com recursos para implementá-lo.

104. lnspeção regular de segurança pela autoridade competente.
Em inspeção pelo hospital, verificar a data de validade e/ou recarga de extintores e
hidrantes. E se existe referência da recarga dos mesmos, assim como registro de visitas
pelo pessoal de proteção civil.
B= Não existe; M = inspeção parcial ou sem vigência; A= Completa e atualizada.

105. Procedimentos para vigilância epidemiológica intra-hospitalar.
Verificar se a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) conta com
procedimentos específicos para casos de desastre ou atendimento massivo de vítimas.
B= Não existe o procedimento; M= Existe o procedimento e o pessoal treinado; A= Existe o
procedimento, pessoal capacitado e conta com recursos para implementá-lo.

106. Procedimentos para a habilitação de locais para a localização temporária
de cadáveres e medicina forense.
Verificar se o plano inclui atividades específicas para a área de patologia e se há local
destinado para depósito de múltiplos cadáveres:
B= Não existe o procedimento; M= Existe o procedimento e o pessoal treinado; A= Existe o
procedimento, pessoal capacitado e conta com recursos para implementá-lo.
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107. Procedimentos para triagem, reanimação, estabilização e tratamento.
B=Não existe o procedimento; M= Existe o procedimento e o pessoal treinado; A= Existe o
procedimento, pessoal capacitado e conta com recursos para implementá-lo.

108. Transporte e suporte logístico.
Verificar se o hospital conta com ambulâncias e outros veículos oficiais:
B= Não conta com ambulâncias e outros veículos para suporte logístico; M= Conta com veículos
insuficientes; A= Conta com veículos adequados e em quantidade suficiente.

109. Previsão de alimentação para o pessoal durante a emergência.
O plano especifica as atividades a serem realizadas pela área de nutrição e deve contar com
orçamento para ser aplicado no setor de alimentos.
B= Não existe; M= Cobre menos de 72 horas; A= Garantido para 72 horas ou mais

110. Designação de funções para o pessoal adicional mobilizado durante a emergência
B= Não existe ou existe somente o documento; M= As funções estão designadas e o pessoal
capacitado; A= As funções estão designadas, o pessoal está capacitado e conta com recursos
para cumprir as funções.

111. Medidas para garantir o bem estar do pessoal adicional de emergência.
O plano inclui o local em que o pessoal de emergências pode descansar, hidratar-se e alimentar-se.
B= Não existe; M=· Cobre menos de 72 horas; A= Garantido para 72 horas.

112. Vinculado ao plano de emergências local.
Existe antecedente por escrito da vinculação do plano a outras instâncias da comunidade.
B= Não vinculado; M= Vinculado não operativo; A = vinculado e operativo.

113. Mecanismos para elaborar o censo de pacientes admitidos e referidos a outros
hospitais.
O plano conta com mecanismos específicos que facilitem o censo de pacientes diante das
emergências:
B=Não existe ou existe somente o documento; M= Existe o mecanismo e o pessoal capacitado;
A =Existe o mecanismo, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o censo.

114. Sistema de referência e contrarreferência.
B= Não existe ou existe somente o documento; M= Existe o plano e o pessoal capacitado;
A= Existe o plano, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o plano.

115. Procedimentos de informação ao público e à imprensa.
O plano hospitalar para caso de desastre especifica quem é o responsável para dar
informação ao público e imprensa em caso de desastre (a pessoa de maior hierarquia no
momento do desastre).
B= Não existe o procedimento; M: Existe o procedimento e o pessoal treinado; A= Existe o
procedimento, pessoal capacitado e conta com recursos para implementá-lo.

116. Procedimentos operacionais para resposta em períodos noturnos, finais de semana
e feriados.
B= Não existe o procedimento; M: Existe o procedimento e o pessoal treinado; A= Existe o
procedimento, pessoal capacitado e conta com recursos para implementá-lo.

117. Procedimentos para evacuação do edifício
Verificar se existe plano ou procedimentos para evacuação de pacientes, visitas e funcionários
B= Não existe o procedimento; M: Existe o procedimento e o pessoal treinado; A= Existe o
procedimento, pessoal capacitado e conta com recursos para implementá-lo.

118. As rotas de emergência e saída são acessíveis
Verificar se as rotas de saída estão claramente marcadas e livres de obstrução
B= As rotas de saída não estão claramente sinalizadas e várias estão bloqueadas; M=Algumas
rotas de saída estão marcadas e a maioria está livre de obstruções; A=Todas as rotas
estão claramente marcadas e livres de obstruções.

119. Exercícios simulados.
Verificar se os planos são regularmente postos à prova através de exercícios simulados, avaliados e
modificados como corresponda.
B= Os planos não são postos à prova; M= Os planos são postos à prova com uma frequência
maior que um ano; A= Os planos são postos à prova ao menos uma vez ao ano e são atualizados
de acordo com os resultados dos exercícios.
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4.3 Planos de contingência para atendimento de saúde em
desastres.
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120. Sismos, tsunamis, erupções vulcânicas e deslizamentos.
SE NÃO EXISTEM ESTAS AMEAÇAS NA REGIÃO EM QUE ESTÁ LOCALIZADO O HOSPITAL,
NÃO MARCAR NADA. DEIXAR OS TRÊS ESPAÇOS EM BRANCO .
B= Não existe ou existe somente o documento; M= Existe o plano e o pessoal capacitado;
A= Existe o plano, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o plano.

121. Crises sociais e terrorismo.
B=Não existe ou existe somente o documento; M=Existe o plano e o pessoal capacitado;
A= Existe o plano, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o plano.

122. lnundações e furacões.
SE NÃO EXISTEM ESTAS AMEAÇAS NA REGIÃO EM QUE ESTÁ LOCALIZADO O HOSPITAL,
NÃO MARCAR NADA. DEIXAR OS TRÊS ESPAÇOS EM BRANCO.
B= Não existe ou existe somente o documento; M=Existe o plano e o pessoal capacitado;
A= Existe o plano, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o plano.

123. lncêndios e explosões.
B=Não existe ou existe somente o documento; M= Existe o plano e o pessoal capacitado;
A= Existe o plano, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o plano.

124. Emergências químicas ou radiações ionizantes.
B=Não existe ou existe somente o documento; M=Existe o plano e o pessoal capacitado;
A= Existe o plano, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o plano.

125. Agentes com potencial epidêmico.
B=Não existe ou existe somente o documento; M= Existe o plano e o pessoal capacitado;
A= Existe o plano, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o plano.

126. Atendimento psicossocial para pacientes, familiares e pessoal de saúde.
B=Não existe ou existe somente o documento; M= Existe o plano e o pessoal capacitado;
A= Existe o plano, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o plano.

127. Controle de infecções intra-hospitalares.
Solicitar o manual correspondente e verificar vigência:
B= Não existe ou existe somente o documento; M= Existe o manual e o pessoal capacitado;
A = Existe o manual, pessoal capacitado e conta com recursos para implementá-lo.

4.4 Planos para o funcionamento, manutenção preventiva e
corretiva dos serviços essenciais.
Mede o grau de acessibilidade, vigência e disponibilidade dos documentos
indispensáveis para a resolução de uma urgência.
128. Fornecimento de energia elétrica e plantas auxiliares.
A área de manutenção deverá apresentar o manual de operação do gerador alternativo
de eletricidade, assim como registro de manutenção preventiva:
B=Não existe ou existe somente o documento; M= Existe o plano e o pessoal capacitado;
A= Existe o plano, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o plano.

129. Fornecimento de água potável.
A área de manutenção deverá apresentar o manual de operação do sistema de
fornecimento de água assim como registro de manutenção preventiva e de controle da
qualidade da água:
B= Não existe ou existe somente o documento; M= Existe o plano e o pessoal capacitado;
A= Existe o plano, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o plano.

130. Reserva de combustível
A área de manutenção deverá apresentar o manual para o fornecimento de combustível,
assim como o registro de manutenção preventiva:
B=Não existe ou existe somente o documento; M= Existe o plano e o pessoal capacitado;
A= Existe o plano, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o plano.

131. Gases medicinais
A área de manutenção deverá apresentar o manual de fornecimento de gases medicinais,
assim como registro de manutenção preventiva.
B=Não existe ou existe somente o documento; M= Existe o plano e o pessoal capacitado;
A= Existe o plano, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o plano.
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132. Sistemas comuns e alternativos de comunicação.
B=Não existe ou existe somente o documento; M= Existe o plano e o pessoal capacitado;
A= Existe o plano, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o plano.

133. Sistemas de águas residuais.
A área de manutenção garantirá o fluxo destas águas até o sistema público de drenagem
evitando a contaminação de água potável.
B=Não existe ou existe somente o documento; M=Existe o plano e o pessoal capacitado;
A= Existe o plano, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o plano.

134. Sistema de manejo de resíduos sólidos.
A área de manutenção deverá apresentar o manual de manejo de resíduos sólidos, assim
Como registro de coleta e manejo posterior.
B=Não existe ou existe somente o documento; M= Existe o plano e o pessoal capacitado;
A= Existe o plano, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o plano.

135. Manutenção do sistema contra incêndios.
A área de manutenção deverá apresentar o manual para o manejo de sistemas contra
incêndios, assim como registro de manutenção preventiva de extintores e hidrantes.
B= Não existe ou existe somente o documento; M= Existe o plano e o pessoal capacitado;
A= Existe o plano, pessoal capacitado e conta com recursos para implementar o plano.

4.5 Disponibilidade de medicamentos, insumos, instrumentos e
equipamento para desastres.
Verificar na lista de controle a disponibilidade de insumos indispensáveis diante de uma
emergência
136. Medicamentos.
Verificar a disponibilidade de medicamentos para emergências. Pode-se tomar como referência a
lista recomendada pela OMS.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72 horas; A= Garantido para 72 horas ou mais.

137. Material de curativo e outros insumos.
Verificar se existe na central de esterilização uma reserva esterilizada de material de consumo para
qualquer emergência (recomenda-se que seja a reserva que circulará no dia seguinte).
B= Não existe; M: Cobre menos de 72 horas; A= Garantido para 72 horas ou mais.

138. Instrumental.
Verificar existência e manutenção de instrumental específico para urgências.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72 horas; A= Garantido para 72 horas ou mais.

139. Gases medicinais.
Verificar telefones e endereço assim como a garantia de abastecimento por parte do provedor.
B= Não existe a garantia de abastecimento; M: O abastecimento cobre menos de 72 horas; A=
Abastecimento garantido para 72 horas ou mais.

140. Equipamentos de ventilação assistida (tipo volumétrico).
O comitê de emergências do hospital deve conhecer a quantidade e condições de uso dos
equipamentos de respiração assistida.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72 horas; A= Garantido para 72 horas ou mais.

141. Equipamentos eletromédicos.
O comitê de emergências do hospital deve conhecer a quantidade e condições de uso dos
equipamentos eletromédicos.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72 horas; A= Garantido para 72 horas ou mais.

142. Equipamentos para suporte de vida.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72 horas; A= Garantido para 72 horas ou mais.

143. Equipamentos de proteção pessoal para epidemias (material descartável).
O hospital deve contar com equipamentos de proteção para o pessoal que trabalhe em áreas de
primeiro contato.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72 horas; A= Garantido para 72 horas ou mais.

144. Carro de parada cardiorrespiratória.
O comitê de emergências do hospital deve conhecer a quantidade, condições de uso e
localização dos carros de parada cardiorrespiratória.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72 horas; A= Garantido para 72 horas ou mais.

145. Cartões de triagem e outros implementos para manejo de vítimas em massa.
No serviço de emergências se difunde e se implementa o cartão de TRIAGEM em caso de saldo
massivo de vítimas. Avaliar em relação à capacidade instalada máxima do hospital.
B= Não existe; M: Cobre menos de 72 horas; A= Garantido para 72 horas ou mais.
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APÊNDICES

A Carta-convite

UFRJ
CARTA-CONVITE
Comitê de Especialistas
Avaliação das equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual da versão síntese do
Indice de Seguridad Hospitalaria (ISH)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ
ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY – EEAN
Programa de Pós-graduação em Enfermagem – Linha de Pesquisa: Cuidados
Fundamentais e Tecnologias de Enfermagem (Nuclearte).

Prezado(a) colega,
Você está sendo convidado(a) a compor o Comitê de Especialistas para desenvolver a
avaliação das equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual relativas ao processo
de tradução do Indice de Seguridad Hospitalaria (ISH) para o idioma português do Brasil.
O Indice de Seguridad Hospitalaria (ISH) elaborado pela OPAS/OMS em idioma
espanhol visa detectar o nível de segurança dos estabelecimentos de saúde e sua perspectiva
de manter-se em funcionamento, diante da eventual ocorrência de um desastre. O referido
instrumento avalia o hospital quanto à sua vulnerabilidade estrutural, vulnerabilidade não
estrutural, vulnerabilidade funcional e às ameaças presentes. Em decorrência, sugere
modificações a serem realizadas para tornar o hospital mais seguro em casos de desastres.
O ISH é composto por dois formulários: o primeiro com informações gerais do
estabelecimento de saúde, constando o nome da instituição hospitalar, o endereço, o número
total de leitos, os serviços oferecidos, a distribuição dos leitos por serviços e os ambientes nos
quais poder-se-á aumentar a capacidade operativa. O outro formulário refere-se a uma lista de
verificação com 145 aspectos, elaborada de forma a possibilitar o cálculo do Indice de
Seguridad Hospitalaria (ISH),onde os dados coletados são digitados na planilha eletrônica
do programa Safety Index Calculator, da OPAS e o índice calculado automaticamente.
O ISH global varia de 0 a 1. De acordo com a pontuação, o hospital é classificado em
uma das três categorias de risco: C (0 a 0,35) - existe a possibilidade do hospital deixar de
funcionar em caso de desastre, com prejuízo para a vida de profissionais e de usuários; B (de
0,36 a 0,65) - o hospital mantém-se em atividade com riscos para materiais e equipamentos,
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podendo comprometer a ação de profissionais e pôr em risco a capacidade de atendimento e o
potencial do hospital; e A (de 0,66 a 1) - mesmo em situações de desastres, provavelmente o
hospital continuará funcionando, pois protege a vida de profissionais e usuários.
Desta forma, a finalidade da tradução e aproximação cultural do ISH para o contexto
brasileiro é contribuir para que o referido instrumento seja futuramente validado e
disponibilizado para aplicação, de forma que possibilite a análise da segurança da unidade
hospitalar através da estimativa proporcionada pelo ISH, considerando a realidade brasileira.
Solicitamos, assim, a sua colaboração para que possamos avançar nesse processo de
aproximação cultural do ISH.
Desta forma, o(a) Sr(a) está recebendo: 1) Uma cópia do texto original do ISH; 2)
Uma cópia da síntese das versões traduzidas do ISH por dois tradutores independentes (do
espanhol para o português) ; 3) Uma cópia das duas retro traduções (RT) do ISH (traduções
da síntese do português de volta para o espanhol) ; e 4) Um formulário para o(a) Sr(a)
registrar os problemas observados, as ações realizadas e comentários, considerando as
equivalências semântica, idiomática, de conceitos e cultural dos textos em análise, com a
finalidade de possibilitar a compreensão de cada quesito presente no instrumento de avaliação
do ISH, visando sua aproximação cultural. A proposta é que, após a análise dos itens 1, 2 e 3
e o preenchimento do formulário citado no item 4, possamos nos reunir, com os demais
integrantes do Comitê de Especialistas para compor a versão traduzida consensual, através da
concordância de, pelo menos, 80% dos avaliadores deste grupo para cada item analisado.
Definições:



Equivalência semântica: refere-se ao significado das palavras;
Equivalência idiomática: refere-se às expressões coloquiais (são substituídas
por expressões equivalentes);
 Equivalência cultural: refere-se a situações retratadas na versão original e que
devem corresponder às vivências no novo contexto cultural; e
 Equivalência conceitual: retrata a coerência do item em relação ao domínio que
ele pretende medir.
Agradecemos a sua colaboração!
Atenciosamente,
ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA - Orientador
Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem Fundamental – EEAN – UFRJ
Líder do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão de Saúde em Emergências e Desastres (GEPESED –
UFRJ)

ROBERTO BRAZ DA SILVA CARDOSO
Mestrando em Enfermagem – EEAN – UFRJ
Membro do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão de Saúde em Emergências e Desastres (GEPESED –
UFRJ)
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Parecer técnico – Especialistas
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Escola de Enfermagem Anna Nery
Programa de Pós-graduação - Curso de Mestrado em Enfermagem
Departamento de Enfermagem Fundamental – Nuclearte
Hospitais seguros frente a desastres: Tradução e aproximação cultural do Indice de
Seguridad Hospitalaria para o contexto brasileiro

Parecer Técnico
Nome:_____________________________________________________________________.
Área de formação: __________________________________________________________.
Experiência na área:_________________________________________________________.
Equivalência

Em caso de não equivalência

Item
Sim

Não

Problema observado

Ação recomendada

Comentário
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Solicitação de Dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Escola de Enfermagem Anna Nery
Programa de Pós-graduação - Curso de Mestrado em Enfermagem
Departamento de Enfermagem Fundamental – Nuclearte
Hospitais seguros frente a desastres: Tradução e aproximação cultural do Indice de
Seguridad Hospitalaria para o contexto brasileiro

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO – TCLE

Eu, Roberto Braz da Silva Cardoso), portador do CPF n° 012.310.157-30, pesquisador
responsável pelo projeto intitulado “Hospitais seguros frente a desastres: Tradução e
aproximação cultural do Indice de Seguridad Hospitalaria para o contexto brasileiro”, solicito
perante o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/Instituto de
Atenção à Saúde São Francisco de Assis da Universidade Federal do Rio de Janeiro a
dispensa da utilização do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO –
TCLE para a realização deste projeto de pesquisa, tendo em vista que se trata de uma pesquisa
de cunho metodológico que não contempla coleta de dados, mas parecer técnico por
tradutores e especialistas. Nestes termos, comprometo-me a cumprir todas as diretrizes e
normas regulamentadoras descritas na Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466 de
2012, e suas complementares, no que diz respeito ao sigilo e confidencialidade dos dados
utilizados.
Rio de Janeiro, RJ, 30 de junho de 2017.
________________________________
Roberto Braz da Silva Cardoso
Pesquisador Responsável pelo Projeto

