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RESUMO 

 

ROCHA, Mayra Wilbert. Preparação de profissionais de Enfermagem para assistência 

intra-hospitalar em situações de desastres socioambientais. Rio de Janeiro, 2018. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.  

 

Introdução: Em janeiro de 2011 diversos estabelecimentos de saúde da Região Serrana 

do Estado do Rio de Janeiro colapsaram, em função dos efeitos do desastre socioambiental 

que atingiu drasticamente diversos municípios. Profissionais de Enfermagem da principal 

unidade hospitalar do Município de Nova Friburgo atuaram no atendimento caótico às 

centenas de cidadãos afetados. Inúmeros foram os desafios enfrentados por esses 

profissionais, especialmente relacionados à sua preparação prévia para responder àquela 

demanda emergencial, em cenário intra-hospitalar. Objetivo geral: Sintetizar evidências para 

subsidiar decisões acerca da preparação de profissionais de Enfermagem para o enfrentamento 

de desastres socioambientais, em cenário intra-hospitalar, a partir do caso estudado. 

Objetivos específicos: analisar a preparação de profissionais de Enfermagem de uma unidade 

hospitalar, que sofreu impacto de desastre socioambiental em janeiro de 2011, para melhor 

resposta no atendimento intra-hospitalar; apontar as dificuldades enfrentadas pelo Setor Saúde 

na resposta ao desastre socioambiental ocorrido no Município de Nova Friburgo; e identificar 

os desafios enfrentados na preparação de equipes de Enfermagem para o atendimento às 

pessoas atingidas por desastres socioambientais em cenário hospitalar. Metodologia: trata-se 

de um estudo de caso único, transversal, de natureza descritiva e exploratória, com abordagem 

qualitativa. Para alcançar os objetivos e sistematizar a coleta dos dados foram articuladas três 

fontes de evidência: documentos técnico-científicos sobre o tema, documentos jornalísticos da 

época do desastre e entrevistas com os profissionais de Enfermagem do referido hospital. Os 

documentos foram tratados por meio de análise documental e as entrevistas foram tratadas 

pelo software IRAMUTEQ®. Participaram da pesquisa enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

Enfermagem deste hospital municipal de Nova Friburgo. Os resultados demonstraram que os 

desafios estão relacionados às dificuldades de locomoção das equipes, ao atendimento do 

grande número de pessoas atingidas, falta de recursos humanos e materiais, necessidade de 

maior investimento na área de educação e treinamento em desastres, suporte psicológico aos 

profissionais e percepção das equipes de Enfermagem quanto ao seu papel em situações de 

desastres. A partir da triangulação dos dados foi desenvolvida a síntese das evidências, com 



 

 

 

 

vistas a traçar recomendações específicas voltadas à preparação e melhor resposta no 

enfrentamento de desastres socioambientais, em cenários intra-hospitalares. Conclusão: a 

pesquisa revelou o quanto é imprescindível o investimento contínuo na preparação dos 

profissionais de Enfermagem para atuação em situações de desastres socioambientais, a fim 

de garantir a segurança, qualidade e continuidade da assistência, como também dar conta das 

demandas específicas de tais situações. Ademais, o conhecimento e desenvolvimento de 

competências de Enfermagem em cenários de desastres precisa ser sistematicamente 

considerado em programas de graduação e de pós-graduação, a fim de que os profissionais 

assumam com efetividade o seu papel nessas situações. 

Descritores: Desastres; Desastres Naturais; Preparação para Desastres; Enfermagem; 

Enfermagem em Emergência. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ROCHA, Mayra Wilbert. Preparation of nursing professionals for in-hospital care in 

situations of socio-environmental disasters. 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. 

 

Introduction: In January 2011, several health facilities in the mountainous region of the State 

of Rio de Janeiro collapsed, due to the effects of the social and environmental disaster that 

affected several municipalities drastically. Nursing professionals from the main hospital unit 

of the Municipality of Nova Friburgo acted in the chaotic attendance to the hundreds of 

affected citizens. There were many challenges faced by these professionals, especially related 

to their previous preparation to respond to that emergency demand, in an in-hospital setting. 

General objective: To synthesize evidence to support decisions about the preparation of 

nursing professionals to cope with socio-environmental disasters, in an in-hospital setting, 

from the case studied. Specific objectives: to analyze the preparation of Nursing professionals 

of a hospital unit, which was impacted by socio-environmental disaster in January 2011, in 

order to better answer in-hospital care; to point out the difficulties faced by the Health Sector 

in the response to the social and environmental disaster that occurred in the Municipality of 

Nova Friburgo; and identify the challenges faced in the preparation of nursing teams for the 

care of people affected by socio-environmental disasters in a hospital setting. Methodology: 

this is a unique cross-sectional case study of a descriptive and exploratory nature, with a 

qualitative approach. To achieve the objectives and systematize data collection, three sources 

of evidence were articulated: technical-scientific documents on the subject, journalistic 

documents of the time of the disaster and interviews with the nursing professionals of the 

referred hospital. The documents were treated through documentary analysis and the 

interviews were treated by IRAMUTEQ® software. The nurses, technicians and auxiliary 

nurses of this municipal hospital of Nova Friburgo participated in the research. The results 

showed that the challenges are related to the difficulties of locomotion of the teams, 

attendance to the large number of people affected, lack of human and material resources, need 

for greater investment in the area of education and training in disasters, psychological support 

to professionals and perception of Nursing teams regarding their role in disaster situations. 

Based on the triangulation of the data, the synthesis of the evidence was developed, with a 

view to drawing up specific recommendations aimed at the preparation and better response in 



 

 

 

 

the confrontation of social and environmental disasters, in intrahospital scenarios. Conclusion: 

the research revealed the importance of continuous investment in the preparation of Nursing 

professionals to work in situations of social and environmental disasters, in order to guarantee 

the safety, quality and continuity of care, as well as to account for the specific demands of 

such situations. In addition, the knowledge and development of Nursing skills in disaster 

scenarios needs to be systematically considered in undergraduate and postgraduate programs, 

in order for professionals to effectively assume their role in these situations. 

Keywords: Disasters; Natural disasters; Disaster Preparedness; Nursing; Nursing in 

Emergency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

RESUMEN 

 

ROCHA, Mayra Wilbert. Preparación de profesionales de enfermería para asistencia 

intrahospitalaria en situaciones de desastres socioambientales. Rio de Janeiro, 2018. 

Disertación (Maestría en Enfermería) – Escuela de Enfermería Anna Nery, Universidad 

Federal del Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.  

 

Introducción: En enero de 2011 diversos establecimientos de salud de la Región Serrana del 

Estado de Río de Janeiro colapsaron, en función de los efectos del desastre socioambiental 

que alcanzó drásticamente diversos municipios. Profesionales de Enfermería de la principal 

unidad hospitalaria del Municipio de Nova Friburgo actuaron en la atención caótica a los 

cientos de ciudadanos afectados. Numerosos fueron los desafíos enfrentados por estos 

profesionales, especialmente relacionados a su preparación previa para responder a esa 

demanda de emergencia, en un escenario intrahospitalario. Objetivo general: Sintetizar 

evidencias para subsidiar decisiones acerca de la preparación de profesionales de enfermería 

para el enfrentamiento de desastres socioambientales, en escenario intrahospitalario, a partir 

del caso estudiado. Objetivos específicos: analizar la preparación de profesionales de 

enfermería de una unidad hospitalaria, que sufrió impacto de desastre socioambiental en enero 

de 2011, para una mejor respuesta en la atención intrahospitalaria; señalar las dificultades 

enfrentadas por el Sector Salud en la respuesta al desastre socioambiental ocurrido en el 

Municipio de Nova Friburgo; e identificar los desafíos enfrentados en la preparación de 

equipos de Enfermería para la atención a las personas afectadas por desastres 

socioambientales en un escenario hospitalario. Metodología: se trata de un estudio de caso 

único, transversal, de naturaleza descriptiva y exploratoria, con abordaje cualitativo. Para 

alcanzar los objetivos y sistematizar la recolección de los datos fueron articuladas tres fuentes 

de evidencia: documentos técnico-científicos sobre el tema, documentos periodísticos de la 

época del desastre y entrevistas con los profesionales de Enfermería del referido hospital. Los 

documentos fueron tratados por medio de análisis documental y las entrevistas fueron tratadas 

por el software IRAMUTEQ®. Participaron de la investigación enfermeros, técnicos y 

auxiliares de Enfermería de este hospital municipal de Nova Friburgo. Los resultados 

demostraron que los desafíos están relacionados con las dificultades de movilidad de los 

equipos, la atención del gran número de personas afectadas, la falta de recursos humanos y 

materiales, la necesidad de una mayor inversión en el área de educación y capacitación en 

desastres, apoyo psicológico a los profesionales y percepción de los equipos de enfermería en 



 

 

 

 

cuanto a su papel en situaciones de desastres. A partir de la triangulación de los datos se 

desarrolló la síntesis de las evidencias, con vistas a trazar recomendaciones específicas 

dirigidas a la preparación y mejor respuesta en el enfrentamiento de desastres 

socioambientales, en escenarios intrahospitalarios. Conclusión: la investigación reveló cuanto 

es imprescindible la inversión continua en la preparación de los profesionales de Enfermería 

para actuación en situaciones de desastres socioambientales, a fin de garantizar la seguridad, 

calidad y continuidad de la asistencia, así como dar cuenta de las demandas específicas de 

tales situaciones. Además, el conocimiento y desarrollo de competencias de enfermería en 

escenarios de desastres necesita ser sistemáticamente considerado en programas de 

graduación y de postgrado, a fin de que los profesionales asuman con efectividad su papel en 

esas situaciones. 

Descriptores: Desastres; Desastres naturales; Preparación para desastres; enfermería; 

Enfermería en Emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Município de Nova Friburgo, antes e depois do desastre de janeiro de 2011........... 27 
 

Figura 2: Vista aérea de parte do Município de Nova Friburgo, após o desastre de janeiro de 

2011 .................................................................................................................................. 28 
 

Figura 3: Resgate por helicóptero em Nova Friburgo, em 16 de janeiro de 2011.................... 29 
 

Figura 4: Centro de Tratamento de Urgência do Hospital Municipal Raul Sertã após o desastre 

de 2011 ............................................................................................................................. 30 

 

Figura 5: Triangulação dos dados – Rio de Janeiro – 02 mar 2018 ......................................... 63 
 

Figura 6: Ranking de jornais de maior circulação em 2011, no Estado do Rio de Janeiro - Rio 

de Janeiro - 05 mar 2018 .................................................................................................. 71 

 

Figura 7: Classificação Hierárquica Descendente relativa aosmembros das equipes de 

Enfermagem – Rio de Janeiro - 03 jan 2018 – 16 fev 2018 ............................................. 82 
 

Figura 8: Dendograma da CHD com palavras mais significativas das entrevistas – Rio de 

Janeiro – 03 jan 2018 – 16 fev 2018 ................................................................................. 83 

 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE QUADROS  

 

Quadro 1: Descritores DeCS e MeSH utilizados nas bases de dados ...................................... 73 
 

Quadro 2: Equipes de Enfermagem – Divisão dos blocos temáticos, suas classes e respectivos 

subtemas – Rio de Janeiro – 03 jan 2018 – 16 fev 2018 .................................................. 86 
 

Quadro 3: Bloco Temático 1 (Classes 5 e 6 – temas e subtemas) – Rio de Janeiro – 03 jan 

2018 – 16 fev 2018 ........................................................................................................... 88 
 

Quadro 4: Bloco Temático 2 (Classes 3, 4, 1 e 2 – temas e subtemas) – Rio de Janeiro – 03 

jan 2018 – 16 fev 2018 ..................................................................................................... 94 
 

Quadro 5: Dados das fontes jornalísticas publicadas de 12 a 30 de janeiro de 2011 – Rio de 

Janeiro – 05 a 06 de março de 2018 ............................................................................... 105 
 

Quadro 6: Distribuição das “fontes de informação” encontradas e selecionadas – Rio de 

Janeiro – 6 nov 2017 – 30 nov 2017 ............................................................................... 114 
 

Quadro 7: Síntese das Evidências ........................................................................................... 127 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Relação entre sexo e faixa etária – Rio de Janeiro – 03 jan 2018 – 16 fev 2018 .... 77 
 

Gráfico 2: Dados demográficos dos profissionais de Enfermagem entrevistados – Rio de 

Janeiro – 03 jan 2018 – 16 fev 2018 ................................................................................. 79 
 

Gráfico 3: Formação dos profissionais entrevistados – Rio de Janeiro – 03 jan 2018        – 16 

fev 2018 ............................................................................................................................ 79 
 

Gráfico 4: Capacitação profissional em desastres – Rio de Janeiro – 03 jan 2018 – 16 fev 2018

 .......................................................................................................................................... 80 

 

 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS  

 

Tabela 1: Principais palavras de cada Classe das entrevistas com os membros das equipes de    

Enfermagem – Rio de Janeiro – 3 jan 2018 – 16 fev 2018 .............................................. 84 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Ilustração 1: Fluxograma Prisma ............................................................................................ 112 
  



 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

AFC   Análise Fatorial de Correspondência 

AIH   Atendimento Intra-Hospitalar 

ANJ   Associação Nacional de Jornais 

ANVISA   Agência Nacional de Vigilância Sanitária  

APH   Atendimento Pré-Hospitalar 

CAT   Categoria 

CEP   Comitê de Ética em Pesquisa 

CGVAM  Coordenação-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental 

CHD   Classificação Hierárquica Descendente 

CINAHL  Cumulative Index os Nursing and Allied Health Literature 

CONPDEC  Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil 

CNPq   Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CTI   Centro de Tratamento Intensivo 

CTU    Centro de Tratamento de Urgência 

DeCS   Descritores em Ciências da Saúde 

DIMAG  Grupo Consultivo para a Mitigação de Desastres 

EIRD   Estratégia Internacional de Redução de Desastres 

ENSP   Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca  

ENT   Entrevistados 

EUA   Estados Unidos da América 

FIOCRUZ  Fundação Oswaldo Cruz 

GEPESED Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão de Saúde em Emergências e 

Desastres 

HMRS   Hospital Municipal Raul Sertã 

ICN   International Council of Nurses 

IDA   Idade 

IRAMUTEQ Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires 

ISH   Índice de Segurança Hospitalar 

LILACS  Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

MAH   Marco de Ação de Hyogo 

MEDLINE   Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

MeSH   Medical Subject Heading 

MS   Ministério da Saúde 

NI   Não Informado 

OMS   Organização Mundial da Saúde  

ONU   Organização das Nações Unidas  

OPAS   Organização Pan-Americana de Saúde 

PNPDEC  Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

SCOPUS   Sci Verse Scopus 

SET   Setor 

SINPDEC  Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 

ST   Segmento De Texto  

SVS   Secretaria de Vigilância em Saúde 

SUS   Sistema Único de Saúde  

TCLE   Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 



 

 

 

 

TJC   The Joint Comission 

UBS   Unidade Básica de Saúde  

UCE   Unidades de Contexto Elementares 

UCI   Unidades de Contexto Iniciais 

UNISDR  Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres 

UPA   Unidade de Pronto-Atendimento 

UFRJ   Universidade Federal do Rio de Janeiro 

VIGIDESASTRES Vigilância em Saúde Ambiental dos Riscos decorrentes dos Desastres 

Naturais 

WHO   World Health Organization  



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS ............................................................................................. 23 

Situação Problema .................................................................................................................. 30 

Questões Norteadoras ............................................................................................................ 33 

Objetivo Geral ........................................................................................................................ 33 

Objetivos Específicos .............................................................................................................. 34 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ......................................................................................... 38 

Políticas de redução de risco de desastres ............................................................................ 38 

Hospitais seguros frente aos desastres .................................................................................. 43 

Competências da Enfermagem em Desastres (International Council of Nurses) .............. 48 

Preparação para assistência de Enfermagem em desastres ............................................... 55 

ABORDAGEM METODOLÓGICA .................................................................................... 60 

Caracterização do estudo ....................................................................................................... 60 

Método de estudo de caso ....................................................................................................... 60 

Cenário do estudo ................................................................................................................... 63 

Participantes ........................................................................................................................... 64 

Coleta e Análise dos dados ..................................................................................................... 66 

Aspectos ético-legais da pesquisa .......................................................................................... 75 

Limitação do estudo ............................................................................................................... 76 

RESULTADOS ....................................................................................................................... 77 

1 – Preparação de profissionais de Enfermagem para atendimento intra-hospitalar às 

demandas de cuidado de pessoas atingidas por desastres socioambientais ...................... 77 

2 - Dificuldades enfrentadas pelo Setor Saúde na resposta ao desastre de origem natural 

no município de Nova Friburgo .......................................................................................... 104 

3 - Desafios enfrentados na preparação de equipes de Enfermagem para o atendimento 

às pessoas atingidas por desastres socioambientais em cenário hospitalar. .................... 111 

4 – Síntese de evidências para subsidiar decisões acerca da preparação de profissionais 

de Enfermagem para o enfrentamento de desastres socioambientais em cenário intra-

hospitalar, a partir do caso estudado .................................................................................. 127 

DISCUSSÃO ......................................................................................................................... 130 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 142 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 146 



 

 

 

 

CRONOGRAMA .................................................................................................................. 157 

APÊNDICE  A ...................................................................................................................... 158 

APÊNDICE B ........................................................................................................................ 159 

APÊNDICE C ....................................................................................................................... 160 

APÊNDICE D ....................................................................................................................... 162 

ANEXO A .............................................................................................................................. 164 

 

  



23 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O objeto do presente estudo refere-se à preparação de profissionais de 

Enfermagem para assistência intra-hospitalar em situações de desastres socioambientais.   

Desastres ocorrem em todo o mundo, podendo provocar mudanças significativas 

no desenvolvimento de uma comunidade, região ou país. Seus resultados podem ser 

expressos em repercussões para a saúde, prejuízos econômicos, sociais, ambientais, 

culturais, além da possibilidade de perdas humanas. Dependendo das circunstâncias, o 

impacto produzido sobre a população afetada pode vir a ser devastador e dramático. 

Em geral, os desastres são classificados em naturais, tecnológicos e sociais. O 

que os diferencia é o fato de o primeiro ser precipitado por um evento de origem 

natural, o segundo é originado de condições tecnológicas ou industriais, incluindo 

acidentes, procedimentos perigosos, falhas na infraestrutura ou atividades humanas 

específicas, e o terceiro é caracterizado pelas migrações humanas, guerras, fome, 

desigualdades sociais, que são causadas pelos homens e não têm relação direta com o 

ambiente, mas que podem impactá-lo profundamente (MATO GROSSO, 2018; OPAS, 

2015, p.9, MEDEIROS; BARBOSA, 2016). 

Os desastres de origem natural, alvo principal de análise deste estudo, referem-se 

a eventos que apresentam duas características importantes, as quais podem estar 

combinadas ou não. A primeira é resultar em uma séria interrupção do funcionamento 

normal de uma comunidade ou sociedade, afetando seu cotidiano e envolvendo 

simultaneamente perdas materiais e econômicas, assim como danos ambientais e a 

saúde das populações, através de agravos e doenças que podem resultar em óbitos 

imediatos e posteriores. Já a segunda característica refere-se ao fato de exceder a 

capacidade de uma comunidade ou sociedade afetada em lidar com a situação, 

utilizando seus próprios recursos, o que pode resultar na ampliação das perdas e danos 

ambientais e na saúde, para além dos limites do lugar em que o evento ocorreu (OPAS, 

2015, p.9). 

Na contemporaneidade, muitos pesquisadores vêm criticando o emprego do 

conceito de “desastres naturais” e defendendo a utilização do termo “desastres 

socioambientais”, por entenderem que os desastres não são de fato naturais, mas 

socialmente construídos. Assim, neste estudo procuramos conferir maior ênfase ao 

segundo termo (CARMO; VALENCIO, 2014). 
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Com efeito, os desastres requerem um conjunto de fatores que envolvem 

condições físicas e sociais que, conjugadas, constituem-se em fatores de risco desses 

eventos. Além disso, é necessário que combine ameaças/perigos naturais, exposição, 

condições de vulnerabilidade, insuficiente capacidade ou medidas para reduzir as 

consequências negativas e potenciais do risco (NARVÁEZ, LAVELL, ORTEGA, 

2009).   

Desse modo, entende-se como ameaça/perigo o fenômeno, evento físico 

potencialmente prejudicial ou atividade humana, que pode causar mortes ou lesões, 

danos materiais, interrupção da atividade social e econômica ou degradação ambiental. 

As ameaças podem ser individuais, combinadas ou sequenciais em sua origem e efeitos. 

Cada uma delas se caracteriza por sua localização, magnitude ou intensidade, frequência 

e probabilidade (OPAS, 2015, p.10). 

Essas ameaças são categorizadas em cinco tipos de eventos naturais, a saber: 

geológicos, hidrológicos, meteorológicos, climatológicos e biológicos. A partir daí tais 

eventos são subclassificados em grupos, subgrupos, tipo e subtipo. São exemplos de 

desastres geológicos: os terremotos, tsunamis, emanações vulcânicas, tombamentos, 

deslizamentos de solo ou rocha, corridas de massa, colapsos e erosões. Entre os 

desastres hidrológicos podem-se citar as inundações, enxurradas e alagamentos. Já entre 

os meteorológicos têm-se os ciclones, ressacas, frentes frias, tempestades, temperaturas 

extremas. No caso dos climatológicos apontam-se as secas, estiagens e incêndios 

florestais. E, por último, como exemplo de desastres biológicos pode-se referir as 

epidemias e infestações (RIO DE JANEIRO, 2014). 

Para que esses eventos físicos se convertam em ameaças para o meio ambiente 

e/ou para a saúde da população é necessário que sejam intermediados por ações 

humanas, o que exige que haja tanto a exposição, como também condições de 

vulnerabilidade associadas.  

A exposição permite estabelecer inter-relações complexas entre fenômenos 

naturais e a presença de desequilíbrios nos ecossistemas, influenciados principalmente 

pelas atividades humanas. Ocorre em um contexto espacial e temporal específico, e é 

diferenciada pelas condições de vulnerabilidade, que podem resultar tanto na propensão 

de uma comunidade ou sociedade sofrer maiores impactos dos desastres, como limitar 

as capacidades de redução dos riscos e resiliência frente aos mesmos (ESCRITÓRIO 

DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES, 2009). 
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Já a vulnerabilidade é uma categoria de análise multidimensional, o que 

permite que esta seja objeto de investigação por diversos campos do conhecimento 

científico (SANTOS, 2015). De acordo com a OPAS (2015, p.10), as condições de 

vulnerabilidade resultam de processos sociais e mudanças ambientais que denominamos 

de “vulnerabilidade socioambiental”, pois combinam duas vertentes: os processos 

sociais, que resultam na precariedade das condições de vida e proteção social, como 

trabalho, renda, saúde e educação, assim como aspectos ligados à infraestrutura, como 

habitações saudáveis e seguras, estradas, saneamento, entre outros. Outra vertente são as 

mudanças climáticas associadas às intervenções do homem que resultam em degradação 

ambiental, como áreas de proteção ambiental ocupadas, desmatamento de encostas e 

leitos de rios, poluição de águas, solos e atmosfera, entre outros, tornando determinadas 

áreas mais vulneráveis frente à ocorrência de ameaças e seus eventos subsequentes. De 

certa forma, tais vertentes ajudam a explicar o quanto certos grupos populacionais, 

especialmente os mais pobres, são mais vulneráveis aos desastres. 

Em articulação à ameaça e à vulnerabilidade, o risco é conceituado como a 

probabilidade de prejuízos ou perdas esperadas, tais como: óbitos, doenças, agravos, 

danos a propriedades, interrupção das atividades econômicas ou degradação ambiental, 

resultado de interações entre as ameaças naturais ou tecnológicas e condições de 

vulnerabilidade (OPAS, 2015, p.52). Convencionalmente, o risco é expresso pela 

fórmula matemática
1
:  

 

𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂 =
𝐴𝑀𝐸𝐴Ç𝐴  𝒙  𝑉𝑈𝐿𝑁𝐸𝑅𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝐸𝑃𝐴𝑅𝐴ÇÃ𝑂/𝑅𝐸𝑆𝑃𝑂𝑆𝑇𝐴
 

 

Ademais, o risco de um desastre ocorrer está ligado à forma como se dá a 

dinâmica do desenvolvimento dos processos produtivos, da infraestrutura, do uso e 

ocupação do solo, de modo que é sobre estes fatores que se devem fundamentar as 

práticas para melhorar a organização e coordenação da gestão de riscos de desastres 

(OPAS, 2015, p 52). 

Sabe-se que o aumento do número de desastres socioambientais nos últimos 

tempos tem sido registrado, tanto em quantidade como em intensidade, em vários locais 

do mundo. Estes vêm acontecendo com grande frequência, deixando milhares de 

                                                 
1
A fórmula é apresentada no estudo de (FÁVERI; SILVA, 2016) 
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pessoas desabrigadas, muitas vezes destruindo cidades inteiras, sem que se conheça a 

real gravidade dos fatos ou seus efeitos (BANDEIRA, 2014).    

Ademais, os desastres constituem-se em um grande desafio para a saúde pública 

pelo elevado potencial de geração de danos ambientais, socioeconômicos e humanos, e 

pelas consequências a curto, médio e longo prazo para a população e o ambiente 

afetado, que estão diretamente interligados às condições de vida e saúde (KNEODLER 

et al., 2016). 

No caso da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, as inundações e 

deslizamentos são eventos recorrentes durante a época de verão, quando ocorrem as 

chuvas mais intensas do ano. Os prejuízos provocados por esses fenômenos podem ser 

de grande escala. Em geral, quanto menos desenvolvida a região afetada por um 

desastre, mais difícil é a reorganização e reestruturação em todos os âmbitos, na fase 

pós-desastre. 

Na madrugada de 12 de janeiro de 2011, uma intensa chuva ocorreu na Região 

Serrana devido a alterações climáticas, determinadas pela entrada de massas de ar 

provenientes da Zona de Convergência do Atlântico Sul, situação essa que, associada ao 

uso e ocupação indevida do solo e às chuvas antecedentes e erosões fluviais e pluviais, 

culminou em um desastre de grandes proporções (BANCO MUNDIAL, 2012).  

Essa área possui clima classificado como tropical de altitude, e é composta por 

uma topografia bastante acidentada, alta pluviosidade e solos instáveis. O relevo das 

cidades serranas funciona como uma espécie de barreira natural, que impede a 

passagem das nuvens. Concentradas, elas provocam muita chuva em uma única área.  

Na madrugada do desastre foram registradas chuvas de 220 milímetros em 24 

horas. Para a região, acima de 80 milímetros já é considerada situação de alerta 

(FREITAS, et al 2012). Essas chuvas resultaram em enchentes e deslizamentos que 

atingiram áreas rurais e urbanas, comunidades de baixo e de alto poder aquisitivo, 

deixando algumas totalmente isoladas. 

O desastre da Região Serrana do Rio de Janeiro foi considerado o maior na 

história do Brasil em relação ao número de pessoas atingidas (CARMO; ANAZAWA, 

2014).Antes, o último desastre “natural” (do tipo geológico e hidrológico) registrado na 

história do país havia acontecido na cidade de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, 

em 1967, quando mais de 400 pessoas perderam a vida. Desde então, nenhum evento 

ocorrera no país com tão elevado número de mortes (MOURA, 2013).  
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Dentre os municípios afetados, Areal, Bom Jardim, Nova Friburgo, São José do 

Vale do Rio Preto, Sumidouro, Petrópolis e Teresópolis decretaram estado de 

calamidade pública. Ao todo foram oficialmente registradas mais de 900 pessoas 

mortas. Os municípios que sofreram maior impacto das chuvas foram Petrópolis, 

Teresópolis e Nova Friburgo (BANCO MUNDIAL, 2012).  

A falta de controle e planejamento no crescimento das cidades serranas e as 

falhas de governança são um dos grandes fatores para a repetição de tragédias dessa 

natureza na região. Ao longo dos anos, a população urbana cresceu consideravelmente, 

construindo moradias em áreas de risco e acelerando o desmatamento, o que contribuiu 

significativamente para a ocorrência de deslizamentos e, consequentemente, aumento do 

número de vítimas, como em parte mostra a Figura 1. 

 

Figura 1: Município de Nova Friburgo, antes e depois do desastre de janeiro de 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://noticiasdefriburgo266.blogspot.com.br/2011/03/morro-da-vilage-antes-e-depois-

da.html 

 

As cidades atingidas após o temporal foram destruídas e cobertas pela lama. O 

volume da enxurrada foi gigantesco. A força das águas destruiu casas, arrastou árvores, 

carros, e tudo o que estivesse pela frente. Famílias ficaram desabrigadas e perderam 

seus entes devido à força e volume da enxurrada e dos deslizamentos. Em alguns 

pontos, rios subiram até cinco metros de altura e invadiram as casas enquanto os 

moradores dormiam. Algumas casas foram destruídas pela lama que desceu das 

encostas, arrastando também árvores, pedras e animais (RIBEIRO, 2013). 
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Do alto tinha-se maior noção da quantidade dos deslizamentos de terra que 

ocorreram nas montanhas, o que formou verdadeiras “cachoeiras de lama” em alguns 

pontos (Figura 2). Na ocasião foram registrados 431 deslizamentos de encostas com 

vítimas fatais e destruição de imóveis e de equipamentos e estruturas públicas 

(BRASIL, 2012a). Rolamentos de pedras provocaram a mudança do percurso dos rios, 

destruindo ruas e avenidas da cidade. Inúmeros moradores não conseguiam sair de suas 

casas devido à situação de calamidade. Alguns conseguiram se salvar subindo nas lajes, 

mas algumas casas foram levadas pela enxurrada. Muitas pessoas não conseguiram 

socorro a tempo, infelizmente. 

 

Figura 2: Vista aérea de parte do Município de Nova Friburgo, após o desastre de 

janeiro de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/01/regiao-serrana-do-rj-enfrenta-2-dia-

de-calamidade-causada-pela-chuva.html 

 

O desastre destruiu edificações, habitações e infraestrutura pública, e afetou 

cerca de 300 mil pessoas, o que corresponde a 42% da população dos municípios 

atingidos (FREITAS et al., 2012). Somente em Nova Friburgo foram registradas 428 

vidas perdidas, comunicação de 241 desaparecimentos, e constatação de 4.528 pessoas 

desalojadas e 789 desabrigadas (BRASIL, 2012a).  

Ocorreu colapso da drenagem urbana, comprometimento das galerias de águas 

pluviais, causando alagamentos, além de interrupções e falhas nos serviços de utilidade 

pública como, abastecimento de água, fornecimento de gás, energia elétrica e telefonia, 

transporte coletivo e coleta de lixo. Nos serviços públicos essenciais como Educação, 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/01/regiao-serrana-do-rj-enfrenta-2-dia-de-calamidade-causada-pela-chuva.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/01/regiao-serrana-do-rj-enfrenta-2-dia-de-calamidade-causada-pela-chuva.html
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dezenas de escolas foram afetadas e ocupadas pelas famílias e pessoas desabrigadas por 

várias semanas, o que prejudicou sobremaneira crianças e jovens no retorno a suas 

atividades escolares. Com relação à assistência à saúde, hospitais e postos ficaram 

extremamente comprometidos pelo alagamento (BRASIL, 2012a). 

As principais vias rodoviárias de acesso à área atingida foram a BR-040 e a RJ-

116, onde houve quedas de barreiras, o que dificultou a chegada do resgate e, em alguns 

pontos, impediu a passagem de veículos. Nas primeiras horas após o desastre, a única 

maneira de chegar até a cidade de Nova Friburgo era por helicóptero, como ilustra a 

Figura 3, cujo uso tinha suas restrições devido ao risco de novas chuvas. Com isso, o 

número de pessoas dependentes de assistência e o consequente número de pessoas e 

animais mortos aumentaram significativamente. 

 

Figura 3: Resgate por helicóptero em Nova Friburgo, em 16 de janeiro de 2011. 

 

 

Fonte: https://veja.abril.com.br/galeria-fotos/a-tragedia-da-chuva-no-rio-de-janeiro/# 

 

Para que o resgate das vítimas pudesse ocorrer, muitos voluntários (com ou sem 

preparo prévio) juntaram-se às equipes locais em busca de sobreviventes. Nos resgates 

era necessário o máximo silêncio possível, a fim de escutar qualquer ruído entre os 

escombros ou gritos de socorro.  

Cabe ressaltar que, na área da Saúde, quando se trata de atendimento às vítimas 

após um desastre, é necessário que haja uma rede de baixo, médio e alto nível de 

complexidade, equipes qualificadas para esta demanda, planos de contingência, a fim de 

garantir mitigação e melhor resposta possível à situação estabelecida.  
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No Município de Nova Friburgo, a rede de Saúde é composta por um hospital 

municipal, hospitais particulares, um hospital maternidade, unidade de pronto-

atendimento 24 horas (UPA), policlínica, hospital da Santa Casa de Misericórdia, 

unidades básicas de saúde (UBS) e unidades de Estratégia Saúde da Família. 

 

Situação Problema 

 

Durante o desastre, o principal hospital público da cidade, Hospital Municipal 

Raul Sertã, centralizou a maior parte dos pacientes em busca de atendimento, e sofreu 

sério alagamento devido ao transbordamento do Rio Bengalas. As salas de raios-X, que 

se encontravam no subsolo da unidade, os setores de Nefrologia, Hemocentro, Urgência 

e Emergência e Laboratórios foram atingidos pelo barro e lama, o que impediu o 

funcionamento de parte do hospital, como mostra a Figura 4. As radiografias passaram a 

ser realizadas com o auxílio de três aparelhos móveis. Muitas vítimas, internadas na 

unidade, foram transferidas para hospitais em cidades vizinhas, como Cachoeiras de 

Macacu e Rio de Janeiro (capital do Estado). Por causa da falta de energia elétrica e de 

água, o tratamento ficou praticamente inviável (THUM, 2011). 

 

Figura 4: Centro de Tratamento de Urgência do Hospital Municipal Raul Sertã 

após o desastre de 2011 

 

 

Fonte:https://pt.slideshare.net/robadey/resposta-ao-desastre-de-janeiro-2011-nova-

friburgo 

 

Além do Hospital Municipal Raul Sertã, um hospital privado foi atingido por 

queda de barreira, mais dois hospitais privados ficaram sem acesso, a maternidade foi 

transformada em atendimento de emergência, e a UPA ficou inundada. Das 22 unidades 

ambulatoriais do Município de Nova Friburgo, apenas duas não foram atingidas pelo 
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evento, nove ficaram sem acesso e onze não tinham recursos humanos suficientes para 

atender toda a demanda, visto que, ou estavam sem acesso ao trabalho, ou procurando 

por parentes e amigos em meio ao caos e abalados psicologicamente. Houve perdas de 

equipamentos médicos, medicamentos e insumos imunobiológicos, o que comprometeu 

sobremaneira a assistência à população (RIO DE JANEIRO, 2013). 

Para que um serviço de Urgência e Emergência operacional pudesse ser 

oferecido foram montados dois hospitais de campanha, por meio da mobilização do 

Corpo de Bombeiros, equipes de Defesa Civil, membros da Prefeitura e voluntários, o 

que correspondeu a uma equipe de resgate e atendimento com mais de mil pessoas, 

aproximadamente. A Força Nacional de Segurança Pública, a Marinha, o Exército e a 

Aeronáutica, e os governos dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e 

Minas Gerais também se envolveram nas operações de resgate, oferecendo helicópteros, 

recursos humanos, medicamentos, unidades móveis de atendimento médico e 

suprimentos, bem como outros tipos de suporte aos municípios afetados. Uma 

megaoperação para o desastre foi necessária, mas a falta de preparação intersetorial e 

dos profissionais diretamente envolvidos para esse tipo de situação se fez sentir 

(BANCO MUNDIAL, 2012).   

Na ocasião ficou evidente a necessidade do desenvolvimento de planos para 

mitigação e resposta a desastres, incluindo planos de preparação de profissionais e 

setores que deveriam estar em condições para responder efetivamente uma situação de 

desastre. Um ponto essencial no processo de preparação foi o de priorizar a discussão e 

definição de competências de grupos profissionais. 

No que diz respeito à Enfermagem, uma referência importante é o trabalho que 

vem sendo desenvolvido pelo Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN), no sentido 

de discutir e avaliar globalmente as competências de Enfermagem em desastres, a fim 

de melhor definir o papel dos enfermeiros na assistência em desastres, inclusive em 

subáreas específicas como na Urgência e Emergência, Pediatria, Geriatria, Psiquiatria, 

Atenção Básica e Gestão (WHO, 2009). 

A atuação com eficiência frente às situações de desastre é um grande desafio. A 

Enfermagem integra profissionais cujo trabalho é importante e requerido diante dessas 

circunstâncias, no entanto, pouco investimento é feito nesse sentido, como no caso do 

Brasil (FREITAS et al., 2014).  
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No enfrentamento de desastres, os enfermeiros formam uma equipe na linha de 

frente essencial e capaz de responder de forma consistente e eficaz aos desafios e 

dificuldades encontrados pela população atingida, e estão entre as categorias 

profissionais que dão início a esse processo.  

 Com efeito, enfermeiros são capazes de desenvolverem papéis fundamentais e 

resolutivos na coordenação e liderança de equipes de resgate e assistência, na 

comunicação, no cuidado às pessoas atingidas em um primeiro socorro até o seu 

tratamento definitivo. Além disso também podem atuar na provisão de recursos 

materiais, gerência das demandas assistenciais/epidemiológicas, acompanhamento de 

famílias e indivíduos para lidar com as questões físicas e emocionais, avaliação e 

determinação de recursos humanos de Enfermagem para atendimento das pessoas 

atingidas, entre outros. 

No contexto hospitalar, o planejamento e o aumento da capacidade de 

atendimento em situação de desastre prevê a atuação da equipe de Enfermagem em 

todas as etapas, desde a triagem das vítimas até a transferência e cuidado no Centro 

Cirúrgico e Unidade de Tratamento Intensivo (BANDEIRA, 2014). A realização da 

triagem é um processo primordial para a determinação da estratégia de atendimento, 

pois, a partir dela, o enfermeiro estará preparado para determinar a área física, 

equipamentos, materiais e suprimentos necessários à demanda exigida. Cada vítima é 

transportada para a unidade de atendimento de acordo com a complexidade exigida. 

Porém, aqueles com menores ferimentos também podem necessitar dos serviços de 

saúde a longo prazo.   

Nos serviços de atenção à Urgência e Emergência, o enfermeiro desenvolve 

atividades específicas e indispensáveis voltadas à gerência do cuidado a pacientes com 

necessidades complexas, que requerem aperfeiçoamento científico, manejo tecnológico 

e atenção humanizada aos familiares, pelo impacto inesperado de uma situação que 

coloca a vida em risco (DANTAS et al., 2015). 

Além disso, cabe ao enfermeiro que se vê frente às pessoas atingidas nas 

emergências, atentar para o preparo do hospital para atender às demandas advindas de 

um desastre. Assim, diante das responsabilidades inerentes à Enfermagem, é 

indispensável que haja um plano de preparação para desastres com a descrição precisa 

das atividades específicas de cada elemento da equipe (SILVA; CARVALHO, 2013). 
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Para que esse atendimento seja realizado e a assistência de Enfermagem 

estabelecida, é primordial que existam investimentos em hospitais seguros frente aos 

desastres. Nessa perspectiva, as vítimas de tais eventos são atendidas em unidades que 

conseguem manter-se em condições de operação, ainda que em meio ao caos. Logo 

após a ocorrência de um evento, os equipamentos e a infraestrutura interna, como a rede 

de água, eletricidade, gases medicinais, entre outros, precisam continuar em 

funcionamento, além da disposição de equipes treinadas para atuar diante da situação 

instalada (ENSP, 2015) 

Contudo, apesar dos aspectos mencionados, a assistência de Enfermagem às 

pessoas atingidas pelo desastre em Nova Friburgo, no Hospital Municipal Raul Sertã, 

foi bastante desafiadora e problemática, o que serviu de motivação especial para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Entender o caso dessa unidade hospitalar, destacando a 

preparação dos profissionais de Enfermagem diante dos desastres socioambientais na 

contemporaneidade, foi considerada uma tentativa de iluminar futuras decisões para 

reduzir riscos (YIN, 2015, p.16). 

 

Questões Norteadoras 

 

Com vistas à assistência segura, como se dá a preparação de profissionais de 

Enfermagem de uma unidade hospitalar da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro 

para o atendimento em situações de desastres de origem natural? 

Quais ações podem ser desenvolvidas para a efetiva preparação de profissionais 

de Enfermagem no enfrentamento de desastres de origem natural em cenário intra-

hospitalar? 

 

Para responder a essas questões de pesquisa foram traçados os seguintes 

objetivos: 

 

Objetivo Geral 

 

Sintetizar evidências para subsidiar decisões acerca da preparação de profissionais 

de Enfermagem para o enfrentamento de desastres socioambientais, em cenário intra-

hospitalar, a partir do caso estudado. 
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Objetivos Específicos 

 

 Analisar a preparação de profissionais de Enfermagem de uma unidade 

hospitalar que sofreu impacto de desastre socioambiental em janeiro de 2011, para 

melhor resposta no atendimento intra-hospitalar. 

 Apontar as dificuldades enfrentadas pelo Setor Saúde na resposta ao desastre 

socioambiental ocorrido no Município de Nova Friburgo. 

 Identificar os desafios enfrentados na preparação de equipes de Enfermagem 

para o atendimento às pessoas atingidas por desastres socioambientais em cenário 

hospitalar. 

 

Justificativa 

 

Na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, o risco de deslizamentos e 

chuvas intensas ocorre todos os anos, principalmente durante as estações de verão 

(BERNARDO, 2013). As cidades serranas precisam muitas vezes entrar em sinal de 

alerta, devido às grandes quantidades de chuvas para a época. Com isso, no caso da 

ocorrência de um novo desastre, é necessário que equipes de pronto-atendimento e 

assistência estejam mais preparadas para cuidarem e salvarem o maior número possível 

de pessoas. 

No que diz respeito ao Município de Nova Friburgo, cabe ressaltar que boa parte 

da área de 933,415 km² é coberta por montanhas, e que as condições climáticas são 

favoráveis à alta pluviosidade durante todo o período do verão. Tais fatores, associados 

ao crescimento desorganizado da cidade pela construção em áreas de risco e à baixa 

renda de boa parte da população, além do histórico de deslizamentos de terras, 

contribuem para o aumento da vulnerabilidade e risco de novos deslizamentos, 

inundações, o que pode vir a provocar mais perdas humanas, sociais, estruturais e 

econômicas. Nesse sentido, esforços devem ser envidados, inclusive pelo campo 

científico, para que futuros eventos sejam melhor respondidos e os riscos sejam mais 

adequadamente mitigados. 

Por isso é urgente e fundamental prever, planejar e reduzir o risco de desastres, a 

fim de proteger de forma mais eficaz pessoas, famílias e comunidades, seus meios de 
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vida, saúde, patrimônio histórico, cultural e socioeconômico, bem como os 

ecossistemas, fortalecendo, assim, sua resiliência
2
.  

As práticas de redução de riscos de desastres precisam de uma abordagem 

ampla, multissetorial e orientadas para uma variedade de perigos, devendo ser 

inclusivas e acessíveis, tornando-se, assim, eficientes e eficazes. Para isso é necessária a 

atuação em conjunto de setores públicos e privados, instituições de ensino e pesquisa, a 

fim de se implementar medidas que possam identificar os riscos de desastres que 

precisam ser gerenciados, e orientar os investimentos para melhorar a resiliência. 

Ademais, um dos fatores que gera risco de desastres, e deve ser tratado no 

contexto do problema experienciado na Região Serrana, é o relacionado às mudanças 

climáticas, o que se constitui em grande problema global e contemporâneo. Sabe-se que 

esta é uma região com grande vulnerabilidade socioambiental: a sua localização na 

Serra do Mar, formada por rochas com camada fina de terra e coberta por Mata 

Atlântica, com alta declividade e regime de chuvas intensas no verão, possui 

características que tendem a gerar solos mais instáveis e propensos a deslizamentos. 

Esses aspectos somados ao fator humano, que provoca o desmatamento de encostas e 

margens dos rios e realiza ocupações irregulares, agrava ainda mais a vulnerabilidade da 

área, fazendo com que as fortes chuvas comuns no verão provoquem, com frequência, 

erosões, inundações e deslizamentos, o que pode gerar novos grandes desastres 

(FREITAS; NETTO, 2016). 

Nesse sentido é preciso reduzir o risco de desastres de forma significativa e 

racional, enfrentando os atuais desafios e se preparar para os futuros. Investir na 

resiliência econômica, social, de saúde, cultural e educacional e no meio ambiente é um 

ponto chave. Nesse sentido, tecnologias, inovações e pesquisas para a melhoria do 

padrão de enfrentamento devem ser desenvolvidas em todas as fases do ciclo de 

desastres, isto é, para a prevenção, preparação, alerta, resposta, recuperação, reabilitação 

e reconstrução. 

Para que ocorra a redução dos riscos é imprescindível o empenho e 

envolvimento de lideranças políticas, por meio da implementação de medidas 

econômicas, estruturais, jurídicas, sociais, de saúde, culturais, educacionais, ambientais, 

                                                 
2
 De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres (UNISDR, 

2009), resiliênciaé conceituada como a "capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposta a 

riscos de resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se dos efeitos de um perigo de maneira tempestiva e 

eficiente, através da preservação e restauração de suas estruturas básicas e funções essenciais". 
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tecnológicas, políticas e institucionais integradas e inclusivas, que previnam e reduzam 

a exposição a perigos e a vulnerabilidade a desastres, aumentando, assim, a preparação 

para resposta e recuperação, inclusive a resiliência.  

Nesse processo ressalta-se a participação de profissionais de Enfermagem em 

todas as fases de gestão e redução de riscos de desastres, posto que se trata do maior 

grupo de profissionais da área da Saúde que comumente atua nesse tipo de situações 

adversas e extremas, em equipe, com recursos limitados, e que, em geral, são um dos 

primeiros a responder a uma situação de desastre por meio da triagem, transporte, 

provisão de cuidados, coordenação dos serviços e comunicação. 

Sendo assim, o desenvolvimento deste projeto é justificado pela necessidade de 

estudos que tratem dos fundamentos do cuidado de Enfermagem/Saúde em desastres, e 

especialmente da assistência segura voltada à preparação para a assistência de 

Enfermagem às vítimas de desastres socioambientais. Aliás, é necessária a promoção de 

conhecimento sobre os fatores relacionados à segurança dos hospitais frente aos 

desastres, conforme preconizado pela OPAS/OMS, com vistas ao desenvolvimento de 

estratégias que possam ser estabelecidas para melhoria da qualidade no atendimento de 

Saúde. 

 

Contribuições do Estudo 

 

Acredita-se que o desenvolvimento deste estudo contribuiu para o reconhecimento 

das necessidades de preparação das equipes de Enfermagem do hospital onde foi 

realizada a pesquisa, com vistas a uma assistência mais afinada às necessidades de 

intervenção no caso de novos desastres, uma vez que a fase de preparação está 

relacionada com a elaboração de diagnósticos e planos de capacitação, contingência e 

protocolos para os atendimentos às pessoas atingidas. 

Ademais, espera-se que os resultados obtidos pelo desenvolvimento desta 

pesquisa tenham despertado entre os membros das equipes de Enfermagem e suas 

chefias a necessidade de (re)elaboração e (re)atualização da discussão sobre o tema em 

sua unidade, bem como para o estímulo à capacitação contínua desses profissionais 

sobre a temática. Com isso, supõe-se o aumento da perspectiva de melhora da segurança 

na assistência hospitalar de Enfermagem frente às situações de desastres 

socioambientais. 
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Em sentido mais amplo, a promoção do debate sobre o melhor domínio acerca dos 

riscos relacionados às ameaças de desastres, e suas consequências para o Setor Saúde, 

especialmente no cenário hospitalar, pode potencializar o aumento da capacidade dos 

profissionais de Enfermagem de lidarem com as necessidades psicobiológicas, 

psicossociais e psicoespirituais, através de apoio individual, familiar e comunitário e 

gestão local. 

No campo acadêmico, o desenvolvimento deste estudo contribuiu com as 

discussões, atividades extensionistas e de ensino, e produções desenvolvidas pelo Grupo 

de Ensino, Pesquisa e Extensão de Saúde em Emergências e Desastres (GEPESED), da 

Escola de Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Políticas de redução de risco de desastres 

 

Muitas são as comunidades vulneráveis a ampla variedade de fenômenos 

adversos, tanto de origem natural como provocados pela atividade humana. Esses 

eventos, principalmente aqueles destacados neste projeto de pesquisa, como os 

deslizamentos de terra, inundações, enxurradas, causam a interrupção da vida cotidiana 

da população e produz uma série de efeitos para a sociedade, inclusive no Setor Saúde.  

O risco de um desastre de origem natural ocorrer está diretamente relacionado com a 

presença de uma ameaça e de vulnerabilidade. Em outras palavras, a vulnerabilidade 

interage com as ameaças, produzindo novas condições de risco, dimensionadas de 

diferentes formas em cada território (PORTO, 2016). 

 Na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, as características ambientais 

combinam montanhas e muitos rios, subsolo composto de rocha e pequena camada de 

terra, associada ao fato de já ter ocorrido muita extração de madeira nativa, 

desmatamento e implantação de florestas com espécies exóticas para fins industriais, o 

que, ao longo dos anos, tornou-a propícia para a ocorrência de deslizamentos. Os 

processos de degradação ambiental e ocupação irregular em áreas de riscos, combinados 

com as características geológicas e hidro meteorológicas, tornaram a região vulnerável a 

ameaças naturais, como os deslizamentos de terra e enchentes (FREITAS, 

CARVALHO, XIMENES, 2012).   

Nessa perspectiva estima-se a necessidade de elaboração de estratégias de 

redução de riscos em desastres e construção da resiliência. Para tal, em 2005, durante a 

Conferência Mundial sobre a redução de desastres celebrada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), na província de Hyogo, Japão, foi aprovado o chamado Marco 

de Ação de Hyogo (MAH) para o período de 2005-2015, com o tema “O aumento da 

resiliência das nações e das comunidades diante de um desastre” (ONU, 2013). A 

Conferência destacou os pontos prioritários de ação para reduzir os riscos de desastres 

de origem natural e os resultados a serem alcançados, para que seja possível buscar uma 

redução considerável de perdas, tanto no que se refere a vidas humanas como de bens 

sociais, econômicos e ambientais. 
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Para a aplicação do MAH 2005-2015 foi orientado que Estados-Membros, o 

sistema das Nações Unidas, as instituições financeiras internacionais, as organizações 

sub-regionais e internacionais e a sociedade civil afirmassem o seu compromisso, 

visando alcançar a consecução do seu objetivo central.
3
 

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável/Rio +20 foi reiterado o pedido para redução de riscos de desastres, e 

proposta a inclusão do tema na agenda de desenvolvimento pós-2015. Sendo assim, um 

novo marco internacional de ação, com elementos e propostas para a redução de riscos 

de desastres pós-2015 foi adotado na 3ª Conferência Mundial das Nações Unidas sobre 

a Redução do Risco de Desastres, que foi realizado em Sendai, Japão, em março de 

2015 (ONU, 2012).  

O Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030 visa 

completar a avaliação e revisão da implementação do Marco de Ação de Hyogo 2005-

2015: “Construindo a resiliência das nações e comunidades frente aos desastres”. O 

Marco de Sendai constitui-se em importante documento norteador das práticas de gestão 

do risco de desastres entre diversos setores, inclusive no que se refere à Saúde.  

A adoção desse Marco também deu oportunidade para que os países pudessem: 

considerar a experiência adquirida com estratégias/instituições e planos regionais e 

nacionais para a redução do risco de desastres e suas recomendações, bem como 

acordos regionais relevantes no âmbito da implementação do Marco de Ação de Hyogo; 

identificar modalidades de cooperação com base nos compromissos para implementar 

um quadro pós-2015 para a redução do risco de desastres; determinar modalidades para 

a revisão periódica da implementação de um quadro pós-2015 para a redução do risco 

de desastres (UNISDR, 2015). 

O Marco de Sendai tem por objetivo alcançar o seguinte resultado ao longo de 

15 anos: redução substancial nos riscos de desastres e nas perdas de vidas, meios de 

subsistência e saúde, bem como de ativos econômicos, físicos, sociais, culturais e 

ambientais de pessoas, empresas, comunidades e países (UNISDR, 2015). Para tal, 

quatro áreas foram priorizadas: 

                                                 
3
Seu objetivo geral é aumentar a resiliência das nações e das comunidades frente aos desastres ao 

alcançar, para o ano de 2015, uma redução considerável das perdas que ocasionaram os desastres, tanto 

em termos de vidas humanas quanto aos bens sociais, econômicos e ambientais das comunidades e dos 

países. Disponível em: 

http://www.defesacivil.pr.gov.br/arquivos/File/Marco/MarcodeHyogoPortugues20052015.pdf 
Acesso em: 10 de outubro de 2016. 

http://www.defesacivil.pr.gov.br/arquivos/File/Marco/MarcodeHyogoPortugues20052015.pdf
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1. Compreensão do risco de desastres - As políticas e práticas para a gestão do 

risco de desastres devem ser baseadas em uma compreensão clara do risco em todas as 

suas dimensões de vulnerabilidade, capacidade, exposição de pessoas e bens, 

características dos perigos e meio ambiente. Tal conhecimento pode ser aproveitado 

para realizar uma avaliação de riscos pré-desastre, para prevenção e mitigação, e para o 

desenvolvimento e implementação de preparação adequada e resposta eficaz a desastres. 

2. Fortalecimento da governança do risco de desastres para gerenciar o risco de 

desastres - A governança do risco de desastres nos níveis nacional, regional e global tem 

grande importância para uma gestão eficaz e eficiente dos riscos de desastres. É 

necessário ter visão clara, planos, competências, orientação e coordenação intrassetorial 

e intersetorial, bem como a participação das partes interessadas. O fortalecimento da 

governança do risco de desastres para prevenção, mitigação, preparação, resposta, 

recuperação e reabilitação é, portanto, necessário e promove colaboração e parceria 

entre mecanismos e instituições para a implementação de instrumentos relevantes para a 

redução do risco de desastres e para o desenvolvimento sustentável.  

3. Investir na redução do risco de desastres para a resiliência - O investimento 

público e privado na prevenção e na redução de riscos de desastres, através de medidas 

estruturais e não estruturais, é essencial para melhorar a resiliência econômica, social, 

cultural e de saúde de pessoas, comunidades, países e ativos, bem como do meio 

ambiente. Tais medidas são custo-eficientes e fundamentais para salvar vidas, prevenir e 

reduzir perdas e garantir a recuperação e reabilitação eficaz.   

4. Melhorar a preparação para desastres a fim de providenciar uma resposta 

eficaz e para reconstruir melhor em recuperação, reabilitação e reconstrução - O 

crescimento constante do risco de desastres, incluindo o aumento da exposição de 

pessoas e ativos, combinado com as lições aprendidas com desastres do passado, indica 

a necessidade de reforçar ainda mais a preparação para resposta a desastres, tomar 

medidas com base na previsão de eventos, integrar a redução do risco de desastres na 

preparação para resposta e assegurar que exista capacidade para resposta e aumento da 

resiliência.  

Nesse sentido, afirma-se a necessidade de investimentos na área de gestão de 

risco de desastres, o que envolve um conjunto de decisões administrativas, de 

organização e conhecimentos operacionais desenvolvidos pelas sociedades e 

comunidades para implementar políticas, estratégias e fortalecer suas capacidades, a fim 
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de reduzir o impacto de ameaças naturais e de desastres socioambientais consequentes 

(ESTRATÉGIA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES, 

2004). Assim, o fortalecimento de infraestrutura, com medidas de mitigação e 

preparação para responder da melhor forma aos eventos, visa garantir que os serviços de 

saúde estejam disponíveis nos momentos em que a população mais necessita. 

Para tal é mister a atuação do governo (em suas diversas esferas) como gestor 

dos riscos de desastres, delegando funções e projetos, com o fim de atingir o melhor 

resultado possível (REGINALDO, et al, 2013). 

Tendo em vista que a prevenção e controle dos fatores de riscos à saúde humana 

decorrentes dos desastres de origem natural são de competência da Vigilância em Saúde 

Ambiental, é de fundamental importância estabelecer um programa que possa nortear 

sua implementação no país (BRASIL, 2006, p.5). No que diz respeito ao Ministério da 

Saúde, diversos órgãos e instituições desenvolvem programas, projetos e ações 

relacionados à saúde ambiental. 

Um programa que merece ser destacado para essa pesquisa é o de Vigilância em 

Saúde Ambiental dos Riscos decorrentes dos Desastres Naturais – VIGIDESASTRES. 

Este é subordinado à Coordenação-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM) 

da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS) 

(MUSMANNO et al, 2016). Tem como objetivo desenvolver um conjunto de ações 

continuadas para reduzir a exposição da população aos riscos de desastres com ênfase 

nos desastres “naturais”, inundações, deslizamentos, secas e incêndios florestais, assim 

como a redução das doenças e agravos decorrentes dos mesmos (BRASIL, 2007, 

p.183).  

Possui como base as diretrizes e os princípios norteadores do Sistema Único de 

Saúde (SUS).Dentre suas ações básicas para redução do risco encontram-se: 

identificação das áreas de risco de desastres com probabilidade de impacto na saúde 

humana; identificação das comunidades vulneráveis e caracterização dessas 

vulnerabilidades; elaboração de plano de contingência de vigilância em saúde ambiental 

relacionado aos desastres “naturais”; adoção de medidas que facilitem a tomada de 

decisão das instituições visando à redução do risco; entre outras (BRASIL, 2006, p.28).  

A atuação do VIGIDESASTRES é baseada na gestão do risco, compreendendo 

ações de redução do risco (prevenção, mitigação e preparação), manejo do desastre 

(alerta e resposta) e recuperação (reabilitação e reconstrução), por meio de ações de 
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planejamento, gerenciamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação, com o 

objetivo de proteger a saúde da população, sempre em conformidade e em articulação 

com os órgãos que integram o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) 

(MUSMANNO, et al, 2016).  

Outro aspecto a considerar é a Lei 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), dispondo sobre o Sistema Nacional de Proteção 

e Defesa Civil (SINPDEC) e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(CONPDEC), e autorizando a criação de sistema de informações e monitoramento de 

desastres (BRASIL, 2012b). 

As instituições de Proteção e Defesa Civil são parte crucial do sistema de 

prevenção, preparação, resposta e reabilitação a desastres no Brasil, uma vez que propõe 

soluções dentro dos diversos níveis de governo. Sua estruturação efetiva deve ser 

permeada por conhecimento técnico, com profissionais capacitados e instruídos para 

trabalhar na prevenção de desastres e prontos para enfrentá-los, o que consiste em 

medidas de curta e longa duração, planejadas para salvar vidas e limitar os danos que 

possam ser causados (LONDE, SORIANO, COUTINHO, 2015).  

 A atuação da Proteção e Defesa Civil na fase de preparação a um desastre de 

origem natural está intimamente interligada à fase de mitigação, cujas principais ações 

envolvem a avaliação do risco e a redução do risco de desastres. A primeira delas 

permite delimitar áreas geográficas vulneráveis e com maior risco de desastre ocorrer, 

representando um importante instrumento para a fase de preparação durante o 

gerenciamento do desastre. A segunda ação contempla medidas não estruturais que 

envolvem o planejamento, uso e ocupação do solo em função das áreas de risco, e 

medidas estruturais que englobam obras de engenharia de qualquer especialidade 

(SHADECK, et al, 2013).   

 Ainda sobre a gestão de risco, outra ação essencial é o monitoramento de 

eventos naturais, como o controle de níveis, vazões e velocidade de um rio, que podem 

oscilar entre valores abaixo e acima da média. Tais oscilações podem vir a representar 

risco de ocasionar inundações ou enxurradas (SHADECK, et al, 2013). 

Sendo assim, eventos que possam ser considerados ameaças para uma 

determinada região devem sempre ser avaliados e monitorados, a fim de prever uma 

situação de desastre. Na fase de preparação em si, inicia-se a transição da gestão do 

risco para o gerenciamento do desastre. Em vista da atividade de monitoramento e em 
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vista da iminência do impacto, as ações de preparação devem ser desencadeadas para 

que, assim, sejam poupadas vidas e danos sejam minimizados.  

Para isso são preconizados projetos de desenvolvimento institucional e de 

recursos humanos, comunicação estratégica, envolvimento e articulação com setor 

privado e empresarial, planejamento operacional e de contingência, mobilização das 

forças institucionais de resposta, apoio logístico, além de exercícios simulados 

periódicos (SHADECK, 2013).  

No entanto, de acordo com dados fornecidos pelos Estados Membros da OPAS / 

OMS, 67% de seus quase 18.000 hospitais estão localizados em áreas de risco de 

desastres (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2005). Em média, 

um hospital que não funciona deixa cerca de 200.000 pessoas sem atenção em saúde, e a 

perda dos serviços de urgência durante os desastres diminuem consideravelmente a 

possibilidade de salvar vidas (ENSP, 2015). A destruição de um estabelecimento de 

saúde não se restringe à perda da estrutura física. É importante lembrar dos 

equipamentos, mobiliários, medicamentos, insumos e, principalmente, dos possíveis 

danos aos pacientes, aos visitantes e aos profissionais de saúde que se encontram na 

unidade. 

A interrupção do funcionamento dos serviços de saúde pode ser o diferencial 

entre a vida e a morte, por isso torna-se prioritário conseguir que todos os 

estabelecimentos de saúde disponham de uma edificação resistente aos impactos dos 

fenômenos naturais, que seus equipamentos não sofram danos, que os serviços 

essenciais (água, eletricidade, gases medicinais, coleta dos resíduos de saúde, 

saneamento, telecomunicações, acesso etc.) sigam funcionando, e que o pessoal de 

saúde seja capaz de continuar oferecendo atenção clínica. 

Com vistas a esse quadro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) vêm trabalhando no sentido de gerar 

uma consciência pública acerca do tema da segurança para os estabelecimentos de saúde 

com a proposta denominada “Hospitais seguros frente aos desastres”, em que solicita 

que os Estados Membros a adotem como uma política nacional de redução de riscos.  

 
Hospitais seguros frente aos desastres 

 

Durante a 2ª Conferência Mundial sobre Redução de Desastres, realizada em 

2005, no Japão, foi lançada a Campanha Mundial de Redução de Desastres para 
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2008/2009, com a Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de 

Desastres (EIRD), onde se inseria a campanha de hospitais seguros. A importância 

dessas edificações e de sua atuação em emergências foi a motivação para se estabelecer 

o programa “Hospitais seguros frente aos desastres” (SABA, CARDOSO, NAVARRO, 

2012). 

A consolidação do programa se deu a partir da aprovação pelo Conselho 

Diretivo da OPAS, por meio da Resolução CD45R8, que trata de aspectos sobre a 

preparação e resposta aos desastres. Assim, passou-se a solicitar que os Estados 

Membros adotassem uma política nacional de hospitais seguros frente aos desastres no 

contexto da redução de riscos, no sentido de fortalecer os seus programas de preparação 

e mitigação para os casos de desastre, mediante a alocação adequada de recursos e apoio 

político necessário, a fim de garantir que o Setor Saúde continue funcionando quando a 

população afetada mais precisar (OPAS, 2004b).    

O objetivo é conseguir que todos os novos estabelecimentos assistenciais de 

saúde sejam construídos com um nível de segurança que garanta sua capacidade de 

continuar funcionando, e podendo ter sua capacidade de atendimento ampliada nas 

situações de desastre, e que implantem medidas adequadas de mitigação para reforçar os 

estabelecimentos de saúde existentes. 

O primeiro passo para implementar tais ações foi definir "hospital seguro" como 

um estabelecimento de saúde cujos serviços permanecem acessíveis e funcionando com 

sua capacidade máxima instalada, e em sua mesma infraestrutura, imediatamente após 

um fenômeno destrutivo de origem natural (OPAS, 2008). 

Como parte da política de redução do risco para a saúde, a avaliação da 

vulnerabilidade das instalações de saúde, em caso de catástrofes, tem como objetivo 

identificar os elementos que precisam ser melhorados, e também priorizar a intervenção 

nos hospitais que, pela sua natureza, localização ou importância, deve permanecer 

operacional durante e após uma situação de desastre (OPAS, 2008). 

Nesse sentido, a OPAS organizou o Plano de Ação de Hospitais Seguros, que foi 

aprovado segundo a Resolução CD50.R15 do 50º Conselho Diretivo, tendo como uma 

de suas recomendações a implementação de medidas de mitigação, para reforçar os 

estabelecimentos de saúde existentes e aumentar as metas para que todos os hospitais 

novos sejam construídos com um nível de proteção que garanta seu funcionamento em 

caso de desastres (OPAS, 2010).   
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O Plano de Ação de Hospitais Seguros envolve diversos aspectos relacionados à 

vulnerabilidade de elementos estruturais, não estruturais e funcionais do 

estabelecimento de saúde e que, frente a um desastre, pode interromper a prestação de 

seus serviços. Diante disso, é imprescindível que haja um plano de emergência interna e 

externa atualizado e difundido entre os profissionais da unidade, além de um plano de 

contingência definindo as ações específicas frente aos eventos que podem afetar o 

hospital; a realização de simulados periódicos, que permitam preparação adequada 

diante da situação de desastre; a formação de um comitê de desastres, para 

disponibilização de uma equipe responsável por delegar as ações necessárias de forma 

ordenada; uma rede de saúde referenciada; plano de capacitação; sinalização de 

evacuação e sistema de alarmes; lista com autoridades locais, que possam intervir na 

solução de problemas; reserva de insumos médicos; vias de circulação interna e externa 

livres; protocolos para atenção às vítimas em massa; sistema de informação adequado 

(OPAS, 2007).    

Todas essas medidas devem ser realizadas com foco na "segurança hospitalar", 

que se refere a um estabelecimento de saúde que conta com a máxima proteção possível 

frente a um desastre de origem natural para o quê é necessário o estabelecimento de 

alguns requisitos para tal certificação (ENSP,2015).  

O primeiro deles é a proteção da vida dos pacientes, pessoal e visitas no 

estabelecimento de saúde, a fim de garantir que a estrutura do estabelecimento de saúde 

se mantenha em pé e sem danos maiores. Outro requisito é a proteção do investimento, 

a fim de permitir que suas instalações e equipamentos continuem operativas. Por último 

está a proteção da função, onde seus serviços assistenciais não devem ser 

significativamente afetados. Contudo, será necessário também que as vias de acesso ao 

estabelecimento de saúde continuem operativas, com serviço de água, energia elétrica, 

telecomunicações, entre outros, em condições, no sentido de o hospital prosseguir o 

atendimento em plena capacidade, além de absorver toda a demanda adicional de 

atenção à saúde (ENSP, 2015).  

A infraestrutura de uma unidade de saúde é um dos pontos primordiais para 

assegurar a oferta dos serviços e diminuir as vulnerabilidades. No entanto, são críticas 

as condições de diversos hospitais, entre outros aspectos, devido a sua vida útil 

ultrapassada, que não pode ser substituído e mantém o seu funcionamento para atender a 

necessidade da população; falta de planejamento para fornecimento de determinados 
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serviços, o que tende a levar ao desenvolvimento de práticas improvisadas, inclusive na 

manutenção das instalações; localização em áreas vulneráveis com baixa qualidade do 

solo, problemas de acessibilidade; alteração do projeto inicial afetando sua estabilidade 

estrutural; dentre outros.  

Sendo assim, por meio do Plano de Ação de Hospitais Seguros, visa-se facilitar a 

identificação dos riscos, a fim de permitir que medidas de mitigação possam ser 

implementadas de acordo com os recursos disponíveis.  

Diante disso, os elementos estruturais possuem vulnerabilidades que se 

referem às partes do edifício hospitalar que o mantém de pé, incluindo fundações, 

colunas, paredes de suporte, vigas e lajes. A falha de um destes elementos pode causar 

sérios problemas ao edifício, até mesmo a destruição completa. Já os elementos não 

estruturais estão associados às vulnerabilidades referentes aos componentes do edifício 

que estão ligados às peças estruturais, como por exemplo, tabiques, janelas, tetos, 

portas, paredes etc.; aos componentes que desempenham funções essenciais na 

construção, como calefação, ar condicionado, ligações elétricas etc.; e aos componentes 

que estão dentro da estrutura, como os equipamentos médicos, equipamentos 

mecânicos, móveis etc (OPAS, 2004a). 

Esses elementos oferecem os serviços básicos de sistemas de água, saneamento, 

drenagem de águas pluviais, instalações elétricas, sistemas de comunicações, gases 

medicinais e sistemas elétricos contra os incêndios, que são essenciais para o 

funcionamento de uma unidade de saúde, além dos equipamentos para diagnóstico e 

tratamento das vítimas do desastre (OPAS, 2004a). 

Já os elementos funcionais se referem à distribuição e relação entre espaços 

arquitetônicos e serviços médicos e de apoio dentro do hospital, bem como os processos 

administrativos de contratações, compras, rotinas de manutenção etc., e as relações de 

interdependência física e funcional entre as diferentes áreas de um hospital. Um 

adequado zoneamento e relação entre as áreas que compõem a instalação podem 

garantir uma operação eficaz, não só em condições normais, mas também em caso de 

emergências e desastres (OPAS, 2004a). 

A fim de avaliar o nível de proteção dos hospitais, a partir das dimensões 

estruturais, não estruturais e funcionais e suas vulnerabilidades, foi elaborado pela 

OPAS o Índice de Segurança Hospitalar (ISH). Consiste em um instrumento de 

classificação dos hospitais em relação aos seus riscos e vulnerabilidades específicas, 
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podendo assim apoiar a definição de prioridades de intervenção sobre os 

estabelecimentos de saúde em situação de desastre, já sendo utilizado por países como: 

Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Peru, São Vicente e Granadinas (SALLES, 

CAVALIN, 2012).   

O desenvolvimento do Índice de Segurança Hospitalar é o resultado de um longo 

processo de discussão, testes e avaliações desta ferramenta por um período de dois anos, 

inicialmente pelo Grupo Consultivo para a Mitigação de Desastres (DIMAG), da 

Organização Pan-Americana da Saúde, e mais tarde com a colaboração de outros 

especialistas na América Latina e no Caribe. Este índice representa um progresso 

significativo no sentido de melhorar a segurança das instalações de saúde contra 

emergências e desastres (OPAS, 2010). 

Um exemplo prático da aplicação do ISH foi na cidade de Lima, Peru, onde o 

índice foi aplicado, a fim de estimar o risco em que o estabelecimento de saúde continue 

funcionando após um abalo sísmico, ameaça natural recorrente no Peru. O estudo citado 

ocorreu no Hospital Uldarico Rocca Fernández, situado no distrito de Villa El Salvador, 

Lima, Peru em 2013, e teve como resultado categoria B, em que as medidas necessárias 

para garantir a assistência segura devem ser implementadas em um curto prazo, já que 

os níveis atuais de segurança podem potencialmente pôr em risco pacientes, 

profissionais e o funcionamento do hospital após um desastre (BAMBARÉM, 2013). 

 Outro estudo internacional para aplicação do ISH ocorreu na Costa Rica, país 

também afetado por eventos de origem natural. Nesse caso, o índice foi submetido no 

Hospital San Rafael de Alajuela, com a finalidade de determinar a acessibilidade, 

funcionamento e capacidade estrutural para enfrentar um fenômeno destrutivo de 

origem natural ou antrópica. Ao final da pesquisa, o resultado obtido foi categoria B, em 

que se propõe aplicar medidas de correção ou intervenção para aumentar o índice de 

segurança em cada um dos três componentes que compõem o ISH (GARCÍA, ARIAS, 

2011). 

 Nacionalmente foi encontrado apenas um estudo com estimação do ISH em três 

hospitais da Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, regularmente afetada por 

desastres “naturais”, tendo destaque para as enchentes. O resultado para os três hospitais 

participantes desta avaliação de segurança receberam a classificação intermediária B no 

ISH, necessitando de medidas que garantam o preparo destes hospitais no 

enfrentamento de desastres socioambientais (SALLES, CAVALIN, 2012). Contudo, 
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não existe uma versão do ISH traduzida, adaptada culturalmente e validada no Brasil, o 

que é um complicador para a sua adequada aplicação. 

A partir da realização de estudos utilizando o ISH pode-se verificar que esta é 

uma ferramenta de avaliação rápida, confiável e barata, que fornece uma ideia imediata 

da probabilidade de que um estabelecimento de saúde continue funcionando em caso de 

desastre. Ao determinar o índice de segurança de um hospital, que também leva em 

conta o ambiente e a rede de serviços de saúde a que pertence, os gestores, têm uma 

ideia mais ampla de sua capacidade para responder às emergências ou grandes desastres 

e melhorar a segurança das instalações de saúde. Calculado o ISH, obtém-se a 

probabilidade de que a instituição de saúde continue operacional depois de um desastre 

(SALLES, CAVALIN, 2012).  

Este instrumento deve ser aplicado por profissionais relacionados à saúde, a 

prestação de serviços em saúde, administração ou atividades de apoio, do setor de 

construção, como enfermeiros, médicos, engenheiros, arquitetos, entre outros (SABA, 

CARDOSO, NAVARRO, 2012).  

O ISH não só estima a probabilidade operacional de um hospital durante e 

depois de um evento destrutivo, mas também estabelece faixas de segurança, define as 

prioridades das unidades de saúde cuja intervenção é fundamental, uma vez que poderia 

pôr em risco a vida de seus ocupantes. Além disso, visa melhorias relacionadas à 

delimitação dos riscos e perdas de equipamentos, exigindo medidas de manutenção e 

assegurando a funcionalidade destes em caso de desastre. Portanto, o ISH não é só um 

instrumento de medição técnica, mas constitui-se também em uma forma de gerenciar o 

risco de desastres, considerando especialmente as fases de prevenção e mitigação.  

 
Competências da Enfermagem em Desastres (International Council of Nurses) 

 

Gerenciar todos os aspectos ligados às vulnerabilidades é uma tarefa de grande 

responsabilidade, o que necessita de pessoal capacitado para exercer a atividade. 

Defende-se a ideia de que o enfermeiro é o profissional que tende a possuir o maior 

conhecimento para lidar com essas questões, uma vez que participa de todas as etapas 

do desastre. Nessa perspectiva, foram apontadas pelo International Council of Nurses 

(ICN) competências necessárias para atuar em situações de desastres.  

De acordo com o ICN, "competência" é definida como “um nível de 

demonstração do desempenho e aplicação eficaz do conhecimento, habilidade e 
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julgamento” (WHO, 2009). Refere-se ao desempenho real de uma pessoa em uma 

função específica, em uma determinada situação. É definida como uma combinação de 

conhecimentos, habilidades e comportamentos necessários para realizar um trabalho ou 

tarefa especial (LOKE, FUNF, 2014). 

O documento Framework of Disaster Nursing Competencies do ICN é uma 

importante referência, que norteia o desenvolvimento de competências específicas para 

cada fase de desastre: prevenção, preparação, resposta e reabilitação. Juntamente com a 

OMS, reconhece a necessidade urgente de acelerar os esforços para a formação de 

enfermeiros capacitados em todos os níveis, para salvaguardar a população, diminuir o 

número de feridos e mortes, e manter o sistema de saúde funcionando em meio a 

possibilidade de um desastre (WHO, 2009). 

Para discutir as competências da Enfermagem em desastres este documento foi 

dividido em quatro capítulos. O primeiro deles trata das questões envolvidas aos 

desastres, como economia, vulnerabilidade das populações, infraestrutura, cuidados em 

saúde, dentre outros fatores e os seus impactos em uma sociedade atingida. Aborda a 

classificação dos desastres socioambientais e suas consequências físicas e psicológicas 

para indivíduos e famílias. Destaca a importância de profissionais qualificados, 

educação especializada, programas de treinamentos e os atributos fundamentais para a 

prática da Enfermagem. Por fim, aponta as expectativas para ajudar a definir o papel do 

enfermeiro em desastre, e o desenvolvimento da educação e treinamentos sobre o tema.  

O segundo capítulo intitulado “Impulso para o desenvolvimento do quadro de 

competências em Enfermagem de desastres” considera alguns dos fatores que têm 

influenciado a necessidade de competências de Enfermagem em desastres. Discute a 

necessidade de enfermeiros, no mundo todo, para estarem ativamente envolvidos no 

gerenciamento contínuo de um desastre, o papel dos enfermeiros, as barreiras e os 

dilemas na educação de Enfermagem em desastres. Além disso, aborda os esforços 

internacionais para a redução dos riscos em desastres e as questões éticas e culturais. 

O terceiro capítulo foi intitulado “Desenvolvimento do ICN Competências de 

Enfermagem em Desastres”, em que se focou no processo utilizado para o 

desenvolvimento do ICN Disaster Nursing Competencies para o enfermeiro generalista. 

O processo inclui identificar e organizar estruturas para as competências, determinar as 

vantagens e limitações, obtendo a contribuição de especialistas e revisão da literatura. 
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O último capítulo foi intitulado “O quadro do ICN das competências em 

Enfermagem de desastres” em que são descritas as competências organizadas em quatro 

áreas, e estão caracterizadas a seguir. Cumpre ressaltar que há aplicabilidade do trabalho 

da Enfermagem em todas as fases, mas que será destacada neste estudo a fase de 

preparação. 

 

Fase de Prevenção 

 

Corresponde ao processo de minimização de riscos relacionados ao desastre. É 

imprescindível a identificação desses riscos e realização das ações apropriadas para a 

redução dos seus efeitos. O enfermeiro tem papel essencial na elaboração de planos de 

redução de riscos e na determinação dos riscos pré-existentes de prevalência de doenças 

nas comunidades, identificação das vulnerabilidades das populações, assim como as 

doenças crônicas existentes e aquelas relacionadas à saúde mental. Além disso, colabora 

no planejamento de evacuação das instalações de saúde e relocação de pacientes, 

estrutura e compartilha políticas públicas para diminuição das consequências do 

potencial efeito de um desastre, desenvolve soluções para redução dos riscos, e participa 

da educação da população para reconhecimento desses riscos. Para tais atividades é 

necessária grande experiência e conhecimento na área.  

 

Fase de Preparação 

 

É uma etapa crucial do processo e, quando não desenvolvida de maneira 

adequada através de um plano de preparação, pode provocar uma situação caótica, que 

tende a aumentar o número de feridos e de vidas perdidas. A prioridade é o 

planejamento e prontidão para o gerenciamento de um desastre. Inclui elementos como: 

recrutamento de voluntários, planejamento, treinamento, equipamentos, educação e 

avaliação.   

Enfermeiros são a chave principal desta fase, que requer o preparo de um grupo 

de trabalho capaz de responder em tempo hábil e de forma eficaz. Desse modo, planejar 

atividades, como comunicação e coordenação, prover suprimentos e equipamentos 

necessários, treinamentos, estação de primeiros socorros e transporte de emergência, são 
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tarefas essenciais e de responsabilidade das equipes de saúde, em especial da 

Enfermagem. 

 

Fase de Resposta 

 

Nesta fase englobam-se as ações imediatas frente a um desastre. Requer 

mobilização para a área afetada, e tem como principal objetivo salvar o maior número 

de vítimas possível, prover cuidados de saúde, psicológicos e emocionais aos 

sobreviventes, e reduzir o impacto a longo prazo. Este período pode durar alguns dias 

até mesmo semanas, na dependência do impacto do desastre. 

Aqui, a Enfermagem tem papel principal na implementação dos cuidados físicos 

e mentais, o que requer conhecimento, habilidade e criatividade. É ator chave na 

implementação da triagem, assistência, controle de infecções e referência de 

atendimento. Na maioria das vezes se encontra em situações de cuidados e mobilidade 

limitados, colaborando de forma ininterrupta junto com as equipes multidisciplinares 

para o melhor resultado. 

 

Fase de Reabilitação 

 

Esta etapa se inicia imediatamente após a fase de resposta. Nesse momento, os 

esforços estão concentrados na assistência à comunidade atingida e na recuperação da 

população pelo impacto do desastre. Reabilitar significa restaurar os serviços principais, 

reconstruir a infraestrutura e moradias, e atender as demandas da população até que suas 

vidas estejam restauradas. 

O papel do enfermeiro continua sendo o fornecimento de cuidados físicos e 

emocionais, monitorização dos feridos com doenças crônicas, doenças mentais ou 

incapacidades. Além disso é responsável pela avaliação do plano de desastres e as 

mudanças necessárias para um melhor gerenciamento e dos componentes críticos para a 

mitigação dos efeitos de futuros desastres.  

 

A partir da compreensão das fases/áreas do desastre foram identificados dez 

domínios, por meio dos quais são abordadas competências específicas do enfermeiro 

para cada um deles. 
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Corresponde à fase de prevenção os domínios de redução dos riscos, prevenção 

de doenças e promoção da saúde; e política de desenvolvimento e planejamento. Para a 

fase de preparação, os domínios das práticas éticas, legais e de prestação de contas; do 

compartilhamento de informações e comunicação; e da educação e preparação. Na fase 

de resposta estão os domínios dos cuidados na comunidade; dos cuidados individuais e 

da família; dos cuidados psicológicos; do cuidado de populações vulneráveis. E na fase 

de recuperação está o domínio da reabilitação a longo prazo de indivíduos, família e 

comunidade. 

Como destaque da fase de preparação e seus domínios específicos são 

identificadas as seguintes competências de Enfermagem (WHO, 2009): 

 

Prática ética 

 Colabora com outros para identificar e abordar desafios éticos. 

 Aplica o quadro ético aprovado nacionalmente para apoiar a tomada de decisões 

e priorização. 

 Protege direitos, valores e dignidade dos indivíduos e comunidades. 

 Exerce práticas de acordo com as crenças culturais, sociais e espirituais de 

indivíduos e comunidades. 

 Mantém a confidencialidade na comunicação e documentação. 

 Compreende as próprias crenças pessoais, e como elas impactam na resposta a 

desastres. 

 Descreve como as questões de segurança e ética podem entrar em conflito. 

 

Prática jurídica 

 Exerce práticas de acordo com a legislação local, estadual, nacional e 

internacional (leis aplicáveis). 

 Compreende como as leis e os regulamentos específicos podem impactar na 

gestão dos desastres, especialmente das práticas de Enfermagem. 

 Reconhece o papel legal da saúde pública de proteger a comunidade em um 

desastre. 

 Entende as implicações legais de desastres e de eventos de emergência (por 

exemplo, segurança da informação, manutenção de provas e confidencialidade). 
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 Descreve as questões legais e regulamentares relativas a questões como: 

trabalhar como voluntário; papéis e responsabilidades dos voluntários; abandono 

de pacientes; adaptação de padrões de atendimento e papel e responsabilidade de 

um empregador e de uma delegação. 

 

Responsabilidade 

 Aceita assumir a responsabilidade por suas próprias ações. 

 Delega para si e para os outros, em conformidade com a legislação das práticas 

profissionais, ações aplicáveis às situações de desastres. 

 Identifica os limites do seu próprio conhecimento, de suas competências e 

habilidades para intervir em situações de desastres. 

 Exerce práticas de acordo com a leis e regulamentos que regem a Enfermagem. 

 Presta cuidados de modo seguro e adequado. 

 

Comunicação e partilha da informação 

 Descreve a cadeia de comando e o papel do enfermeiro no âmbito do sistema. 

 Comunica de uma maneira que reflete a sensibilidade à diversidade da 

população. 

 Descreve os princípios de comunicação de crise, intervenção e gestão de riscos. 

 Identifica e comunica informações importantes, imediatamente, para as 

autoridades competentes. 

 Utiliza uma variedade de ferramentas de comunicação para reduzir barreiras 

linguísticas. 

 Coordena informações com outros membros da equipe de resposta a desastres. 

 Fornece informações atualizadas para a equipe de resposta a desastres sobre as 

questões de saúde e necessidades de recursos. 

 Trabalha com a equipe de resposta a desastres para determinar o papel da 

Enfermagem do trabalho e da Enfermagem com a mídia e outros interessados no 

desastre. 

 Compreende o processo de gerenciamento de informações de saúde em um 

desastre. 

 Demonstra a capacidade de utilizar o equipamento para comunicação 

especializada. 
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 Mantém registros e documentação, e fornece relatórios. 

 Identifica suspeitas de riscos à saúde e/ou ao ambiente e as comunica para as 

autoridades competentes (de saúde pública). 

 

Educação e preparação 

 Mantém conhecimento em áreas relevantes para a Enfermagem em desastres. 

 Participa dos treinos no local de trabalho e na comunidade. 

 Pretende adquirir novos conhecimentos e desenvolver competências em 

Enfermagem de Desastres. 

 Facilita a pesquisa em desastres. 

 Avalia a necessidade de formação e obtém recursos adicionais necessários para 

treinamento. 

 Desenvolve e mantém um plano de preparação pessoal e familiar. 

 Descreve o papel do enfermeiro em várias atribuições nos desastres, como, por 

exemplo, organização e atendimento em abrigos e em locais de atendimento de 

emergência; cuidados de saúde com configurações temporárias; e coordenação 

de desastres e unidades de gestão. 

 Mantém um kit pessoal de desastre/emergência (por exemplo, material de 

identificação, cartões, roupas adequadas, repelente de insetos e garrafa de água). 

 Implementa atividades de preparação como parte de uma abordagem 

multidisciplinar. 

 Desenvolve sistemas de intervenção educacional para capacitação de recursos 

humanos para atendimento de saúde em desastres. 

 Assume um papel de liderança no desenvolvimento e na implementação de 

programas de formação para enfermeiros e outros prestadores de cuidados de 

saúde. 

 Avalia a prontidão da comunidade e desenvolve ações para aumentar a 

prontidão, quando necessário. 

 

Dominar todas as fases de forma efetiva, incluindo pessoal bem treinado com 

habilidades apropriadas e que entendem o seu papel, assim como o papel dos demais 

grupos profissionais, é essencial para o sucesso do salvamento e atendimento. A 

Enfermagem em desastres requer a aplicação básica do conhecimento e habilidades em 
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ambientes difíceis, com pouco recurso e em condições precárias. Sendo assim, deve 

estar sempre preparada para adaptar as suas práticas em situações de desastre 

específicas, enquanto trabalha para minimizar os perigos em saúde e os danos causados 

pelo desastre.  

Para isso, o ICN vem investindo esforços no sentido de avaliar e melhor 

enquadrar as competências de Enfermagem ora apontadas, que devem ser 

compreendidas pelos enfermeiros em todas as fases.  

O ICN refere ainda que, a partir das ações desenvolvidas por meio dos domínios, 

haverá maior qualidade do serviço de Enfermagem em desastres, tomando por base 

documentos legais, o que confere maior segurança na tomada de decisões desses 

profissionais. Por certo, a atuação em desastres constitui-se em um grande desafio, por 

conta da possibilidade de ocorrência de múltiplas vítimas e demanda de atendimento ao 

mesmo tempo.    

 

Preparação para assistência de Enfermagem em desastres 

 

 Após o desastre ocorrido em janeiro de 2011, na Região Serrana do Estado do 

Rio de Janeiro, ficou evidente a necessidade de investir na preparação das equipes de 

saúde, em especial de Enfermagem, para se obter uma melhor resposta no atendimento 

às pessoas atingidas. Em geral, os enfermeiros constituem a maior parte da mão-de-obra 

de saúde e desenvolvem um papel significativo na rede de primeiros-respondentes, 

sendo necessária sua preparação para cuidar de vítimas de um desastre. 

Em uma visão global, planejamento e gerenciamento para desastres e esforços 

para recuperação tem aumentado nas últimas duas décadas. Assim, percebe-se que os 

recursos existentes são investidos para responder a um desastre e não para preparar 

equipes e prevenir o evento. Com isso muitas comunidades, organizações e governos 

continuam despreparados e este comportamento se repete em várias áreas, inclusive na 

Enfermagem (TURALE, 2015).   

 Dessa forma, muitos profissionais se sentem inadequadamente preparados para 

atender as demandas de forma eficaz. A lacuna está presente em diversos campos, como 

habilidades para preparação e resposta a um desastre, assistência aos sobreviventes, 

suporte para a saúde mental, dentre outras (USHER, MICHELLE, REDMAN-M, et al, 

2015).  
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 Percebe-se, então, que a educação e os treinamentos intensos são um dos 

caminhos para o desenvolvimento de condutas embasadas cientificamente e mais 

seguras para que estes profissionais estejam equipados com as competências necessárias 

durante desastres, uma vez que exercem papéis especiais na fase de preparação (LOKE, 

FUNG, 2014). 

Uma das medidas tomadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para tais 

avanços, foi a revisão do papel e a contribuição da Enfermagem na preparação e 

resposta às emergências, relacionando competências, conteúdos por áreas e tópicos para 

um programa de graduação em Enfermagem e, a partir disso, desenvolver 

recomendações para integrar habilidades e competências no currículo. 

Os principais pontos destacados foram: atenção à saúde abordando os 

princípios de provisão de cuidado e gerenciamento em uma situação de emergência, 

implementação do cuidado de Enfermagem em uma situação de emergência para 

indivíduos, famílias, grupos com vulnerabilidades e comunidades e a Saúde Pública 

com participação ativa na manutenção e promoção da saúde; tomada de decisões 

abordando aspectos éticos e legais para pensamento crítico e priorização do cuidado em 

situações de conflito e emergência; comunicação e relacionamentos interpessoais 

aplicando seus princípios em uma situação de emergência; liderança envolvendo 

questões de segurança através de técnicas de Enfermagem apropriadas à manutenção de 

um ambiente seguro; gerenciamento no que diz respeito a avaliação de necessidades e 

planejamento (WITT, GEBBIE, 2016). 

Apesar da preparação para desastres ser um componente crítico da educação de 

graduação para profissionais de saúde, as instituições de ensino superior são capazes de 

fazer grandes contribuições. Uma delas é a inserção de uma cultura de preparação e 

mitigação de desastres, desenvolvendo currículos de treinamento, promovendo 

oportunidades educacionais e sensibilizando alunos e profissionais para os planos 

institucionais de gestão de desastres. Em segundo lugar, as instituições acadêmicas 

podem realizar pesquisas relevantes e desenvolver programas de capacitação para os 

profissionais de saúde e aqueles envolvidos no trabalho humanitário (DUNLOP, 

LOGUE, ISAKOV, 2014). Estas medidas criariam uma riqueza de recursos que 

poderiam ser utilizados nas fases de preparação e resposta através de parcerias 

acadêmicas e a saúde pública. 
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Outro aspecto fundamental é a didática utilizada que deve ser adequada para que 

os alunos possam desempenhar com êxito as suas funções em desastres, sendo a 

disciplina desenvolvida em termos da exigência profissional. A partir daí enfermeiros 

sairiam das academias capazes de demonstrar suas competências, fornecendo assim um 

caminho para preparar adequadamente outros profissionais para seus futuros papéis na 

gestão de desastres. No entanto, muitas instituições acadêmicas de saúde em todo o 

mundo, ainda carecem de currículos de preparação para desastres e não têm 

competências desenvolvidas para estudantes em profissões da área da saúde (ACHORA, 

KAMANYIRE, 2016).  

Na prática a falta de um currículo abrangendo a preparação dos profissionais 

para atuação em desastres hidrológicos durante a graduação tem como consequência a 

falta da percepção da importância do seu papel nesta fase para o gerenciamento do 

desastre. Um exemplo vivo são os desastres que ocorrem em áreas urbanas, como o que 

ocorreu em Nova Friburgo.   

Uma das características marcantes para estes casos é o fato das próprias vítimas 

buscarem por atendimento médico fazendo seu próprio caminho para o hospital em um 

período de 1-1.5 h do evento. Outra, é a chegada das vítimas mais graves aos serviços 

de emergência trazidos por viaturas ou mesmo por voluntários que também ocorre 

dentro deste curto espaço de tempo. Estas duas características típicas de desastres 

urbanos se combinam gerando grande estresse aos profissionais de saúde que recebem 

uma onda de pacientes. 

A demanda instalada leva a sobrecarga dos funcionários e o hospital precisa 

estar rapidamente preparado para dar lugar às vítimas. Diante de uma situação aguda 

como esta, os enfermeiros exercem o papel de conhecer os pacientes e suas condições 

de saúde, transferir pacientes estabilizados para outras áreas, alocar suficiente pessoal 

de Enfermagem para prestar os devidos cuidados aos pacientes em todos os momentos, 

realizar a triagem daqueles que se apresentam em departamentos de emergência e 

ordenar os estoques de farmácia do hospital (PESIRIDIS et al., 2014). 

Estas são apenas algumas das atividades que envolvem a Enfermagem diante de 

uma situação de desastre e o atendimento intra-hospitalar. Por tudo isso é preciso ter o 

conhecimento aprofundado para a gerência desses pacientes na unidade, em particular 

aqueles com necessidades especiais como as crianças, idosos e os que portam 

deficiências física e/ou mental. Se estas habilidades e competências não estiverem bem 
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desenvolvidas e praticadas antes de um evento real, não será o bastante para um 

atendimento eficiente. 

Sendo assim fatores como a falta de preparação para desastres em escolas de 

Enfermagem, falta de conhecimento de um plano formal de preparação para a prática, 

falta de compreensão dos métodos de comunicação na preparação para desastres e 

percepção do que constitui preparação para desastres, afetam diretamente a prática de 

habilidades, competências e comportamento, ou seja, na preparação deste profissional 

(BAACK, ALFRED, 2013). 

Além disso, outros fatores também influenciam nas ações para o preparo a um 

desastre. Não basta dizer que é imprescindível os investimentos para a preparação de 

enfermeiros, que faculdades deve ter em seus currículos matérias que abordam os 

desastres e suas consequências. Enfermeiros e estudantes de Enfermagem devem estar 

engajados nos seus papéis e ter a real percepção das competências que precisam ser 

exercidas para a resposta à preparação para desastres, no intuito de oferecer um cuidado 

seguro e eficiente.  

Outros quatro fatores são de grande influência para atuar na fase de preparação: 

as diferenças individuais, a auto regulação do comportamento, senso de percepção e o 

ambiente de cuidados em saúde. Estes fatores formam a base para prontidão, habilidade 

e compromisso de uma pessoa para tomar decisões em um evento de desastre (BAACK, 

ALFRED, 2013).  

As diferenças individuais englobam maior ou menor experiência ou exposição 

sendo modificadas por idade, anos de experiência e experiência anterior de desastre. A 

auto regulação refere-se à motivação intrinsecamente gerada para tomar decisão. Senso 

de percepção é o método de que alguém pode cumprir os procedimentos e alcançar os 

objetivos. O ambiente de cuidado em saúde inclui condições socioambientais que 

facilitam a satisfação de três necessidades básicas como parentesco, competência e 

autonomia. 

A partir desses fatores atrelados a uma boa educação para preparação de 

Enfermagem em desastres pode resultar em um processo de cuidado seguro, eficaz e 

rápido. Pensando nisso, é imprescindível propor ensino com uma base solidificada e 

pautada nos principais pontos relacionados a preparação da Enfermagem para atuação 

em desastres e desenvolver técnicas para que estes profissionais tenham a percepção 

necessária do papel que lhes cabem diante da situação.  
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Percepção esta, que envolve o quanto este profissional se sente preparado para 

atuar hoje caso um grande desastre aconteça novamente na cidade de Nova Friburgo, 

por exemplo. Se estaria engajado o suficiente para atender essas vítimas, seu grau de 

comprometimento com a equipe, a disposição para assumir o risco de estar envolvido na 

situação de desastre, entre outras. 

Portanto, incentivar o ensino e a pesquisa, a participação em congressos, 

publicação de artigos relacionados ao tema, encorajar profissionais e se especializar na 

área de desastres são medidas importantes e que devem estar presentes no campo da 

Enfermagem. Sabe-se que não é fácil vencer barreiras e que inserir um novo olhar em 

uma cultura não são tarefas simples, mas, através da implementação nos currículos dos 

cursos de Enfermagem de forma gradativa, essas competências podem ser praticadas e 

assim enfermeiros estarão mais preparados para responder a um desastre.   
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ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Este projeto está vinculado ao Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão de Saúde 

em Emergências e Desastres – GEPESED (UFRJ), cadastrado no Diretório de Grupos 

do CNPq, que é liderado pelo professor doutor Alexandre Barbosa de Oliveira, membro 

do Núcleo de Fundamentos do Cuidado de Enfermagem, do Departamento de 

Enfermagem Fundamental, da Escola de Enfermagem Anna Nery – UFRJ.  

 

Caracterização do estudo 

 

Trata-se de um estudo de caso único, do tipo transversal, de natureza descritiva e 

exploratória, com abordagem qualitativa, com foco na preparação de equipes de 

Enfermagem para enfrentamento de desastres socioambientais em cenário intra-

hospitalar, que visou à elaboração de uma síntese de evidências. 

 

Método de estudo de caso 

 

A Enfermagem se utiliza de diversos tipos de metodologias para fundamentar suas 

pesquisas. É primordial identificar o método que melhor se enquadre aos seus objetivos 

e questões centrais, e que, ao final, possa colaborar para a compreensão dos fatos 

descritos e gerar resultados que otimizem a assistência e facilite a prática dos 

profissionais como, por exemplo, a elaboração de uma síntese de evidências, a que se 

propõe este estudo. Mediante a isso, esta pesquisa se baseou no método de Estudo de 

Caso. 

O Estudo de Caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando 

os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. Além disso, 

conta com múltiplas fontes de evidência, com os dados convergindo de maneira 

triangular. Dessa forma mostra-se como um método abrangente, cobrindo a lógica do 

projeto, as técnicas de coletas de dados e as abordagens específicas à análise de dados 

(YIN, 2015, p.17).  

Yin (2015) destaca a importância do tipo de questão proposta para distinguir a sua 

metodologia de outras modalidades de pesquisa. Os estudos de caso representam a 
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estratégia preferida quando as questões de interesse do estudo referem-se ao “como” ou 

ao “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos, e 

quando o foco se dirige a um fenômeno contemporâneo em um contexto da vida real. 

Em geral, esses tipos de questões são determinantes importantes da indicação do estudo 

de caso como estratégia metodológica de pesquisa.  

O estudo de caso pode ser único ou múltiplo. Nesta pesquisa optou-se pelo estudo 

de caso único, sendo o caso em análise, do Hospital Municipal Raul Sertã (HMRS), 

definido como peculiar, uma vez que a intensa chuva ocorrida em Nova Friburgo tomou 

grandes proporções, causando imensos prejuízos para a cidade e afetando drasticamente 

o setor saúde, o que desvia das ocorrências diárias. Sua singularidade é marcada pelo 

fato de ter sido o maior desastre da história do Brasil até o momento, localizado apenas 

na Região Serrana, com proporções inimagináveis e graves perdas humanas, 

econômicas e culturais. 

Outro ponto que define a utilização deste método está ligado ao tipo de 

caracterização, podendo ser holístico ou integrado. O que diferencia uma característica 

da outra é a quantidade de unidades que serão analisadas. Assim, este estudo de caso 

único foi definido como holístico, pois tem apenas uma unidade de análise, a preparação 

dos profissionais de Enfermagem do hospital em questão.  

O desenvolvimento do estudo de caso compreendeu quatro fases, que descrevem 

seu delineamento: 1) seleção do tipo de estudo de caso, delimitação da unidade de 

análise; 2) Elaboração dos instrumentos de pesquisa de campo e coleta de dados; 3) 

análise e interpretação dos dados; e 4) registro dos resultados da análise, sob a forma de 

um relatório com conclusões e recomendações para a unidade em foco. 

Na primeira fase, após a seleção do estudo de caso único e a delimitação da 

unidade de análise, foram elaborados dois instrumentos para a coleta de dados, que 

serviram de roteiro para as entrevistas semiestruturadas. Além disso, foi elaborado um 

quadro para extração dos dados das fontes jornalísticas e para os dados dos documentos 

técnico-científicos. Essa fase exigiu da pesquisadora habilidades para perceber quais 

dados seriam suficientes para se chegar à compreensão do objeto de análise como um 

todo. 

A segunda fase compreendeu a coleta de dados, que foi realizada por meio da 

definição e organização das fontes de evidência, a saber: dados documentais técnico-



62 

 

 

 

científicos, documentos jornalísticos na internet e aplicação de formulário de entrevista 

semiestruturada aos membros das equipes de Enfermagem do hospital.  

A terceira fase foi representada pela análise e interpretação dos dados em que 

foram identificados os principais aspectos relacionados à preparação das equipes de 

Enfermagem para enfrentamentos de desastres socioambientais, os desafios e as 

prioridades, além do perfil dos participantes.   

A quarta fase foi representada pela síntese dos resultados da análise gerados na 

terceira fase, com recomendações e conclusões. 

Ademais, um estudo de caso representa um conjunto lógico de declarações, 

podendo assim ser julgada a qualidade de um projeto de acordo com certos testes 

lógicos. Os conceitos oferecidos para esses testes lógicos incluem fidedignidade, 

credibilidade, confirmabilidade e fidelidade dos dados (YIN, 2015). Para tal, quatro 

testes têm sido usados comumente para estabelecer a qualidade da pesquisa de estudo de 

caso, sendo elas a validade do constructo, a validade interna, validade externa e 

confiabilidade. Para esta pesquisa a validade do constructo e a confiabilidade foram os 

testes escolhidos. 

A validade do constructo identifica as medidas operacionais corretas para os 

conceitos sendo estudados. Desta forma se utiliza de diversas táticas: utilização de 

múltiplas fontes de evidências; estabelecimentos do encadeamento das evidências; 

revisão do relatório por informantes-chave. De acordo com Yin (2015), um importante 

ponto forte da coleta de dados do estudo de caso é a oportunidade de usar diferentes 

fontes de evidências, o que foi considerado nesta pesquisa. Isso permite a triangulação 

dos dados, corroborando para uma mesma descoberta o que tende a fazer com que a 

conclusão do estudo de caso seja, provavelmente, mais convincente e acurada Figura 5. 

Com a convergência das evidências, a triangulação dos dados ajuda a reforçar a 

validade do constructo. O uso da evidência de múltiplas fontes aumenta a convicção de 

que o estudo de caso apresentou o evento de forma precisa.  
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Figura 5: Triangulação dos dados – Rio de Janeiro – 02 mar 2018 

 

 

 

Fonte: Os autores (2018) 

 

Em termos de confiabilidade do estudo são apontados os seguintes aspectos: 1) o 

engajamento prolongado do pesquisador no local de pesquisa. Durante a fase de coleta 

de dados para as entrevistas, a pesquisadora permaneceu no Hospital Municipal Raul 

Sertã ao longo dos plantões de todas as equipes, e soube se colocar nos momentos 

adequados para a realização das mesmas; 2) a revisão pelos pares. A pesquisa foi 

supervisionada pelo Prof. Dr. Alexandre Barbosa de Oliveira, líder do GEPESED-

UFRJ, o qual desenvolve estudos com foco em desastres. Além disso, a avaliação do 

estudo foi desenvolvida por professores doutores enfermeiros e/ou com experiência na 

área de Saúde em Desastres; 3) a triangulação dos dados, permitindo que os dados 

encontrados tragam informações em linhas convergentes, como já citado anteriormente. 

 

Cenário do estudo 

 

O cenário eleito para o desenvolvimento da pesquisa é o Hospital Municipal Raul 

Sertã (APÊNDICE B), localizado no Município de Nova Friburgo, Região Serrana do 

Estado do Rio de Janeiro, o qual sofreu severo impacto e recebeu grande parte das 

pessoas atingidas pelo desastre ocorrido em janeiro de 2011. 

Este hospital geral se caracteriza por atendimentos ambulatoriais e hospitalares de 

baixa, média e alta complexidade. O fluxo da clientela ocorre por demanda espontânea e 

referenciada. Possui um total de 177 leitos, e conta com especialidades clínicas e 
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cirúrgicas, além de unidades de terapia intensiva (adulto), de pediatria e de saúde mental 

(BRASIL, 2017). 

A escolha pelo cenário se deu em função das condições de colapso estrutural e 

funcional que parte do hospital enfrentou durante o atendimento às pessoas atingidas 

pelo desastre. Com efeito, este cenário compõe os requisitos básicos para a coleta de 

dados, e caracteriza-se como local propício para o desenvolvimento da discussão 

pretendida à luz das preconizações da OPAS, no que diz respeito ao Plano Hospitais 

Seguros Frente aos Desastres, e do ICN, sobre as competências de enfermeiros em 

desastres. 

 

Participantes 

 

Integraram o estudo enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem deste 

hospital municipal de Nova Friburgo. No momento da coleta de dados (que se deu entre 

os dias 7 e 8 de outubro de 2017 e 11 e 15 de outubro de 2017) existiam 39 enfermeiros, 

139 técnicos e 189 auxiliares de Enfermagem lotados na unidade, além da Chefia de 

Enfermagem (BRASIL, 2017). 

Esses números correspondem ao total de profissionais de Enfermagem de todo o 

hospital, de acordo com a fonte citada anteriormente; no entanto, não é a realidade do 

hospital. Constatou-se, através das escalas, grande quantidade de trocas e horas extras 

realizadas pelos profissionais devido à falta de recursos humanos.  

Partindo-se da premissa de que os enfermeiros e suas equipes devem estar aptos 

para atuar em situações de grandes desastres, faz-se primordial que conheçam bem os 

seus setores e tenham consciência das fragilidades estruturais e não estruturais ali 

instaladas. Desse modo, os participantes do estudo foram selecionados 

intencionalmente, em função da identificação, durante a coleta de dados, dos setores da 

unidade hospitalar que mais sofreram impacto em relação ao desenvolvimento de 

assistência intra-hospitalar aos pacientes afetados pelo desastre. 

Sendo assim, o andar mais atingido foi o subsolo, onde se encontra a entrada 

principal da emergência. Essa unidade é dividida de acordo com os seguintes setores: 

banco de sangue, radiologia, hemodiálise, internação, repouso masculino, psiquiatria, 

unidade de terapia intensiva, sala de curativo, sala de trauma, repouso feminino, 

medicação e pediatria.   
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Destes, os setores banco de sangue, radiologia e internação foram excluídos da 

pesquisa, pois atualmente o banco de sangue está localizado em uma unidade externa ao 

hospital. No setor de radiologia não há equipe de Enfermagem, apenas técnicos em 

Radiologia, não alcançando o público alvo desta pesquisa. Já no setor de internação há 

apenas um profissional administrativo, que não faz parte da equipe de Enfermagem. Os 

outros setores deste andar foram todos inclusos.   

Outra unidade selecionada foi o centro cirúrgico, localizado no primeiro andar do 

hospital. Esta unidade foi selecionada, pois grande parte das vítimas atingidas pela 

tragédia de 2011 eram encaminhadas para lá, havendo grande impacto na segurança da 

assistência, conforme relatos previamente tomados.  

Como critérios de inclusão dos participantes foram considerados profissionais 

enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem, que compõem as equipes de 

assistência e supervisão de Enfermagem deste hospital, de todos os plantões (escala de 

24h/120h), lotados nos setores mais vulneráveis ou mais requisitados em uma situação 

de necessidade de assistência intra-hospitalar para atendimento aos afetados por 

desastres. Já o critério de exclusão refere-se aos profissionais que não compõem a 

equipe de enfermagem. 

Aos participantes foi presencialmente aplicado um formulário (Apêndice C e 

apêndice D) com perguntas abertas e fechadas, compreendendo dados demográficos, 

formação, capacitação profissional e temas relacionados à fase de preparação para 

atuação em desastres. As perguntas relacionadas à preparação estavam voltadas para 

diversos aspectos sobre a assistência segura, organização da estrutura hospitalar, plano 

de atendimento em desastres, competências e capacitação. As questões foram 

desenvolvidas, tomando como apoio conceitos de base sobre o tema (ameaça/perigo, 

vulnerabilidade, risco, exposição) e das diretrizes da OPAS sobre hospitais seguros 

frente a desastres, bem como competências de enfermeiros em desastres, conforme 

definidas pelo ICN. No total foram entrevistados 49 profissionais entre auxiliares e 

técnicos de enfermagem e enfermeiros. 

Antes das entrevistas, todos os possíveis participantes foram devidamente 

comunicados sobre os objetivos e propósitos da pesquisa. Caso algum membro da 

equipe não se sentisse à vontade para participar, nenhum prejuízo seria causado. As 

entrevistas foram realizadas na própria unidade hospitalar, durante o turno de trabalho 
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de cada membro. As falas foram todas gravadas simultaneamente em dois aparelhos de 

mp3, como estratégia de salvaguardar a informação coletada. 

Ao final, o formulário ficou com a pesquisadora para posterior análise e 

interpretação. Cabe ressaltar que as entrevistas só ocorreram após anuência da 

instituição e aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem Anna Nery / Instituto São Francisco de Assis (Parecer 2.031.960) 

 

Coleta e Análise dos dados 

 

Com o intuito de responder as questões de pesquisa, segue a descrição da etapa de 

coleta e análise de dados em função dos objetivos traçados. Ressalta-se que, para cada 

objetivo traçado, foi implementada uma estratégia de produção e tratamento de dados. 

 

Objetivo Geral – Sintetizar evidências para subsidiar decisões acerca da 

preparação de profissionais de Enfermagem para o enfrentamento de desastres 

socioambientais, em cenário intra-hospitalar, a partir do caso estudado. 

 

Para atender o objetivo geral foi realizada a análise de todos os dados obtidos, 

por meio da triangulação dos mesmos, a fim de elaborar uma síntese das evidências. Ao 

final, foram apontadas essas evidências com vistas a contribuir com o processo de 

preparação de profissionais de Enfermagem para atuação em cenário intra-hospitalar em 

situações de desastres socioambientais. 

A triangulação é definida como estudo de um tema e um problema de pesquisa 

baseado em perspectivas privilegiadas. Isso significa assumir diferentes visões a 

respeito da questão de pesquisa que se busca responder, combinando-se distintos tipos 

de dados sob uma abordagem teórica, e produzindo-se um conhecimento adicional em 

relação ao que seria possível adotando-se uma única perspectiva (FLICK; LOPES, 

2013). 

Existem diferentes tipos de triangulação, como por exemplo, triangulação de 

dados, triangulação de investigadores, triangulação teórica ou triangulação 

metodológica. No entanto, nesta pesquisa foi utilizada a triangulação de dados que se 

refere à convergência ou corroboração de dados no mesmo fenômeno. Ou seja, usa 

diferentes fontes de dados, sem usar métodos distintos. Neste caso, os dados são 
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coletados em momentos, locais ou com pessoas diferentes (ZAPPELLINI; 

FEUERSCHÜTTE, 2015). 

O uso da triangulação de dados é defendido em estudos de caso, pois permite 

lidar com o problema da validade do constructo da pesquisa, uma vez que, diferentes 

fontes de evidências estariam produzindo várias avaliações do mesmo fenômeno (YIN, 

2015).  

Portanto, a partir da análise da fonte primária (entrevistas) e das fontes 

secundárias (documentos jornalísticos e fontes de informação técnico-científica), pôde-

se gerar os dados visando o fenômeno de interesse. A análise e triangulação desses 

dados oportunizou a elaboração de síntese com evidências julgadas pertinentes no que 

diz respeito à preparação de equipes de Enfermagem no enfrentamento de desastres 

socioambientais em cenário intra-hospitalar. 

 

Objetivo 1 - Analisar a preparação de profissionais de Enfermagem de uma 

unidade hospitalar, que sofreu impacto de desastre socioambiental em janeiro de 2011, 

para melhor resposta no atendimento intra-hospitalar. 

 

Para a operacionalização deste primeiro objetivo específico foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas por meio de formulários com membros da assistência de 

Enfermagem do hospital (APÊNDICE C) e com a Chefia e membros da Supervisão de 

Enfermagem (APÊNDICE D). 

Os dados demográficos e os dados relacionados à formação e capacitação dos 

profissionais foram apresentados por meio de gráficos, a fim de exibir o perfil dos 

participantes selecionados convencionalmente.  

O conteúdo relacionado às perguntas sobre preparação para enfrentamento de 

desastres foi tratado pelo software IRAMUTEQ®. Tecnologias vêm sendo 

desenvolvidas desde a década de 1990 para auxiliar o gerenciamento de dados 

qualitativos nas pesquisas e, para isso, diversos softwares foram criados. Ao longo dos 

anos houve uma considerada evolução, de modo que os softwares se tornaram mais 

especializados para as especificidades dos diferentes métodos de pesquisa qualitativa 

(SANTOS et al., 2017).  

O IRAMUTEQ® (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de 

Textes et de Questionnaires) foi desenvolvido pelo pesquisador francês Pierre Ratinaud, 
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que utiliza o mesmo algorítmico do ALCESTE para análises estatísticas de textos 

(CAMARGO, JUSTO, 2013). Sua primeira versão foi apresentada na língua francesa 

em 2009, mas atualmente já possui dicionários completos em outras línguas.  No Brasil, 

seu uso iniciou a partir de 2013, e a área da Saúde tem se apropriado dessa ferramenta 

(KAMI et al., 2016; LOWEN, et al, 2015). 

Trata-se de um software gratuito e com fonte aberta, disponibilizado no site 

www.iramuteq.org,queancora-se no software R (www.r-project.org) para realização dos 

cálculos e na linguagem Python (www.python.org) (SILVA, BOUSFIELD, CARDOSO 

2013). Caracteriza-se como um método informatizado para análise de textos (corpus), 

que busca apreender a estrutura e a organização do discurso, informando as relações 

entre os mundos lexicais mais frequentemente enunciados pelo sujeito. Dessa forma, 

realiza análises quantitativas de dados textuais pautadas em contextos e classes de 

conteúdo, com base na similaridade de vocabulário (ALMICO, FARO, 2014; 

ANDRADE JÚNIOR, ANDRADE, 2016). A análise textual é um tipo específico de 

análise de dados, na qual tratamos de material verbal transcrito, sendo possível analisar 

textos, entrevistas, documentos, redações etc.  

É importante ressaltar que o IRAMUTEQ® não é um método de análise de dados, 

mas sim uma ferramenta para processá-los. Nenhuma das ações realizadas pelo software 

produz resultados. O pesquisador é o elemento central, pois faz uma interpretação do 

material gerado, juntamente com o texto original, para construir a compreensão dos 

discursos e ajudar a identificar as inferências mais plausíveis a partir dos dados. Sendo 

assim, apesar do programa viabilizar a codificação e categorização de uma enorme 

quantidade de informações, o mesmo não substitui a responsabilidade do pesquisador na 

interpretação substantiva dos resultados (SMALLMAN, 2016). 

As vantagens deste software dizem respeito a sua agilidade, facilidade, 

oportunidade de análises mais consistentes e confiáveis e rigor estatístico 

(PLUMECOQC, 2014; VAUCHER et al., 2016; LOWEN et al., 2015). Além disso, tal 

software possibilita que se recuperem, no corpus original, os segmentos de texto 

associados a cada classe, momento em que se obtém o contexto das palavras 

estatisticamente significativas, evidenciando uma análise mais qualitativa dos dados 

(TRIGUEIRO et al., 2016). 

Quanto às análises realizadas pelo IRAMUTEQ®, destaca-se que este viabiliza 

diferentes tipos de análise do corpus textual, desde a lexicografia básica, que abrange 
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sobretudo a lematização e o cálculo de frequência de palavras, até análises 

multivariadas, com destaque para a Classificação Hierárquica Descendente (CHD), a 

Análise Fatorial de Correspondência (AFC), a análise de similitude e a nuvem de 

palavras (CAMARGO, JUSTO, 2016). 

Para esta pesquisa foi utilizada a Classificação Hierárquica Descendente (CHD), 

sendo esta considerada uma das análises mais importantes, pois se utiliza da lógica de 

correlação, faz uso da segmentação do corpus textual em conjunto com a relação de 

formas reduzidas e o dicionário embutido.  

Sua utilização foi possível, uma vez que a porcentagem de texto do corpus para 

efetuar a CHD foi satisfatória. É importante salientar que as análises do tipo CHD, 

requerem uma retenção mínima de 75% dos segmentos de texto, sendo possível 

considerar o aproveitamento de 70% dos segmentos de textos, de acordo com alguns 

autores (CAMARGO, JUSTO, 2016). Caso a CHD ofereça uma classificação com 

retenção inferior a esta, a mesma não pode ser considerada uma análise adequada aos 

dados coletados, pois fornece apenas uma classificação parcial. 

A CHD realiza uma análise de categorias por léxico, formando classes. Logo, o 

programa identifica e reformata as unidades de texto, transformando Unidades de 

Contexto Iniciais (UCI), ou seja, as entrevistas, em Unidades de Contexto 

Elementares (UCE), ou seja, os segmentos de texto. Os segmentos de texto são 

classificados em função dos seus respectivos vocabulários, e o conjunto deles é 

repartido em função da frequência das formas reduzidas. A partir de matrizes, cruzando 

segmentos de textos e palavras em repetidos testes do tipo X2, aplica-se o método de 

CHD e obtém-se uma classificação estável e definitiva (ALMICO, FARO, 2014).  

Esta análise visa obter classes de segmentos de texto que, ao mesmo tempo, 

apresentam vocabulário semelhante entre si, e vocabulário diferente dos segmentos de 

texto das outras classes. Cada classe é composta por um quantitativo representativo de 

UCE em função dessa classificação, segundo a distribuição do vocabulário, palavras de 

maior repetição e significados naquela classe, variáveis e indivíduos de maior ligação 

com a classe. 

A partir dessas análises em matrizes o software organiza a análise dos dados em 

um dendograma da CHD, que ilustra as relações entre as classes. O programa executa 

cálculos e fornece resultados que nos permite a descrição de cada uma das classes, 

principalmente, pelo seu vocabulário característico (léxico) e pelas suas palavras com 
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asterisco, as variáveis. Com base nas classes escolhidas, o programa calcula e fornece os 

segmentos de texto mais característicos de cada classe, gerando o corpus colorido e 

permitindo a contextualização do vocabulário típico de cada classe.  

O software também identifica a quantidade de palavras, frequência média e 

número de hapax (palavras com frequência um); pesquisa o vocabulário e reduz das 

palavras com base em suas raízes (lematização); cria dicionário de formas reduzidas, 

identifica formas ativas e suplementares (CAMARGO; JUSTO, 2013).  

Dessa forma, este programa constitui-se em importante ferramenta, que substituiu 

o trabalho manual, muito comum na análise de pesquisas qualitativas, agilizando, assim, 

o processamento dos dados advindos das entrevistas. 

 

Objetivo 2 – Apontar as dificuldades enfrentadas pelo Setor Saúde na resposta ao 

desastre socioambiental ocorrido no município de Nova Friburgo. 

 

Para este objetivo foi aplicado o método de análise documental, o qual utiliza 

diversos tipos de fontes de informação com a finalidade específica de contextualizar 

informações. Os documentos são registros escritos, que proporcionam informações em 

prol da compreensão dos fatos e suas correlações (FERRAZ, SILVA, 2015).   

Com efeito, a análise documental é definida como uma operação ou um conjunto 

de operações, que visam representar o conteúdo de um documento sob uma forma 

diferente do original, a fim de facilitar em um estado ulterior a sua consulta e 

referenciação. Tem por objetivo dar forma conveniente e representar de outro modo 

essa informação, por intermédio de procedimentos de transformação (BARDIN, 2011). 

Suas vantagens consistem no baixo custo e na estabilidade das informações por 

serem “fontes fixas” de dados, e pelo fato de ser uma técnica que não altera o ambiente 

ou os sujeitos. Já as limitações se referem às possibilidades de acesso aos documentos e 

das informações contidas serem incompletas, falseadas ou alteradas (SOUZA, 

KANTORSKI, LUIS, 2011). 

Para atender a este segundo objetivo foram selecionadas matérias jornalísticas via 

internet, em jornais de maior circulação na época no Estado do Rio de Janeiro. 

Os critérios de inclusão foram reportagens publicadas no período de 12 de janeiro 

de 2011 e 30 de janeiro de 2011, contidas nos jornais de maior circulação no Estado do 

Rio de Janeiro no ano de 2011, com conteúdo que abordasse a temática "saúde no 
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enfrentamento do desastre no Município de Nova Friburgo". Foram excluídas as 

reportagens que citavam outros municípios atingidos, e as que falavam sobre os 

aspectos da tragédia em Nova Friburgo sem citar o Setor Saúde. 

Para a seleção dos jornais de maior circulação no Estado do Rio de Janeiro àquela 

época foram utilizados, como referência, os dados do sítio eletrônico da Associação 

Nacional de Jornais (ANJ), que estão disponíveis na internet por meio do endereço 

eletrônico: http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil. 

A ANJ representa os jornais na defesa de seus legítimos interesses e contribui 

para que, pela troca de experiências, difusão de inovações e cooperação entre empresas 

e entidades congêneres, a mídia jornalística possa se desenvolver em seus mais diversos 

aspectos. 

 Com bases nos referidos critérios de elegibilidade foram selecionados os jornais 

online Extra, colocado em terceiro lugar no ranking de circulação; o jornal O Globo, 

posicionado em quinto lugar; e o jornal Meia Hora, colocado em décimo lugar Figura 6 

(ANJ, 2018). 

 

Figura 6: Ranking de jornais de maior circulação em 2011, no Estado do Rio de 

Janeiro - Rio de Janeiro - 05 mar 2018 

Fonte: http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil 
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Durante a busca pelas matérias jornalísticas, em seus respectivos acervos, 

constatou-se que o jornal Meia Hora disponibiliza apenas as matérias dos últimos cinco 

anos, não sendo possível acessar os documentos do ano de 2011. Por este motivo, na 

tentativa de alcançar maior número de reportagens sobre o atendimento de saúde na 

Região Serrana durante o desastre, foi pós-selecionado o jornal A Voz da Serra, único 

jornal oficial de circulação local, na cidade de Nova Friburgo. 

Foram recolhidas as seguintes informações das fontes jornalísticas: nome do 

jornal, data da publicação da reportagem, título, repórter, manchete (sim/não), unidades 

de saúde identificadas, imagens de atendimento intra-hospitalar (sim/não), imagens de 

atendimento pré-hospitalar (sim/não), identificação de participação de profissional de 

Enfermagem (sim/não), endereço eletrônico (link) da reportagem, dados da ocorrência e 

desafios enfrentados reportados.   

Por conseguinte, foi realizada a análise e apresentação dos resultados em forma de 

quadro, o qual foi organizado cronologicamente a partir da data de publicação das 

reportagens dos três jornais selecionados, com informações que fizessem possíveis 

nexos com o objeto de estudo.  

 

Objetivo 3 – Identificar os desafios enfrentados na preparação de equipes de 

Enfermagem para o atendimento às pessoas atingidas por desastres socioambientais 

em cenário hospitalar 

 

Para dar conta do terceiro objetivo do estudo foi desenvolvida uma revisão 

integrativa da literatura sobre os desafios da prática da Enfermagem no enfrentamento 

de desastres socioambientais. Este método permite ampla abordagem metodológica 

referente às revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não experi-

mentais para uma compreensão completa do fenômeno analisado. A síntese de 

múltiplos estudos publicados possibilita conclusões gerais a respeito de uma particular 

área, além de contribuir para discussões e reflexões sobre a realização de pesquisas. Seu 

propósito é obter um profundo entendimento de um determinado fenômeno, baseando-

se em estudos anteriores, a partir de padrões de rigor metodológico e clareza na 

apresentação dos resultados (SOUSA, MARQUES-VIEIRA, SEVERINO,et al, 2017). 

Para tanto foram desenvolvidas as seguintes etapas: (1) identificação do tema 

(elaboração da pergunta norteadora), (2) busca na literatura (seleção de artigos), (3) 
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categorização dos estudos, (4) avaliação dos estudos incluídos, (5) interpretação dos 

resultados e (6) apresentação da revisão integrativa/síntese do conhecimento (SOUSA et 

al., 2017) 

A questão de pesquisa foi elaborada com a aplicação da estratégia PICo 

qualitativa, um acrônimo no idioma inglês que significa “população, fenômeno de 

interesse, contexto”, sendo elementos fundamentais da questão de pesquisa e da 

elaboração da pergunta para a busca de evidências na literatura (THE JBI, 2014). 

Foram utilizados descritores MeSH nas bases Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE) via Pubmed, Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL) e Sci Verse Scopus (SCOPUS), e os descritores 

DeCS na base Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), conectados pelos operadores booleanos “OR” e “AND”, como mostra o 

quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Descritores DeCS e MeSH utilizados nas bases de dados 

 

BASES DESCRITORES 

MESH DECS 

 

MEDLINE 

"disaster nursing" OR "disaster 

planning" OR "nursering" OR 

“disaster preparedness" AND 

“hospital”. 

 

 

 

 

CINAHL 

"Emergency Nurse Practitioners" 

OR "Disaster Planning" OR 

"Natural Disasters" AND "Victims" 

OR "Disasters" OR "Disaster 

Planning" OR "Natural Disasters" 

AND "RN First Assistants" OR 

"Nursing Assistants" OR "Nursing 

Staff, Hospital". 

 

 

 

 

SCOPUS 

"emergency nurse 

practioners" OR "disaster 

planning"  OR  "natural 

disaster"  OR  "nursing 

assistents"  OR  "disaster nursing 

education"  AND  "victims" OR 

"Disaster Management and 

Response" OR "Prehospital 

Emergency 

Care"  AND  "hospital". 
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LILACS 

 "Vítimas de Desastres" OR 

"Incidentes com Feridos em 

Massa" OR "Desastres" OR 

"Calamidades" OR "Catástrofes" 

OR "Desastres Naturais" OR 

"Calamidades Naturais" OR 

"Catástrofes Naturais" OR 

"Socorro em Desastres" OR 

"Desastre Hidrológico" OR 

"Inundações" OR "Enchentes" OR 

"Inundações Catastróficas" OR 

"Inundação Catastrófica" OR 

"enfermagem em emergências" OR 

"planos de contingência" OR " 

emergência em desastres" OR 

"preparação para desastres" 

“Equipamentos e Provisões em 

Desastres  “ OR “planejamento em 

desastres” OR educação em 

desastres” OR “Organizações de 

Planejamento e Atendimento a 

Desastres” OR “Planos e 

Programas de Educação em 

Desastres” OR “Declaração de 

Estado de Emergência em 

Desastres” AND "Enfermagem" 

OR "Enfermeiros" OR 

"Enfermeiras" OR "Técnico de 

enfermagem" OR "Auxiliar de 

enfermagem" AND "Hospital" OR 

"Hospitais" OR "Assistência 

hospitalar". 

 

Fonte: Os autores (2018) 

 

Os critérios de inclusão foram textos disponibilizados eletronicamente e na 

íntegra, nos referidos bancos de dados selecionados, nos idiomas Português, Inglês e 

Espanhol, produzidos nos últimos dez anos. Foram excluídas as fontes que não 

apresentaram aderência à temática, inicialmente a partir da leitura do título e resumo, e 

posteriormente pela leitura na íntegra. 

Para avaliação dos estudos incluídos foi utilizada a ferramenta Nível de Evidência 

Científica por Tipo de Estudo - “Oxford Centre for Evidence-based Medicine” 

(ANEXO A). 
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Para apresentar a síntese dos artigos selecionados foi utilizado quadro sinóptico 

com a descrição dos seguintes aspectos: base, título e autores do artigo, ano, 

metodologia e objetivos, resultados e conclusão de cada artigo eleito. 

Por fim, para a interpretação dos resultados e apresentação da revisão, foram 

discutidos os achados a partir dos temas convergentes encontrados nos artigos. 

 

Aspectos ético-legais da pesquisa 

 

Foram observados todos os preceitos éticos e legais no curso do 

desenvolvimento desta pesquisa, especialmente o que prevê a Resolução nº 466, de 12 

de dezembro de 2012, que contempla as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2013). Assim, o projeto de pesquisa foi 

encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa, quando obteve aprovação para início da 

coleta de dados (Número de parecer 2.031.960). 

O processo de construção do estudo foi pautado pelo respeito aos participantes 

em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua 

vontade de contribuir e permanecer ou não na pesquisa, por intermédio de manifestação 

expressa, livre e esclarecida. Ademais, ressalta-se que os dados obtidos foram 

exclusivamente utilizados para as finalidades previstas neste projeto, ou conforme o 

consentimento do participante. 

Os possíveis riscos que possam advir do desenvolvimento da pesquisa, os quais 

foram comunicados aos participantes, referiram-se à probabilidade de constrangimento 

em responder a determinadas perguntas ou à possibilidade de ocorrer estados de tensão 

emocional em função da temática. Contudo, todas as iniciativas foram adotadas no 

sentido de minorar esses potenciais riscos. Durante a coleta dos dados, a pesquisadora 

responsável comprometeu-se a zelar pela integridade e pelo bem-estar dos participantes, 

respeitando seus valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como seus 

hábitos e costumes. No curso da coleta de dados não houve necessidade de suspender 

temporariamente ou definitivamente as entrevistas. 

Os benefícios da pesquisa relacionam-se ao aumento do conhecimento científico 

para a área da Enfermagem, contribuindo para a preparação dos profissionais que 

trabalham no hospital onde a pesquisa foi realizada, promovendo reflexões e discussões 

sobre o tema e, com isso, prevendo a melhoria na qualidade da assistência. Além disso, 
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cabe ressaltar que os benefícios aos participantes superaram os riscos potenciais 

advindos das entrevistas. 

 

Limitação do estudo 

 

Durante a coleta de dados no Hospital Municipal Raul Sertã não foi possível 

identificar documentos que satisfizessem o atendimento dos objetivos deste estudo. De 

acordo com a chefia, supervisores de Enfermagem e responsáveis pelo Setor de Arquivo 

do hospital, os servidores à época do desastre não tiveram condições de guardar 

documentos, uma vez que estes ficaram perdidos em meio à lama e água. Nem tão 

pouco foram localizados relatórios produzidos após o atendimento emergencial na 

unidade pesquisada. 

Nesse sentido, investiu-se na busca de fontes jornalísticas. Ainda assim, os 

dados levantados por meio dessas fontes de informação não atenderam plenamente o 

esperado. Contudo, os jornais, por funcionarem como uma espécie de "enciclopédia do 

cotidiano", possuem alguma potencialidade para dar conta de casos raros e de 

fenômenos de complexa compreensão. 
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RESULTADOS 

1 – Preparação de profissionais de Enfermagem para atendimento intra-hospitalar 

às demandas de cuidado de pessoas atingidas por desastres socioambientais 

 

Esta subseção relaciona-se ao atendimento do primeiro objetivo específico da 

pesquisa. Os dados aqui apresentados e analisados foram produzidos por meio de 

entrevistas semiestruturadas, as quais foram aplicadas aos membros das equipes de 

Enfermagem durante seus turnos de trabalho. 

 

1.1- Perfil dos participantes 

Para apresentação dos dados demográficos, formação profissional e capacitação 

em desastres (Apêndice C) foram gerados gráficos, permitindo a observação do perfil 

dos profissionais entrevistados intencionalmente durante a coleta de dados.  

O gráfico 1 estabelece a relação entre sexo e idade dos profissionais de 

Enfermagem do hospital. 81,6% dos profissionais são representados pelo sexo feminino, 

enquanto que 18,4% representam o sexo masculino. A faixa etária com maior 

quantitativo de profissionais é a de 30 a 39 anos. A maior parte dos homens se encontra 

nas faixas etárias entre 40 e 49 anos e 30 e 39 anos, sendo representados igualmente 

entre elas.  

 

Gráfico 1: Relação entre sexo e faixa etária – Rio de Janeiro – 03 jan 2018 – 16 fev 

2018 

Fonte: Os autores (2018). 
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O Gráfico 2 aponta a relação de profissionais de acordo com a sua categoria em 

Enfermagem, e os setores nos quais estavam alocados durante a pesquisa. O Centro de 

Tratamento de Urgência (CTU), localizado no subsolo do hospital, é dividido em duas 

partes. A primeira delas localizada na entrada de emergência, sendo composta pelos 

setores sala de trauma, sala de curativo, psiquiatria, repouso masculino e unidade de 

terapia intensiva. A segunda parte é formada pelos setores repouso feminino, pediatria, 

medicação e nefrologia. 

Para cada um desses setores há apenas técnicos de Enfermagem e auxiliares de 

Enfermagem. Cada plantão possui um ou dois enfermeiros assistenciais, que ficam 

responsáveis por todo CTU, com exceção da unidade de terapia intensiva, que possui 

um enfermeiro assistencial exclusivo. Sendo assim há uma média de dois técnicos de 

Enfermagem e um auxiliar de Enfermagem para cada setor, e um ou dois enfermeiros 

assistenciais para todo o CTU durante um plantão de 24h.  

No centro cirúrgico, localizado no primeiro andar do hospital, há uma média de 

cinco técnicos de Enfermagem e dois auxiliares por plantão de 24h, e apenas um 

enfermeiro assistencial, que trabalha em escala diferenciada, sendo diarista. 

Um caso à parte é a unidade de nefrologia que, apesar de estar localizada dentro 

do hospital municipal, funciona como um setor privado atendendo convênios 

particulares e o SUS. Sendo assim, pacientes externos e aqueles internados no hospital 

realizam hemodiálise nessa unidade. Por esse motivo, a nefrologia possui um 

quantitativo maior de enfermeiros assistenciais, correspondendo a uma média de três 

profissionais em cada plantão, de segunda a sexta-feira, além dos técnicos de 

Enfermagem
4
.  

Os enfermeiros supervisores ficam responsáveis por todos os quatro andares do 

hospital, sendo chamados nos setores para resolução de ocorrências específicas. É 

sugestivo que a cada plantão de 24h haja um enfermeiro supervisor, o que na prática não 

ocorre, havendo acúmulo de funções durante os plantões.  

Cabe ressaltar que, neste gráfico, os enfermeiros assistenciais e enfermeiros 

supervisores foram contabilizados como uma única classe, a de enfermeiros, para a 

unidade CTU em todos os plantões, e por isso o aparente quantitativo elevado.  

 

                                                 
4
Os técnicos de Enfermagem da unidade de nefrologia optaram por não participar da pesquisa no 

momento da coleta de dados e, por isso, não aparecem no gráfico, apesar da categoria atuar no setor.  



79 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

sala de
trauma

curativo psiquiatria repouso
masculino

repouso
feminino

pediatria unidade
de terapia
intensiva

medicação centro
cirurgico

CTU nefrologia

Enfermeiro Técnico de Enfermagem Auxiliar de Enfermagem

21% 

12% 

49% 

18% 

Equipe de Enfermagem 
Enfermeiro
assistencial

Enfermeiro
supervisor

Técnico de
Enfermagem

Auxiliar de
Enfermagem

Gráfico 2: Dados demográficos dos profissionais de Enfermagem entrevistados – 

Rio de Janeiro – 03 jan 2018 – 16 fev 2018 

Fonte: Os autores (2018). 

 

O Gráfico 3 está relacionado à formação dos profissionais entrevistados, que 

compõe a equipe de Enfermagem.  

 

Gráfico 3: Formação dos profissionais entrevistados – Rio de Janeiro – 03 jan 2018        

– 16 fev 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2018) 

 

Algumas características a respeito da formação, como tempo de formado e grau 

de formação, também foram levantadas. Dos 49 entrevistados, 63,2% possuem mais de 

11 anos de formados. Com relação à especialização, apenas 26,5% dos profissionais 

possuem algum tipo de especialização na área de Enfermagem, 30,6% possuem 

especialização em outras áreas de conhecimento e 32,6% não possuem especialização. 
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No que tange à capacitação em desastres foi identificada a participação em 

cursos, participação em palestras/simulados/congressos/simpósios e contato com o 

conteúdo didático sobre o tema durante a formação ou especialização, apresentado no 

Gráfico 4. De forma geral, apenas 14,2% participaram de algum curso relacionado à 

área de Desastres em Enfermagem, sendo todos fora da região de Nova Friburgo. A 

participação em congressos, simpósios, seminários ou palestras foi representada por 

22,4% dos entrevistados, e somente 12,2% tiveram algum conteúdo durante a sua 

formação, sendo o principal tema abordado o de primeiros socorros.      

 

Gráfico 4: Capacitação profissional em desastres – Rio de Janeiro – 03 jan 2018 – 

16 fev 2018 

 

Fonte: Os autores (2018) 

 

1.2 Entrevistas com membros da chefia e supervisão de Enfermagem 

 

A respeito das entrevistas realizadas com enfermeiros supervisores e a chefe de 

Enfermagem (Apêndice D), alguns aspectos carecem de destaque. Acredita-se que, 

como chefia e supervisão das equipes de Enfermagem, estes profissionais seriam a 

referência para o gerenciamento de uma situação de desastre, no cenário intra-

hospitalar. No entanto, os mesmos apresentaram informações divergentes quando 

aplicado o formulário citado.  

Ademais, com relação ao número de leitos, a chefia e supervisores não souberam 

informar com exatidão o número de leitos ativos no hospital. Mediante o atendimento 

emergencial, onde a demanda habitual aumentaria em número e em gravidade, a chefia 

informou que não há um planejamento relacionado a reserva de leitos, sendo estes 
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pacientes atendidos e posteriormente internados nas enfermarias conforme 

disponibilização de leitos. 

Sendo assim, o hospital em estudo apresenta-se vulnerável funcionalmente 

diante da necessidade de uma resposta ordenada e efetiva a esta situação. Salienta-se a 

inexistência de um planejamento gerencial e a falta de preparo e de espaços adequados 

para destinar os pacientes graves e não graves que deem entrada neste manicômio. 

Com relação aos setores/unidades de todo o hospital foi informado a existência 

da clínica médica, clínica cirúrgica, ortopedia, neurologia, cardiologia, unidade 

coronariana, pediatria, isolamento, emergência, centro de terapia intensiva e centro 

cirúrgico. Por unanimidade, a unidade considerada a mais vulnerável em uma situação 

de desastre foi o CTU devido a sua localização no subsolo, a falta de estrutura do andar 

e o alagamento já ocorrido anteriormente. Para estratégias gerenciais, a fim de mitigar 

os danos, tanto a chefia como grande parte dos enfermeiros supervisores relatou não 

haver planos de preparação, o que é um ponto crítico a ser considerado. 

Sobre a Estratégia “Hospitais Seguros frente aos Desastres” (OPAS), apenas um 

entrevistado diz ter conhecimento a respeito, e que o hospital (HMRS) tenta adotá-la. 

Todos os outros não conhecem ou não souberam informar. Quando perguntados sobre 

as competências de Enfermagem em desastres, conforme preconizado pelo ICN, 

ninguém tinha conhecimento sobre esta diretriz. Também não há conhecimento sobre a 

existência de um plano de contingência e de protocolos específicos para atendimento de 

vítimas em massa. A falta recursos materiais para atuação no hospital e a redução de 

recursos humanos na área de enfermagem foram relatados pela chefia e supervisores de 

Enfermagem, culminando na sobrecarga de trabalho durante o atendimento de pacientes 

na atualidade. 

Outro problema apresentado pela pesquisa está relacionado à capacitação dos 

profissionais. O hospital não possui simulados, não mantém registros, documentação e 

não fornece relatórios sobre preparação para enfrentamento de desastres, bem como não 

promove e não participa de treinamentos em articulação à comunidade, como também 

não revela desempenho e envolvimento em pesquisas sobre o tema, mesmo após o 

desastre de janeiro de 2011.   
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1.3 Entrevistas com membros das equipes de Enfermagem 

 

O relatório emitido da CHD simples, após processamento pelo IRAMUTEQ®, 

indicou que o corpus geral foi constituído por 49 textos, ou seja, entrevistas (UCI). 

Esses foram separados em 866 segmentos de texto (ST), dos quais 706 foram 

classificados para análise, o que corresponde a um aproveitamento de 81,52% dos ST. 

Emergiram 29.659 ocorrências (palavras, fórmulas ou vocábulos), 2.916 palavras 

distintas e seis classes.  

A leitura do dendograma foi feita da esquerda para a direita (CAMARGO; 

JUSTO, 2016). Inicialmente, o corpus foi dividido, e na sua 1ª partição formaram-se 

dois grandes blocos. O primeiro desses blocos sofreu uma nova divisão, formando duas 

classes, 5 e 6. O outro bloco sofreu uma nova repartição, formando mais dois 

subgrupos. No primeiro ocorre uma nova divisão, que originou as classes 3 e 4, 

enquanto que o outro subgrupo também sofreu uma divisão que, por fim, originou as 

classes 1 e 2. Assim, deu-se origem às seis classes, as quais se mostraram estáveis, 

compostas por unidades de segmentos de texto com vocabulários semelhantes. 

A representação da classificação hierárquica descendente pode ser observada na 

Figura 7.  

 

Figura 7: Classificação Hierárquica Descendente relativa aosmembros das equipes    

de Enfermagem – Rio de Janeiro - 03 jan 2018 – 16 fev 2018 

Fonte: Relatório IRAMUTEQ®, 2017. 
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O segundo dendograma gerado pelo software IRAMUTEQ®, relativo ao corpus 

originado das entrevistas com os membros das equipes de Enfermagem, pode ser 

observado na Figura 8. Este permite visualizar o delineamento da CHD em suas seis 

classes, que foram caracterizadas por seus léxicos dominantes de sentido para o objeto 

de estudo e que, integrada aos segmentos de texto da análise, colabora para a 

sustentação da abordagem interpretativa desta pesquisa. 

 

Figura 8: Dendograma da CHD com palavras mais significativas das entrevistas – 

Rio de Janeiro – 03 jan 2018 – 16 fev 2018 

 

Fonte: Relatório IRAMUTEQ®, 2018 

 

A organização percentual dos ST pelas classes, obtida diante da alocação de 

palavras homogêneas, pode ser observada na Figura 8, que permite também evidenciar a 

distribuição decrescente por aglutinação de ST por entre as classes. Portanto, observa-se 
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que a Classe 5 concentra 20,7% dos ST, seguida da Classe 2 com 20,2%. Logo após 

vem a Classe 4 com 17%, as Classes 1 e 3 com 14,9% cada uma e, por último, a Classe 

6 com 12,3%.  

Outro documento gerado pelo IRAMUTEQ® é o Rapport. Trata-se de relatório 

criado em arquivo do tipo “documento de texto”, que foi transcrito para a Tabela 1: 

Principais palavras de cada Classe das entrevistas com os membros das equipes de 

Enfermagem – Rio de Janeiro – 3 jan 2018 – 16 fev 2018 para aprimorar a visualização 

e entendimento das classes, das palavras mais representativas para a classe; o tipo 

(classe gramatical); a percentagem correspondente à ocorrência das palavras nos 

segmentos de texto nesta classe em relação à sua ocorrência no corpus; “chi2”, que é a 

representação X
2
 de associação da palavra com a classe; “eff.st” referente ao número de 

segmentos de texto que contém a palavra na classe; e “eff.total”, que representa o 

número de segmentos de texto no corpus que contém, ao menos uma vez, a palavra 

citada.  

 

Tabela 1: Principais palavras de cada Classe das entrevistas com os membros das 

equipes de Enfermagem – Rio de Janeiro – 3 jan 2018 – 16 fev 2018 

 

Classe Palavras Tipo Percentagem Chi2 eff.st eff.total 

Classe 5 casa nome 93.75 53.29 15 16 

 quando advérbio 50.79 38.24 32 63 

 vivenciar advérbio 100.0 31.04 8 8 

 pegar verbo 57.14 29.85 20 35 

Classe 6 água nome 86.36 115.22 19 22 

 paciente nome 39.32 94.58 46 117 

 ficar verbo 37.08 57.76 33 89 

 entrada nome 100.0 50.3 7 7 

Classe 3 específico adjetivo 100.0 40.47 7 7 

 certeza nome 57.14 30.55 12 21 

 tratar verbo 100.00 28.82 5 5 

 atuar verbo 44.12 24.13 15 34 
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Classe 4 cirúrgico adjetivo 85.71 72.44 18 21 

 centro nome 80.95 62.75 17 21 

 junto adjetivo 65.0 33.62 13 20 

 suporte nome 57.69 31.69 15 26 

Classe 1 Físico adjetivo 90.48 97.72 19 21 

 estrutura nome 61.11 64.06 22 36 

 capacitação nome 57.14 63.02 24 42 

 profissional adjetivo 60.0 59.23 21 35 

Classe 2 preparar verbo 53.45 43.1 31 58 

 dizer verbo 47.76 34.67 32 67 

 resolver verbo 90.0 30.55 9 10 

 pessoal adjetivo 61.54 28.48 16 26 

 

Fonte: Relatório IRAMUTEQ®, 2017 

 

Quanto ao aproveitamento dos segmentos de texto classificados para análise, a 

correspondência foi de 81,52%, sendo demonstradas as palavras mais significativas em 

relação ao “chi2”. As ocorrências de palavras analisáveis exibem representatividade 

com distribuição decrescente das Classes 5, 2, 4, 1, 3, 6. A Tabela 1 também revela a 

relação do conteúdo lexical com as seis classes, demonstrando as palavras mais 

representativas, ordenadas por classe e pela sua frequência nas entrevistas.  

 

1.3.1- Apresentação dos blocos temáticos e das classes referentes ao corpus gerado em 

função das entrevistas com os membros das equipes de Enfermagem 

 

A organização textual estabelecida pelo software IRAMUTEQ®, através da 

Classificação Hierárquica Descendente (CHD), permitiu a divisão das classes em dois 

grandes blocos temáticos. A estruturação do Bloco Temático 1 é constituída pelas 

classes 5 e 6. Já o Bloco Temático 2 é formado pelas Classes 3 e 4 e pelas Classes 1 e 2. 

A seguir, a divisão dos referidos blocos e suas classes é apresentada no Quadro 

2. 
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Quadro 2: Equipes de Enfermagem – Divisão dos blocos temáticos, suas classes e 

respectivos subtemas – Rio de Janeiro – 03 jan2018 – 16 fev 2018 

 

BLOCO TEMÁTICO 

 

CLASSES SUBTEMAS 

 

1 

 

DESAFIOS NO 

ATENDIMENTO 

DAS PESSOAS 

ATINGIDAS PELO 

DESASTRE 

 

 

Classe 5: As consequências do 

alagamento refletidas no 

hospital  

1. Dificuldades no deslocamento 

de profissionais 

 

2. O quantitativo de vítimas e o 

estado de saúde 

Classe 6: O atendimento intra-

hospitalar após alagamento 

1. A falta de água potável e 

alimentação 

 

2. A falta de medicamentos e 

insumos 

 

3. O transporte dos pacientes  

 

 

2 

 

O 

ENFRENTAMENTO 

AO DESASTRE 

SOCIOAMBIENTAL 

VIVIDO PELA 

EQUIPE DE 

ENFERMAGEM  

 

 

Classe 3: Enfermagem e a 

falta de suporte emocional 

para situações de desastres  

1. As questões psicológicas não 

atendidas diante de situação de 

desastre 

Classe 4: O abalo psicológico 

da equipe de Enfermagem 

frente ao desastre no centro 

cirúrgico   

1. Assistência (in)segura no 

centro cirúrgico 

 

2. As questões psicológicas dos 

profissionais no centro cirúrgico    

Classe 1: Infraestrutura 

inadequada do hospital em 

situação de desastre  

1. Falta de investimentos na 

estrutura hospitalar 

 

2. Falta de investimento do 

hospital na capacitação de seus 

profissionais  

Classe 2: A falta de preparo 

da Enfermagem para atuação 

em desastres 

 

1. O sentimento de despreparo da 

equipe de Enfermagem diante de 

um desastre socioambiental  

 

2. Desconhecimento das 

competências de Enfermagem 

em desastres 

Fonte: Os autores (2018) 

 

 

 O primeiro bloco temático, formado pelas classes 5 e 6 e intitulado “Desafios no 

atendimento das pessoas atingidas pelo desastre”, apontou importantes aspectos acerca 

das dificuldades encontradas pelas equipes de Enfermagem, no que diz respeito ao 

deslocamento desses profissionais e os desafios enfrentados por aqueles que 
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permaneceram no hospital que entrou em colapso, após a chuva que ocorreu durante a 

madrugada do desastre. 

O segundo bloco intitulado “O enfrentamento ao desastre socioambiental vivido 

pela equipe de enfermagem”, formado pelas classes 3, 4, 5 e 6, destacou aspectos 

relacionados ao estado emocional dos profissionais diante da situação de desastre e a 

assistência prestada aos pacientes, a falta de investimentos na educação continuada, a 

importância de uma estrutura hospitalar adequada e a necessidade de preparação da 

Enfermagem para atuar em grandes desastres. 

 A partir do quadro, tabela e figuras anteriormente apresentadas pôde-se 

demonstrar que o tratamento das classes ocorreu mediante a categorização dos grupos e 

subgrupos. Para tal, as classes foram examinadas quanto à amplitude geral frente aos 

desafios atribuídos ao atendimento às pessoas atingidas por desastres (bloco 1), e às 

prioridades para o enfrentamento de desastres socioambientais por profissionais de 

Enfermagem (bloco 2), sendo incluídos os subtemas no contexto da análise.  

 Baseada na apresentação desses dois grandes blocos temáticos, e de acordo com 

a interpretação do material lexical gerado pelo software IRAMUTEQ®, foi possível 

elaborar um esquema para a compreensão do percurso para a análise das representações 

dos membros das equipes de Enfermagem acerca da temática proposta, no qual as 

classes foram denominadas de acordo com a apresentação dos seus resultados. 

 

Bloco Temático 1: “Desafios no atendimento das pessoas atingidas pelo desastre”   

 

Este bloco temático foi constituído por 233 segmentos de texto, o que 

representou 33% do material passível de análise presente no corpus. 

A análise lexical dos conteúdos do Bloco 1, no recorte da Classe 5, foi nomeada 

como “As consequências do alagamento refletidas no hospital”, e teve como subtemas 

“Dificuldades no deslocamento de profissionais” e “O quantitativo de vítimas e o estado 

de saúde”. Na Classe 6, o tema em destaque foi “O atendimento intra-hospitalar após 

alagamento”, e os respectivos subtemas foram “A falta de água potável e alimentação”, 

“A falta de medicamentos e insumos” e “O transporte dos pacientes”. 

A partir da formação do Bloco 1, inicia-se a análise das Classes 5 e 6, de acordo 

com os temas e subtemas, mediante categorização das palavras associadas para os 
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subtemas e as variáveis/indivíduos ligadas a cada Classe, conforme estruturado no 

Quadro 3.  

 

Quadro 3: Bloco Temático 1 (Classes 5 e 6 – temas e subtemas) – Rio de Janeiro – 

03 jan 2018 – 16 fev 2018 

 

BLOCO 1: DESAFIOS NO ATENDIMENTO DAS PESSOAS ATINGIDAS 

PELO DESASTRE 

Classes e Temas Subtemas Palavras Associadas Variáveis 

Classe 5: 

As consequências 

do alagamento 

refletidas no 

hospital 

Dificuldades no 

deslocamento de 

profissionais 

 

casa (chi
2
 = 53,29) 

chegar (chi
2
 = 23,47) 

pedra (chi
2
 = 23,21) 

passagem (chi
2
= 19,31) 

* ent_42 

* ent_11 

* cat_3 

* set_1 

O quantitativo de 

vítimas e o estado de 

saúde 

vivenciar (chi
2
 = 31,04) 

lama (chi
2
 = 24,65) 

bombeiro (chi
2
 = 18,62) 

Classe 6: 

O atendimento 

intra-hospitalar 

após alagamento 

A falta de água 

potável e alimentação 

água (chi
2
 = 115,22) 

alimentação (chi
2
 = 28,62) 

comida (chi
2
 = 28,62) 

* ent_21 

* ent_48 

* cat_3 

A falta de 

medicamentos e 

insumos 

medicamentos (chi
2
 = 

21,64) 

soro (chi
2
 = 14,63) 

antibiótico (chi
2
 = 14,63) 

O transporte dos 

pacientes 

paciente (chi
2
 = 94,58) 

transferir (chi
2
 =28,24) 

Fonte: Os autores (2018) 

 

Legenda: 

Classe 5     Classe 6 

*ent_42 – Entrevistado 42   *ent_21 – Entrevistado 21 

*ent_11 – Entrevistado 11   *ent_48 – Entrevistado 48 

*cat_3 – Técnico de Enfermagem   *cat_3 – Técnico de Enfermagem 

*set_1 – Sala de trauma  

 

 

Classe 5: As consequências do alagamento refletidas no hospital  

 

A Classe 5 foi constituída por 146 segmentos de texto, o que representou 

62,66% da análise do Bloco 1 e 20,68% do material de classificação do corpus das 

entrevistas com os membros das equipes de Enfermagem. Nesta classe, as variáveis de 

maior representatividade foram técnicos de Enfermagem, que trabalham na sala de 
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trauma, sendo os entrevistados 42 e 11 os que tiveram maior ligação com a classe, 

conforme destacado pelo software IRAMUTEQ®. 

Os segmentos de texto e as palavras que caracterizam essa Classe 5 (casa, 

chegar, pedra, passagem, vivenciar, lama, bombeiro) traduzem as consequências 

provocadas pelo alagamento, dentre elas a dificuldade enfrentada pelos profissionais de 

Enfermagem no que diz respeito ao seu próprio deslocamento até o hospital, e o enorme 

quantitativo de pessoas atingidas que chegavam a todo instante e de diversas formas.  

Esse dado é representado pelos segmentos de texto abaixo: 

 

Para entrar aqui foi difícil. Tinha muita lama. Eu tive que pegar 

carona até o Centro, e do Centro vir a pé, porque não tinha como 

carro vir aqui. Foi frustrante, bem difícil. (Entrevistado 02; categoria: 

técnico de Enfermagem)  

 

Por ser um volume muito grande, os colegas não conseguiam chegar 

ao hospital, porque eles ficaram presos nas suas casas. Era muita 

lama, muito lixo. Então, quem ficou no dia da tragédia, ficou preso 

aqui por dois dias. Não conseguia sair, e os que estavam de fora não 

conseguiam chegar. Assim, a equipe estava bem reduzida, muito 

cansada, e os atendimentos não paravam. (Entrevistado 13; categoria: 

técnico de Enfermagem) 

 

Caiu barreira dos dois lados de acesso ao hospital. As equipes não 

chegavam até lá. A gente ficou preso durante três dias. Depois é que 

os bombeiros conseguiram abrir uma passagem. (Entrevistado 17; 

categoria: técnico de Enfermagem) 

 

Quem estava aqui dentro teve de ficar, e quem estava em casa não 

conseguia vir. (Entrevistado 47; categoria: enfermeiro). 

 

Olha, foi bem tenso, vamos dizer assim, porque eu moro em 

Conselheiro, a casa que eu morava entrou muita água apesar de ser 

segundo andar. (Entrevistado 01; categoria: técnico de Enfermagem)  

 

A dificuldade de locomoção dos profissionais levou à redução das equipes de 

Enfermagem, pois não era possível haver rendição entre os membros no primeiro 

momento. Aqueles que estavam na unidade ficaram exaustos e emocionalmente 

abalados. As pessoas atingidas pelo desastre não paravam de chegar, e o atendimento 

foi se tornando cada vez mais precário.  
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Tivemos que "pegar" o pessoal que estava aqui dentro do hospital. 

Não tinha como chamar ninguém de fora, porque não tinha passagem. 

Não tinha como carro passar, não tinha nada. (Entrevistado 09; 

categoria: técnico de Enfermagem) 

 

 De modo geral, o quantitativo de pessoas atingidas pelo desastre era enorme, e o 

estado de saúde de boa parte delas era extremamente grave. As entrevistas com os 

membros das equipes de Enfermagem revelam o quanto era impressionante e assustador 

a forma como as pessoas chegavam até o hospital, tentando salvar suas vidas. As falas a 

seguir demonstram o caos estabelecido na emergência, logo na chegada das primeiras 

vítimas. 

 

Acordei com uma lama de mais de dois metros e meio, com as pessoas 

pedindo socorro, vários corpos pelas ruas, tudo alagado, várias 

pessoas sangrando, e repentinamente resolvemos sair e ver o que é 

que estava acontecendo. (Entrevistado 11; categoria: técnico de 

Enfermagem) 

 

Vieram chegando pessoas em cima de portas, com lama no nariz, 

ouvidos, boca, fraturas expostas, mãe chorando atrás dos filhos que 

vieram fraturados. (Entrevistado 30; categoria: auxiliar de 

Enfermagem) 

 

Não só os Bombeiros, mas a Enfermagem também recebeu pessoas 

que broncoaspiraram terra, areia, lama, pessoas que tiveram 

perfurações por madeira, vidro, pessoas que foram picadas por 

serpentes no meio dessa chuva toda. (Entrevistado 11; categoria: 

técnico de Enfermagem)  

 

Diante da situação caótica estabelecida era necessária a implementação de um 

plano de resposta a desastres (plano de emergência hospitalar), no intuito de estabelecer 

as funções de cada membro da equipe, obter melhor comunicação, designar um espaço 

adequado para o atendimento e fazer a triagem inicial e sequencial dessas vítimas, 

definindo assim, o melhor tratamento. A partir das falas é possível perceber a ansiedade 

dos enfermeiros para oferecer assistência, mas muitos não possuíam habilidades 

específicas, as quais são definidoras de uma assistência mais efetiva, que preveja a 

redução de riscos. 

 

Para as pessoas já imobilizadas, a gente já colocava nas possíveis 

macas que tivessem, porque aqui estava totalmente alagado, 

interditado. Teve que fazer um ponto de atendimento improvisado, 
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porque ninguém esperava acontecer uma coisa dessas. (Entrevistado 

42; categoria: técnico de Enfermagem) 

 

Mas o que assustou mais foi o quantitativo de pessoas, e a forma 

como elas chegavam aqui, com lama, em cima de porta. Coisa que 

não é da nossa rotina. (Entrevistado 15; categoria: auxiliar de 

Enfermagem) 

 

Como visto, a Classe 5 revelou os principais desafios encontrados pelos 

profissionais de Enfermagem diante da situação de alagamento da emergência do 

hospital, a dificuldade de deslocamento dos profissionais, a grande quantidade de 

pessoas atingidas com quadro de saúde grave e a dificuldade de implementação de um 

plano adequado para o atendimento de todos. Tais desafios são aspectos relevantes a 

serem considerados. A dificuldade de deslocamento dos profissionais para o seu local 

de trabalho, por exemplo, constitui-se em um ponto-chave para a garantia da 

continuidade do cuidado, o que traz sérias implicações para a qualidade e segurança na 

assistência. Tais desafios devem ser contemplados nos planos de emergência hospitalar, 

a fim de dar melhor sustentação e condição de resposta em termos gerenciais, ainda que 

em uma situação de grande desastre. 

 

Classe 6: O atendimento intra-hospitalar após o alagamento 

 

A Classe 6 foi constituída por 87 segmentos de texto, o que se relaciona a 

37,34% da análise do Bloco 1 e 12,32% do material de classificação do corpus relativo 

às entrevistas com os membros das equipes de Enfermagem. Nesta classe, as variáveis 

de maior representatividade foram os técnicos de Enfermagem, sendo os entrevistados 

21 e 48os que obtiveram maior ligação com a classe. 

Os segmentos de texto e as palavras que caracterizam a Classe 6 (água, paciente, 

banho, recepção, alimentação, transferir, usar, medicamento) exibem a forma como 

ocorreu o atendimento intra-hospitalar diante do alagamento da unidade de emergência, 

porta de entrada das vítimas traumatizadas, e as grandes dificuldades enfrentadas pelas 

equipes de Enfermagem.  

Uma vez que acontece um desastre, o plano de desastre hospitalar deve ser 

acionado e os recursos disponibilizados prontamente, para apoiar a resposta na sala de 

emergência. Todavia, não foi o que aconteceu na unidade hospitalar de Nova Friburgo. 
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Lidar com a escassez de recursos foi uma das dificuldades apontadas pelos 

entrevistados.    

 

A gente não tinha água para dar banho nos pacientes sujos de lama. 

A gente usava água para injeção para dar banho nos pacientes sujos 

de lama. Quando acabou a água (para injeção), porque a água da 

torneira estava toda suja de barro, a gente usou soro fisiológico. [...] 

A comida também foi uma coisa horrível, porque a gente não tinha o 

que comer. A alimentação não tinha nem para a gente e nem para os 

pacientes, porque não tinha como fazer comida. Começaram a chegar 

umas quentinhas para os pacientes, mas para a gente não. 

(Entrevistado: 02; categoria: técnico de Enfermagem) 

 

O alojamento das pessoas, a limpeza das pessoas, era uma coisa que 

ficou fora do controle, porque a água do hospital já não servia mais, 

não tinha mais soro para usar, para limpar, não tinha mais condições 

de você dar o conforto para o paciente. Ficou uma coisa fora do 

controle. [...] Aqui, a emergência, o primeiro andar do hospital, ficou 

alagado, com aproximadamente 50 centímetros de água, e passou a 

funcionar lá em cima na recepção principal. Na medida do possível os 

pacientes foram bem atendidos. A gente recebia lá em cima na 

recepção principal, onde funcionava essa emergência, e ia mandando 

para os andares até que esses pacientes eram transferidos para outros 

hospitais da região. (Entrevistado: 08; categoria: técnico de 

Enfermagem) 

 

Na realidade, aqui foi um desespero para todo mundo, porque eu 

estava aqui no hospital no dia quando começou a entrar aquela água 

aqui embaixo no CTU e tivemos que tirar os pacientes intubados, 

ambuzando os pacientes para subir para os andares, e a água 

subindo. Tivemos que desativar essa área aqui embaixo. Foi uma 

coisa horrível! Não gosto nem de lembrar! E foi chegando vítimas, 

chegando da rua, trazidas pelo Corpo de Bombeiros. (Entrevistado: 

09; categoria: técnico de Enfermagem) 

 

O médico recebia o primeiro paciente, fazia o boletim de entrada com 

as medicações que ele tinha que tomar, ia para o setor, quando 

chegava no setor você separava as medicações todas. Mas, a 

quantidade de pessoas era tão grande que chegou uma hora que você 

tinha que diluir tudo o que você tinha de antibiótico, identificando lá 

a diluição, e tudo o que você tinha de analgésico. (Entrevistado: 21; 

categoria: técnico de Enfermagem) 

 

Das falas depreende-se que as chuvas e o alagamento sofrido pela cidade de 

Nova Friburgo geraram grandes prejuízos para o hospital, dentre eles a perda de 



93 

 

 

 

insumos, que não haviam como repor de pronto, já que os acessos de dentro e de fora do 

município estavam obstruídos, o que dificultou os atendimentos. 

 

Recurso nenhum. Então ficou todo mundo meio que "ilhado" lá. Não 

tinha material para nada, para se fazer nada. (Entrevistado: 27; 

categoria: enfermeiro) 

 

As coisas eram meio precárias, inclusive não tinha água, não tinha 

um monte de coisas. Aí, a gente fazia com o que tinha no momento. 

(Entrevistado: 33; categoria: técnico de Enfermagem) 

 

A maioria dos pacientes precisou ser encaminhada para cirurgias ou estava em 

estado muito grave. A transferência de grande parte deles, para hospitais fora do 

município de Nova Friburgo, foi inevitável. O hospital não possuía mais condições para 

dar suporte a todas as vítimas. Essas transferências foram realizadas por helicópteros, já 

que as rodovias se encontravam ainda interditadas. 

 

Atendi as vítimas do desastre. Mas, assim que chegavam para gente, 

logo eles transferiam para o Rio, porque o hospital ficou muito 

decadente. Então, assim, chegavam e já iam. (Entrevistado: 34; 

categoria: técnico de Enfermagem) 

 

Depois de passado certo tempo, o hospital foi evacuado devido à 

sujeira e nível de contaminação. Então, foi transferida a maioria dos 

pacientes já nessa época para outros hospitais, geralmente do Rio. 

(Entrevistado: 39; categoria: técnico de Enfermagem) 

 

Teve até paciente que teve que ser transportado por helicóptero para 

ir para outros lugares, porque chegou em edema agudo. Aí, a gente 

conseguiu isso. (Entrevistado: 41; categoria: enfermeiro) 

 

A Classe 6, portanto, apontou os principais desafios enfrentados pelas equipes de 

Enfermagem durante o atendimento intra-hospitalar, logo após a ocorrência daquele 

grande desastre socioambiental. É preciso que enfermeiros e suas equipes entendam as 

suas funções diante de uma situação catastrófica. A promoção de um trabalho 

colaborativo e multi/interdisciplinar permite que o maior número possível de pessoas 

atingidas, que procuram os serviços hospitalares, seja adequadamente atendido. Além, é 

claro, de estarem à disposição os suprimentos mínimos necessários. O gerenciamento 

dos riscos agravados por uma situação de desastre, em cenário hospitalar, é um aspecto 

estratégico para dar conta do esperado aumento de pacientes em tal caso. Em geral, as 



94 

 

 

 

pessoas atingidas por desastres têm uma tendência a buscarem as unidades de saúde 

para resolverem problemas emergenciais, mas também para abrigarem-se e buscarem 

assistência social. 

 

Bloco Temático 2: O enfrentamento ao desastre socioambiental vivido pela equipe 

de enfermagem  

 

O segundo bloco temático foi constituído por 473 segmentos de texto, 

representando 67% do material passível de análise presente no corpus. 

A organização lexical dos conteúdos do Bloco Temático 2, no recorte da Classe 

3, foi nomeada “Enfermagem e a falta de suporte emocional para situações de 

desastres”, com o subtema “As questões psicológicas não atendidas diante de situação 

de desastre”. Já a Classe 4 foi nomeada como “O abalo psicológico da equipe de 

Enfermagem frente ao desastre no centro cirúrgico”, tendo como subtemas “Assistência 

(in)segura no centro cirúrgico” e “As questões psicológicas dos profissionais no centro 

cirúrgico”. 

Na Classe 1, o tema em destaque foi “Infraestrutura inadequada do hospital em 

situação de desastre”, com os subtemas “Falta de investimento na estrutura hospitalar” e 

“Falta de investimento do hospital na capacitação dos seus profissionais”. E a Classe 2 

teve como temática “A falta de preparo da Enfermagem para atuação em desastres”, e 

seus respectivos subtemas “O sentimento de despreparo da equipe de Enfermagem 

diante de um desastre socioambiental” e “Desconhecimento das competências de 

Enfermagem em desastres”. 

Com base na formação do Bloco 2 são apresentadas as Classes 3, 4, 1 e 2, de 

acordo com os seus temas e subtemas, mediante categorização das palavras associadas 

para os subtemas e as variáveis/indivíduos ligadas à cada Classe, conforme estruturado 

no Quadro 4.  

  

Quadro 4: Bloco Temático 2 (Classes 3, 4, 1 e 2 – temas e subtemas) – Rio de 

Janeiro – 03 jan 2018 – 16 fev 2018  
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BLOCO 2: O ENFRENTAMENTO AO DESASTRE SOCIOAMBIENTAL 

VIVIDO PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM  

Classes e Temas Subtemas Palavras associadas Variáveis 

Classe 3: 

Enfermagem e a 

falta de suporte 

emocional para 

situações de 

desastres 

As questões 

psicológicas não 

atendidas diante de 

situação de desastre 

específico (chi
2
 = 40,47) 

certeza (chi
2
 = 30,55) 

tratar (chi
2
 = 28,82) 

atuar (chi
2
 = 24,13) 

*ida_5 

*ent_45 

*set_11 

Classe 4:  

O abalo psicológico 

da equipe de 

Enfermagem frente 

ao desastre no centro 

cirúrgico 

Assistência 

(in)segura no centro 

cirúrgico 

cirúrgico (chi
2
 = 72,44) 

centro (chi
2
 = 62,75) 

urgência (chi
2
 = 20,09) 

quantidade (chi
2
 = 18,88) 

atender (chi
2
 = 13,71) 

*set_9 

*ent_44 

As questões 

psicológicas dos 

profissionais no 

centro cirúrgico 

suporte (chi
2
 = 31,59) 

psicológico (chi
2
 = 24,73) 

Classe 1: 

Infraestrutura 

inadequada do 

hospital em situação 

de desastre 

 

Falta de 

investimento na 

estrutura hospitalar 

físico (chi
2
 = 97,72) 

estrutura (chi
2
 = 64,06) 

 

*ent_32 

*ent_04 

*set_2 

*ent_39 

Falta de 

investimento do 

hospital na 

capacitação dos seus 

profissionais 

capacitação (chi
2
 = 63,02)  

profissional (chi
2
 = 59,23) 

Classe 2: A falta de 

preparo da 

Enfermagem para 

atuação em desastres 

 

O sentimento de 

despreparo da 

equipe de 

Enfermagem diante 

de um desastre 

socioambiental 

preparar (chi
2
 = 43,1) 

resolver (chi
2
 = 30,55) 

pessoal (chi
2
 = 28,48) 

*ent_26 

*ida_4 

*cat_2 

Desconhecimento 

das competências de 

Enfermagem em 

desastres 

preparado (chi
2 

= 27,32) 

profissão (chi
2 

= 23,82) 

informação (chi
2 

= 22,42) 

Fonte: Os autores (2018) 

Legenda: 

Classe 3      Classe 4 

*ida_5      *set_9 – Centro Cirúrgico 

*ent_45      *ent_44 – entrevistado 44 

*set_11 

      

Classe 1      Classe 2     
*ent_32 – Entrevistado 32    *ent_26 

*ent_04 – Entrevistado 04    *ida_4 

*set_2 – Sala de Curativo    *cat_2 

*ent_39 – Entrevistado 39 
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Classe 3: Enfermagem e a falta de suporte emocional para situações de desastres 

 

A Classe 3 ficou constituída por 105 segmentos de texto, o que representou 

22,19% do material de análise do Bloco 2 e 14,87% do corpus referente às entrevistas 

com os membros das equipes de Enfermagem. As variáveis de maior representatividade 

nesta classe foram idade entre 60 e 69 anos e o entrevistado 45. 

Os segmentos de texto e as palavras que caracterizam essa classe (específico, 

certeza, tratar, atuar, desastre) revelam a necessidade de maior suporte emocional para 

as equipes de Enfermagem lidarem com situações de desastre. Parte-se da premissa de 

que é preciso oferecer apoio psicológico para profissionais, que lidaram com uma 

situação fora da sua rotina, bem como preparar a equipe psicologicamente para 

eventuais situações de desastre. Os relatos a seguir mostram a falta que os profissionais 

sentem do apoio emocional/psicológico. 

 

Primeiro, deve-se discutir a questão psicológica. E, se ficou alguma 

coisa, deve-se fazer um tratamento psicológico para essas pessoas. 

Tem muita gente que fala ainda com um certo, peso quando trata 

desse assunto. (Entrevistado 10; categoria: técnico de Enfermagem) 

 

Tratar muito o "psicológico". Porque, se você não tiver "psicológico" 

para lidar com essa situação, tudo vai embora. Saber os desastres que 

podem ocorrer na região específica, que é a nossa, para ninguém ter 

isso como uma coisa atípica. (Entrevistado 12; técnico de 

Enfermagem) 

 

O que a gente solicita e precisa muito é disso aí, é de orientação e 

apoio psicológico. (Entrevistado 20; categoria: enfermeiro) 

 

Olha! Se eu falar que a gente se sente psicologicamente preparado, eu 

estou mentindo. (Entrevistado 45; categoria: auxiliar de Enfermagem) 

 

Os segmentos de texto apontam que os profissionais percebem a necessidade de 

maior investimento em apoio psicológico, uma vez que lidar com grande número de 

vítimas sob sua responsabilidade direta, em condições extremas e críticas de saúde, não 

é tarefa fácil. Com efeito, o apoio emocional/psicológico constitui-se em um dos pontos 

mais sensíveis para quem atua em ambientes e condições caóticas. Ademais, esse tipo 

de suporte é um dos aspectos amplamente discutidos nos estudos sobre grandes 

emergências e desastres, posto que muitos profissionais desenvolvem problemas de 
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ordem psíquica nessas situações (angústia, claustrofobia e síndrome do pânico, por 

exemplo), que carecem de atenção e suporte antes, durante e após tais eventos.  

 

Classe 4: O abalo psicológico da equipe de Enfermagem frente ao desastre no 

centro cirúrgico 

 

A Classe 4 foi constituída por 120 segmentos de texto, que representam 25,36% 

do material de análise do Bloco 2 e 17% do material de classificação do corpus relativo 

às entrevistas com os membros das equipes de Enfermagem. Nesta classe, apenas duas 

variáveis tiveram maior representatividade, sendo o setor centro cirúrgico e o 

entrevistado 44, os que apresentaram maior ligação com a classe, conforme destacado 

pelo software IRAMUTEQ®. 

Os segmentos de texto e as palavras que caracterizam esta classe (centro, 

cirúrgico, psicológico, quantidade, tempo, urgência, atender, encaminhar, trauma) 

exprimem fatores que abalaram o estado emocional dos profissionais no centro 

cirúrgico, diante da gravidade que cada paciente chegava. O centro cirúrgico foi um 

setor que se destacou dentro da unidade, pois grande parte das vítimas traumatizadas 

eram encaminhadas para cirurgias, em um curto espaço de tempo. Isso fez com que a 

segurança na assistência ficasse prejudicada.   

Dar conta do atendimento de todas as vítimas, a maioria em condições críticas 

de saúde, em um hospital com grandes precariedades e limitações e em uma situação 

rara e fora do habitual, provocou reações e sensações desconfortantes nos profissionais. 

O preparo psicológico prévio fez-se necessário para que tivessem uma estrutura 

emocional adequada para lidar com o cenário caótico. Algumas falas demonstram 

pontos da fragilidade emocional vivida por estes profissionais naquela ocasião.  

 

Acho que o maior desafio mesmo foi o psicológico, e a grande 

quantidade de pacientes que chegava ao mesmo tempo. Atuar aqui foi 

difícil por causa dessa situação. (Entrevistado: 13; categoria: técnico 

de Enfermagem) 

 

O que foi ruim aqui foi o volume de pacientes muito grande, com a 

equipe muito reduzida, e o ‘psicológico’ muito abalado. Isso foi muito 

ruim no centro cirúrgico. (Entrevistado: 13; categoria: técnico de 

Enfermagem) 
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Encaminhava para o centro cirúrgico, porque a maioria era caso de 

amputação, porque tinha caído coisas em cima da perna, do braço. 

Então, a gente encaminhava logo para o centro cirúrgico. 

(Entrevistado: 33; categoria: técnico de Enfermagem) 

 

 

O relato abaixo expressa a preocupação que as enfermeiras tinham ao receber 

um paciente no centro cirúrgico e o desafio de oferecer um ambiente adequado para o 

cuidado.  

 

Na maioria dos casos, a gente tentava manter a técnica, mas era 

muito difícil, porque o centro cirúrgico ficou muito sujo, muita lama. 

Não tinha tempo de a gente ter a preocupação de manter o setor 

limpo e tal. A gente, na medida do possível, tentava manter a técnica 

para não levar contaminação, mas foi muito difícil. (Entrevistado: 13; 

categoria: técnico de Enfermagem) 

 

Os entrevistados relatam o pânico ou medo de agir, e a necessidade de suporte 

psicológico como medida de preparação para atuação em desastres. 

 

Não tem uma preparação nem teórica nem prática para isso, não. A 

gente vai no "automático". (Entrevistado: 01; categoria: técnico de 

Enfermagem) 

 

Isso dá melhor chance de sobrevida para as vítimas de desastres... 

Não só o conhecimento, mas estrutura psicológica, para poder 

organizar uma situação dessa. (Entrevistado: 25; categoria: 

enfermeiro) 

 

Porque, tem assim um despreparo psicológico. Isso também é grande. 

Não adianta, se a pessoa não tiver um preparo psicológico ela pode 

ter a bagagem que for, que ela não vai conseguir dar um bom 

atendimento. (Entrevistado: 17; categoria: técnico de Enfermagem) 

 

Por mais que a gente acha que sabe agir, na hora entra o pânico, 

entra tudo. (Entrevistado: 40; categoria: auxiliar de Enfermagem) 

 

Os funcionários que estavam aqui não tiveram nenhum apoio 

psicológico. (Entrevistado: 18; categoria: técnico de Enfermagem) 

 

 

 Assim, esta classe destacou dois pontos importantes sob o ponto de vista da 

racionalização da assistência em desastres: o preparo psicológico dos profissionais para 

lidarem com tais situações, e a segurança na assistência hospitalar às pessoas atingidas. 
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O descontrole sobre a quantidade de pacientes que chegarão aos diversos setores 

do hospital, e as múltiplas demandas de cuidado resultantes da situação são geradoras 

de ansiedade e expectativas, que envolvem condicionamento psíquico das equipes. 

A resiliência e capacidade de preparação e resposta são medidas estratégicas 

para a obtenção de melhores resultados. Ademais, como reportado, o alto fluxo de 

pacientes no centro cirúrgico sujos de lama e com indicações cirúrgicas de 

urgência/emergência dificultou demasiadamente a qualidade e segurança na assistência, 

sendo este setor um local-alvo para o atendimento especializado em desastres. 

 

Classe 1: Infraestrutura inadequada do hospital em situação de desastre 

 

A Classe 1 foi constituída por 105 segmentos de texto, o que representou 

22,19% dos dados do Bloco 2 e 14,87% do material de classificação do corpus referente 

às entrevistas com os membros das equipes de Enfermagem. As variáveis de maior 

representatividade foram o setor sala de curativo, e os entrevistados 32, 04 e 39 foram 

os que obtiveram maior correlação com a classe, os quais foram destacados pelo 

software IRAMUTEQ®. 

Os segmentos de texto e as palavras que caracterizam esta classe (estrutura, 

capacitação, profissional, falta, qualificação, educação, infraestrutura) manifestam a 

inadequada infraestrutura hospitalar e a falta de investimento do hospital na capacitação 

de seus profissionais de Enfermagem em desastres, no que tange ao aprimoramento de 

habilidade e atualização do conhecimento, medidas que tem potencial para apoiarem 

positivamente o atendimento em desastres. Estes dois pontos destacados podem ser 

observados nas falas dos entrevistados a seguir: 

 

A questão aqui é a logística mesmo da unidade. Falta de funcionário, 

de equipamentos, de insumos, entre outras coisas mais... 

(Entrevistado: 04; categoria: técnico de Enfermagem) 

 

Então, a estrutura diante do número de pessoas que vivem aqui é 

pequena, o número de profissionais é pouco, o número de 

equipamentos também é pouco. Então, se viesse acontecer uma 

tragédia daquela proporção, o hospital não estaria preparado. 

(Entrevistado: 13; categoria: técnico de Enfermagem)  
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Você tem que lidar com as condições clínicas do paciente. Ele vem 

para cá e não tem estrutura. Acho que é essa a dificuldade. 

(Entrevistado: 37; categoria: auxiliar de Enfermagem) 

 

As falas abaixo revelam o despreparo da infraestrutura da emergência do 

hospital no próprio dia a dia.   

 

Estrutura física não tem. A gente não tem estrutura para os pacientes 

que a gente já tem. Então, assim, para uma catástrofe, não tem 

mesmo, além de material. Tem dia que você não tem um respirador. 

Então, a estrutura você não tem para uma catástrofe. Eu acho que 

além disso, palestras e cursos práticos. Essa parte de capacitação 

para as equipes, simulação, deveria ser feita. (Entrevistado: 32; 

categoria: enfermeiro) 

 

Há falta de infraestrutura. Há falta de material. Há falta de 

capacitação dos funcionários, falta de mão de obra, principalmente, 

porque o número é muito reduzido. (Entrevistado: 39; categoria: 

técnico de Enfermagem) 

 

Não temos estrutura física. Não temos estrutura de suporte nenhum. 

Não temos funcionários, porque o número de profissionais hoje é 

muito menor do que deveria. Não temos nada. Se acontecer, vamos 

supor que aconteça, vai ser pior do que foi em 2011. (Entrevistado: 

40; categoria: auxiliar de Enfermagem) 

 

Os entrevistados também apontam para a dificuldade de investir na educação 

continuada e atualização do conhecimento. Devido à escassez de recursos humanos do 

hospital, muitos profissionais fazem "hora extra", não havendo tempo hábil e mesmo 

recursos financeiros para participação em cursos, palestras ou congressos.  

 

Você tem que pagar o curso de capacitação. Se for o teu plantão, você 

ainda tem que pagar alguém para ficar no seu plantão. Então, não 

tem condições de a gente bancar. (Entrevistado: 03; categoria: auxiliar 

de Enfermagem) 

 

Falta capacitação. Emergência tem que ser capacitada para poder 

dar essa resposta. Se não tiver capacitação, não tem como dar essa 

resposta. Vai ficar perdido, não sabendo o que vai fazer. 

(Entrevistado: 04; categoria: técnico de Enfermagem) 

 

A gente não tem experiência nessa atuação. Até o momento, eu acho 

que há falta de capacitação e conhecimento para poder atender as 

vítimas. (Entrevistado: 24; categoria: enfermeiro)   
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Com o preparo que eu tenho hoje, por ter feito o curso de bombeiro, 

me ajuda bastante, mas o hospital não dá esse curso, não dá esse 

treinamento para a gente. (Entrevistado: 02; categoria: técnico de 

Enfermagem) 

 

Depois dessa tragédia, não houve um protocolo de atendimento, não 

houve uma preocupação em capacitar, porque são os mesmos 

profissionais que estavam naquela época. A maioria continua aqui 

hoje. (Entrevistado: 13; categoria: técnico de Enfermagem)  

 

Eu acho que a qualificação profissional e educação continuada são 

muito importantes para a preparação da Enfermagem no 

enfrentamento de desastres. (Entrevistado: 31; categoria: enfermeiro)   

 

Seminários, educação continuada, acho que isso tudo seria válido 

para gente poder melhorar, com relação a essa questão. 

(Entrevistado: 41; categoria: enfermeiro) 

 

Aqui no CTU a gente tem muitos funcionários que trabalham há 

muitos anos. A gente precisa de uma capacitação e uma atualização 

desses profissionais. (Entrevistado: 24; categoria: enfermeiro)  

 

Como atestado pelos seguimentos de texto, esta classe apresentou situações que 

tratam da precária infraestrutura do hospital e da falta de investimento do próprio 

hospital na educação continuada de seus profissionais. Muitos foram os relatos de falta 

de equipamentos, medicações, equipes reduzidas, condições inadequadas para 

atendimento de pacientes no cotidiano do hospital. Um novo episódio de desastre na 

cidade, como o que aconteceu em janeiro de 2011, poderia gerar um outro desastre 

dentro do hospital. A falta de protocolos para guiarem os profissionais de Enfermagem, 

com matrizes de responsabilidades bem definidas, também é outro fator que dificulta a 

percepção e gerenciamento dos riscos e o entendimento do seu papel diante de um 

desastre. Os profissionais percebem que o acúmulo de conhecimento, o 

desenvolvimento de habilidades e a realização de treinamentos são fundamentais para a 

preparação dessas equipes.     

 

Classe 2:  A falta de preparo da Enfermagem para atuação em desastres 

 

Na constituição desta última classe ocorreram 143 segmentos de texto, o que se 

refere à 30,23% do conjunto de análise do Bloco 2 e 20,25% do material de 

classificação do corpus relacionado às entrevistas com os membros das equipes de 
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Enfermagem. As variáveis de maior representatividade foram enfermeiros supervisores, 

com idade entre 50 e 59 anos, sendo o entrevistado 26, aquele que teve maior ligação 

com a classe, conforme apontado pelo IRAMUTEQ®. 

A caracterização da classe é dada pelos segmentos de texto e palavras (resolver, 

preparado, informação, Enfermagem, competência, conhecimento, capacidade), os 

quais relatam como as equipes de Enfermagem percebem a falta de preparo dos 

profissionais e do próprio hospital para oferecer um serviço de saúde adequado, ainda 

que para grande número de vítimas em estado grave. Também apontam a necessidade 

de priorizar a preparação da Enfermagem para atendimento em desastres, e suas 

percepções a respeito das competências de Enfermagem em desastres. 

 

Sobre a preparação da equipe, foi uma coisa muito assim 

improvisada, porque ninguém estava preparado. Eu acho que a gente 

tem que ter mais preparação. Esse hospital é o único que tem aqui, 

que recebe toda a população. [...] Aqui, muitas vezes, o profissional 

não está muito preparado, e fica esperando o médico dizer: ‘Faça 

isso! Faça aquilo! (Entrevistado: 09; categoria: técnico de 

Enfermagem) 

 

Os fragmentos de texto abaixo revelam a dificuldade de percepção de parte dos 

entrevistados sobre as suas competências para atendimento em desastres.  

 

Competência em si está dentro do seu limite. É atender o paciente, 

fazer os devidos procedimentos, o que compete a Enfermagem. E acho 

que o resto é deixar o pessoal, o corpo médico agir também, para 

poder resolver. Mas, no caso, a minha competência... Ah! Se está 

sangrando, eu vou conter o sangramento. Eu sei fazer. Ah! Fraturou? 

Vou imobilizar. Eu sei fazer. O ‘resto’ é deixar o pessoal resolver. 

(Entrevistado: 43; categoria: auxiliar de Enfermagem) 

 

As competências da preparação são no mínimo saber os primeiros 

socorros. (Entrevistado: 29; categoria: enfermeiro) 

 

As competências, eu não sei te dizer, porque são tantos detalhes nesse 

ponto de tragédia que a gente não pode nem enumerar o que poderia 

ser feito. (Entrevistado: 39; categoria: técnico de Enfermagem) 

 

As falas a seguir refletem a necessidade de preparação da equipe para 

atendimento à grande número de vítimas. De modo geral, os profissionais não se sentem 

completamente capacitados para lidar com situações de grandes desastres.  
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A Enfermagem conhece a estrutura toda do hospital. Então, ela sabe 

gerenciar essa parte muito bem, de uma forma bem ampla. No 

entanto, não tem preparo para uma tragédia de grande porte, o 

hospital não tem. (Entrevistado: 27; categoria: enfermeiro) 

 

A preparação é primordial para todos nós, tanto para quem já está na 

ativa há mais tempo, quanto para o pessoal que está chegando. [...] O 

pessoal que temos não está 100% preparado. (Entrevistado: 26; 

categoria: enfermeiro) 

 

Porque uma coisa é atender uma queda de árvore, outra coisa é 

atender 20 quedas de árvore num lugar que só comporta três. Eu 

acho que é importante ter um guia, um norte para gente seguir. 

(Entrevistado: 37; categoria: auxiliar de Enfermagem) 

 

Aqui, como eu vejo, ninguém está preparado, porque não tem 

treinamento. Não tem preparo para as pessoas. Não tem investimento 

nessa parte de catástrofe. (Entrevistado: 42; categoria: técnico de 

Enfermagem) 

 

Porque, agora vêm aí as chuvas de verão, e eu acho que eles 

deveriam dar umas palestras, cursos preparatórios para gente aqui 

dentro do hospital. Eu acho que deveria ter, para preparar a gente. 

(Entrevistado: 34; categoria: técnico de Enfermagem) 

 

Apesar das forças que todo mundo uniu, os médicos, a Enfermagem, o 

hospital não estava preparado na época, e hoje muito menos. 

(Entrevistado: 18; categoria: técnico de Enfermagem) 

 

Não há um treinamento. Acho que a maior dificuldade para gente 

atender é porque a gente não tem esse treinamento. Não é uma coisa 

que acontece com costume. Como não se tem o treinamento, então 

acho que pode ter uma dificuldade muito grande. (Entrevistado: 49; 

categoria: enfermeiro) 

 

É uma coisa que acontece, e a gente não tem esse tipo de treinamento, 

nem na graduação. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que 

hoje, vendo tudo o que aconteceu, tem que ter esse treinamento. 

(Entrevistado: 41; categoria: enfermeiro) 

 

Como visto, a Classe 2 abordou questões voltadas para a preparação da 

Enfermagem para enfrentamento de desastres socioambientais e suas competências em 

relação a este aspecto. Foram destacados os fatores que afetam a preparação, a 

percepção dos entrevistados quanto às competências que devem ser desenvolvidas 

diante de uma situação de desastre e as preocupações voltadas para a falta de 

conhecimento dos papéis que precisam ser desenvolvidos, para garantir uma assistência 

mais efetiva, eficaz e segura.  
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Esperar o inesperado, ou seja, estar em condições para responder a situações 

atípicas, como as inerentes aos desastres socioambientais, é um ponto-chave para a 

formação e educação permanente dos profissionais de Enfermagem. O ato de preparar 

está intrinsicamente relacionado a educar. A prática, seja por meio de treinamentos 

(simulações) ou ação real, também é um aspecto importante a considerar. Por si, a 

prática oportuniza maior confiança, habilidades, conhecimentos e atitudes necessárias 

para uma melhor resposta. 

 

2 - Dificuldades enfrentadas pelo Setor Saúde na resposta ao desastre de origem 

natural no município de Nova Friburgo 

 

Esta subseção refere-se ao atendimento do segundo objetivo específico da 

pesquisa, qual seja: apontar as dificuldades enfrentadas pelo Setor Saúde na resposta ao 

desastre socioambiental ocorrido no município de Nova Friburgo. 

Para tanto foram selecionados 13 (treze) documentos, através da internet, em 

jornais de maior circulação no Estado do Rio de Janeiro, relacionados à tragédia 

ocorrida em Nova Friburgo. As notícias selecionadas contemplaram o período de 12 de 

janeiro de 2011 a 30 de janeiro de 2011, a partir dos critérios de inclusão e exclusão 

apresentados na seção sobre a metodologia deste estudo. As reportagens estão 

apresentadas cronologicamente no quadro a seguir Quadro 5. 
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Quadro 5: Dados das fontes jornalísticas publicadas de 12 a 30 de janeiro de 2011 – Rio de Janeiro – 05 a 06 de março de 2018 

 

Jornal Data Título 

 

Repórter Manchete 

 

Unidade 

Identificada 

Imagens 

AIH 

Imagens 

APH 

Participação 

profissional 

Enfermagem 

Link Ocorrência Desafio 

enfrentado 

Extra 12/01 Criança morre 

em 

desabamento 

N.I. Sim  Hospital 

Municipal 

Raul Sertã 

Não  Sim   Não  http://acervo.extr

a.globo.com/resu

ltados/?r=ARTI

CLES&any=des

astre+nova+frib

urgo&ye=2011

&mo=1&da=12

&o=ascedingDat

e Acesso em 05 

de março de 

2018 

Desabamento 

de prédio e 

vítimas 

encaminhadas 

para o HMRS 

Socorrer as 

vítimas do 

desabamento 

O Globo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/01 Chuva: 

desabamento 

de prédio em 

Nova Friburgo 

mata duas 

pessoas 

Gabriel 

Mascarenhas 

e Ronaldo 

Braga 

Sim  Hospital 

Municipal Raul 

Sertã 

Não  Sim   Não  http://acervo.ogl

obo.globo.com/c

onsulta-ao-

acervo/?navegac

aoPorData=2010

20110112 

Acesso em 05 de 

março de 2018 

Desabamento 

de prédio e 

vítimas 

encaminhadas 

para o HMRS 

Socorrer às 

vítimas do 

desabamento 

Extra  13/01 Hospitais 

também são 

afetados 

N.I.  Não  Hospital 

Municipal 

Raul Sertã 

 

Não  Não  Não  http://acervo.extr

a.globo.com/resu

ltados/?r=ARTI

CLES&any=des

astre+nova+frib

Alagamento, 

deslizamento 

de terra.  

Dificuldades 

para fornecer 

atendimento 

às pessoas 

atingidas. 
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Hospital de 

Campanha do 

Bombeiro 

 

Hospital São 

Lucas 

urgo&ye=2011

&mo=1&da=13

&o=ascedingDat

e Acesso em 05 

de março de 

2018 

Extra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/01 Promessa de 

R$780 milhões  

N.I. Sim  Hospital de 

campanha 

Não  Sim  Não  http://acervo.extr

a.globo.com/resu

ltados/?r=ARTI

CLES&any=des

astre+nova+frib

urgo&ye=2011

&mo=1&da=13

&o=ascedingDat

e Acesso em 05 

de março de 

2018 

Repasse de 

verba para 

recuperação 

de áreas 

destruídas 

pelas chuvas.  

Falta de 

recursos.  

O Globo 

 

 

 

 

 

 

 

13/01 Em 1 dia, toda 

a chuva de 1 

mês 

N.I. Sim Hospital 

Municipal Raul 

Sertã, Hospital 

de Campanha, 

Hospital São 

Lucas. 

Não  Sim  Não  http://acervo.ogl

obo.globo.com/c

onsulta-ao-

acervo/?navegac

aoPorData=2010

20110113 

Acesso em 05 de 

março de 2018 

Alagamento, 

deslizamento 

de terra.  

Dificuldades 

para fornecer 

atendimento 

às pessoas 

atingidas. 
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O Globo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/01 Prefeitura faz 

apelo por 

doações  

N.I. Sim  Hemorio Não  Não  Não  http://acervo.ogl

obo.globo.com/c

onsulta-ao-

acervo/?navegac

aoPorData=2010

20110113 

Acesso em 05 de 

março de 2018 

Pedido de 

doação de 

sangue para a 

Região 

Serrana.  

Conseguir 

quantidade 

adequada de 

bolsas de 

sangue e 

enviar para a 

Região 

Serrana. 

O Globo 

 

 

14/01 A maior 

tragédia 

recente do 

Brasil 

N.I. Sim Hospital 

Municipal 

Raul Sertã, 

Hospital São 

Lucas. 

 

Não  Não  Não  http://acervo.ogl

obo.globo.com/c

onsulta-ao-

acervo/?navegac

aoPorData=2010

20110114 acesso 

em 6 de março 

de 2018 

Alagamento e 

queda de 

barreira. 

Dificuldade 

no 

atendimento 

devido 

fechamento 

de setores de 

emergência.  

O Globo 

 

 

 

 

 

 

 

14/01 Bombeiros 

heróis salvam 

criança e pai 

que estavam 

soterrados em 

Friburgo 

N.I. Não  Corpo de 

Bombeiros 

Não  Sim  Não  http://acervo.ogl

obo.globo.com/c

onsulta-ao-

acervo/?navegac

aoPorData=2010

20110114 acesso 

em 6 de março 

de 2018 

Soterramento 

de uma 

criança. 

Salvar 

criança de 6 

anos 

soterrada por 

15h.  

A voz 

da serra 

19/01 Hospital de 

Campanha da 

Marinha segue 

funcionando 

24h na cidade 

 

N.I. 

 

Sim  Hospital de 

Campanha da 

Marinha, 

Hospital 

Municipal 

Raul Sertã. 

Não  Não  Não  https://avozdaser

ra.com.br/noticia

s/hospital-de-

campanha-da-

marinha-segue-

funcionando-

Atendimento 

de urgência e 

emergência 

aos afetados 

pelo desastre. 

Alta 

demanda de 

pacientes. 
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 24h-na-cidade 

acesso em 06 de 

março de 2018 

A voz 

da serra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/01 Com três 

postos de 

saúde 

interditados, 

atendimento é 

feito em locais 

próximos 

 

N.I. Sim  Postos de 

saúde, 

Hospital 

Municipal 

Raul Sertã, 

Hospital de 

Campanha. 

Não  Não  Não  https://avozdaser

ra.com.br/noticia

s/com-tres-

postos-de-saude-

interditados-

atendimento-e-

feito-em-locais-

proximos 

Acesso em 06 de 

março de 2018 

Postos de 

saúde 

interditados. 

Aumento da 

demanda de 

atendimento 

em outras 

unidades. 

A voz 

da serra 

21/01 Hospitais de 

campanha 

sobrecarre-

gados 

 

N.I. Sim  Hospital 

Municipal Raul 

Sertã, Hospital 

de Campanha. 

Não  Sim  Não  https://avozdaser

ra.com.br/noticia

s/hospitais-de-

campanha-

sobrecarregados 

Acesso em 06 de 

março de 2018 

Pacientes 

com 

problemas de 

saúde leve 

são atendidos 

no Hospital 

de 

Campanha. 

Grande 

quantitativo 

de pessoas 

que buscam 

por ajuda 

médica. 

A voz 

da serra 

 

 

 

 

 

 

 

25/01 Doze dias após 

a catástrofe, 

hospitais de 

campanha são 

desativados 

 

N.I. Sim  Hospital de 

Campanha 

Marinha do 

Brasil, Corpo 

de Bombeiros, 

Hospital 

Municipal Raul 

Sertã, Unidade 

de Pronto 

Não  Não  Não  https://avozdaser

ra.com.br/noticia

s/doze-dias-

apos-a-

catastrofe-

hospitais-de-

campanha-sao-

desativados  

Acesso em 06 de 

Hospitais de 

Campanha se 

tornam 

ambulatórios. 

Demandas 

de urgência e 

emergência 

passam a ser 

atendidas no 

HMRS. 
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Atendimento 

(UPA 24 

horas), Postos 

de saúde. 

março de 2018 

A voz 

da serra 

28/01 Equipes 

trabalham para 

desobstruir 

acesso ao 

Hospital São 

Lucas 

 

N.I. Sim  Hospital São 

Lucas 

Não  Não  Não  https://avozdaser

ra.com.br/noticia

s/equipes-

trabalham-para-

desobstruir-

acesso-ao-

hospital-sao-

lucasAcesso em 

06 de março de 

2018 

Deslizamento 

de terra causa 

obstrução do 

acesso. 

Garantir o 

acesso para 

atendimento 

dos 

pacientes. 

 

Fonte:http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData;http://acervo.extra.globo.com/; https://avozdaserra.com.br/arquivo.  

 

Legenda: 

 

AIH: atendimento intra-hospitalar 

APH: atendimento pré-hospitalar 

N.I.: não identificado 
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Foram encontradas no jornal Extra três reportagens sobre os hospitais do Município de 

Nova Friburgo: Hospital Municipal Raul Sertã, Hospital de Campanha do Corpo de 

Bombeiros e Hospital (particular) São Lucas. Duas delas foram manchetes de jornal, e 

apresentavam como principais ocorrências o desabamento de um prédio com vítimas 

encaminhadas para o HMRS, a situação de alagamento do HMRS, deslizamento de terra 

afetando o aceso ao Hospital São Lucas e o repasse de verba do governo para recuperação de 

áreas destruídas pelas chuvas em todas as cidades prejudicadas. Os principais desafios 

apontados referiram-se ao socorro das vítimas, as dificuldades para fornecer atendimento às 

pessoas atingidas nos hospitais citados devido ao alagamento e o deslizamento de terras, 

sendo necessária a implantação de hospitais de campanha, além da falta de recursos para 

investir na reestruturação da cidade (JORNAL EXTRA, 2011a, 2011b, 2011c).  

No jornal O Globo cinco matérias foram selecionadas (JORNAL O GLOBO, 2011a, 

2011b, 2011c, 2011d, 2011e). Dentre elas, quatro foram manchetes. Entre as unidades de 

saúde identificadas figuraram o Hospital Municipal Raul Sertã, Hemorio, Hospital São Lucas 

e atividades (APH) de resgate do Corpo de Bombeiros. Com relação às ocorrências 

destacadas e os desafios enfrentados, três delas se repetem quando comparadas com o jornal 

Extra (desabamento de prédio, alagamento do HMRS, deslizamento de terra afetando o 

Hospital São Lucas), sendo todas publicadas no mesmo dia. 

As outras ocorrências destacadas referiram-se a pedido de doação de sangue para a 

Região Serrana pelo Hemorio e ao salvamento de uma criança de seis anos soterrada por 

quinze horas, e que foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Já os desafios enfrentados se 

referem ao fornecimento de quantitativo adequado de bolsas de sangue e envio para a Região 

Serrana, e ao resgate da vítima soterrada. 

 No terceiro jornal selecionado, A Voz da Serra, cinco reportagens apresentaram nexos 

com o estudo. As manchetes foram as seguintes: “Hospital de Campanha da Marinha segue 

funcionando 24h na cidade”, “Com três postos de saúde interditados, atendimento é feito em 

locais próximos”, “Hospitais de campanha sobrecarregados”, “Doze dias após a catástrofe, 

hospitais de campanha são desativados” e “Equipes trabalham para desobstruir acesso ao 

Hospital São Lucas”. Estas reportagens apontaram as seguintes ocorrências: atendimento de 

urgência e emergência aos afetados pelo desastre, postos de saúde interditados, pacientes com 

problemas de saúde leve atendidos em hospitais de campanha, hospitais de campanha se 

tornam ambulatórios e deslizamento de terra causa obstrução do acesso. Entre os desafios 

enfrentados, as reportagens relatam o aumento da demanda de atendimento e transferência de 
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atendimentos de urgência e emergência para o HMRS (JORNAL A VOZ DA SERRA 2011a, 

2011b, 2011c, 2011d. 2011e). 

 Em todas as notícias selecionadas, nenhuma trouxe imagens de atendimento intra-

hospitalar, e apenas seis delas continham imagens do atendimento pré-hospitalar. Em 

nenhuma das reportagens foram identificados registros da participação de profissionais de 

Enfermagem. 

Apesar de limitados, os dados não técnicos advindos dos documentos jornalísticos se 

coadunam com alguns segmentos de texto (entrevistas) antes apresentados. Muitas 

reportagens foram produzidas no período para noticiarem o caos que assolou a Região 

Serrana, mas poucos conseguiram dimensionar as dificuldades enfrentadas pelo Setor Saúde 

na ocasião. Mesmo porque, desvelar certas problemáticas no contexto de uma unidade de 

saúde não parece ser tarefa fácil. Cabe ressaltar que não se priorizou uma análise do discurso 

dos textos jornalísticos, mas sim a identificação sumária de ocorrências e desafios enfrentados 

pelo Setor Saúde, que pudessem guardar algum nexo com o objeto de estudo. 

 

3 - Desafios enfrentados na preparação de equipes de Enfermagem para o atendimento 

às pessoas atingidas por desastres socioambientais em cenário hospitalar. 

 

Com vistas a atender o terceiro objetivo específico desta pesquisa foi elaborada uma 

revisão integrativa com o propósito de analisar as publicações científicas que tratam da 

preparação de profissionais de Enfermagem para atendimento às pessoas atingidas por 

desastres socioambientais em cenário intra-hospitalar. Para tal foi elaborada a seguinte 

pergunta de pesquisa: quais os desafios encontrados na preparação de equipes de 

Enfermagem para o atendimento a pessoas atingidas por desastres socioambientais em 

cenário intra-hospitalar? 

A pergunta de pesquisa baseou-se na estratégia PICo qualitativa, em que “P” 

(População) referiu-se às pessoas atingidas por desastres socioambientais, “I” (fenômeno de 

Interesse) relacionou-se à preparação de equipes de Enfermagem; e Co (Contexto) ao cenário 

intra-hospitalar. 

A partir da definição da pergunta e da busca nas bases de dados foram encontradas 

159 fontes de informação, as quais foram publicadas entre 2007 e 2017. Diante das fontes de 

informação levantadas foi possível abordar aspectos relacionados à preparação dos 

profissionais de Enfermagem, como experiência em desastres, educação e programas de 
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treinamento, conhecimentos, habilidades e atitudes, competências em desastres 

socioambientais, percepção da Enfermagem relacionada a desastres e desafios de 

gerenciamento. Tais aspectos permitiram responder à pergunta PICo qualitativa, e destacar os 

principais desafios encontrados na literatura técnico-científica relacionada à preparação para 

enfrentamento de desastres pelas equipes de Enfermagem.  

A estratégia de busca, seleção e definição da amostra final estão apresentadas na 

ilustração a seguir: 

 

Ilustração 1: Fluxograma Prisma 

 

 

Fonte: Os autores (2018) 
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Após a seleção dos artigos foi utilizada ferramenta para avaliação do nível de 

evidência (ANEXO A). Dentre os artigos selecionados, apenas três deles (BIRD, 2017; 

MBEWE, JONES, 2013; THOMPSON, 2007) se encaixavam nos critérios da tabela Oxford, 

sendo estes classificados como grau de recomendação C (nível de evidência 4), por se 

tratarem de relatos de caso. 

Em seguida foi elaborado o quadro sinóptico para apresentação das especificações de 

cada uma das 28 fontes de informação selecionadas Quadro 6.    
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Quadro 6: Distribuição das “fontes de informação” encontradas e selecionadas – Rio de Janeiro – 6 nov 2017 – 30 nov 2017 

 

BASE TÍTULO e AUTORES ANO METODOLOGIA e 

OBJETIVO(S) 

RESULTADOS CONCLUSÃO 

 

CINAHL Development, 

implementation and 

evaluation of a disaster 

training 

programme for nurses: a 

Switching Replications 

randomized 

controlled trial 

 

Autores: 

Pesiridis, T., et al. 

 

 

2014 

 

Ensaio controlado 

randomizado 

 

Objetivo: desenvolvimento, 

implementação e avaliação 

de um programa educacional 

para enfermeiros sobre 

provisão de cuidados de 

saúde durante desastres. 

Os níveis de conhecimento dos 

enfermeiros foram baixos antes do 

treinamento. A intervenção 

melhorou o conhecimento dos 

enfermeiros e os níveis de 

autoconfiança enquanto não foram 

detectadas alterações significativas 

nas intenções comportamentais. 

Após o treinamento, observou-se 

um aumento significativo no escore 

de conhecimento médio. 

O estudo fornece evidências que 

há ainda lacunas no conhecimento 

das equipes de enfermagem no que 

diz respeito ao cuidado durante 

catástrofes. Além disso, fornece 

Insights sugerindo que uma 

intervenção educacional é eficaz, 

viável e tem um grande impacto no 

conhecimento da enfermagem. 

CINAHL Hurricane Sandy: 

competencies need to 

contend with natural 

disasters 

 

Autores: 

Mbewe, C.; Jones, M.  

 

2013 Relato de experiência  

 

Objetivo: não identificado 

Após o alagamento do hospital da 

cidade de Nova York devido a 

passagem de um furacão, todos os 

pacientes foram evacuados do 

hospital sem fatalidades.  

O suporte adequado foi realizado, 

pois a equipe estava preparada 

para atuar em uma situação de 

desastre. Havia organização, 

liderança e preparação para agir, 

além do conhecimento do plano de 

contingência e do papel de cada 

um. 

CINAHL Disaster nursing skills, 

knowledge and attitudes 

required in earthquake 

relief: implications for 

nursing education 

 

2015 Um estudo descritivo 

utilizando questionário que 

recolheu dados quantitativos 

e qualitativos. 

 

 

Houve um retorno de 68,3% dos 

questionários. As habilidades 

utilizadas com maior frequência 

eram bandagem, fixação, manuseio 

manual, observação e 

monitoramento de hemostasia, 

Nenhum entrevistado havia 

recebido treinamento de 

enfermagem para desastre antes da 

ocorrência do terremoto. Todos 

acreditavam que havia lacunas 

importantes em seus 
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Autores: 

Yan, Y.E. et al.  

 

Objetivo: explorar as 

habilidades, conhecimentos e 

atitudes exigidos por 

enfermeiros registrados de 

toda a China, que 

trabalharam depois de três 

grandes terremotos para 

tentar determinar os futuros 

requisitos de educação em 

enfermagem por desastre. 

desbridamento e curativo e 

transporte de acidentes em massa. 

Os entrevistados identificaram que 

os grupos mais importantes de 

habilidades requeridas eram 

ressuscitação cardiopulmonar; 

hemostasia, bandagem, fixação e 

manuseio manual; e gestão de 

emergências. Enfatizaram a 

necessidade de assistência 

psicológica às vítimas, bem como a 

dos colegas de saúde. 

conhecimentos e habilidades. 

Além disso, apoiavam cursos de 

enfermagem em desastre para o 

futuro. 

CINAHL Emergency nurse 

perceptions of 

individual and facility 

emergency 

preparedness 

 

Autores: 
Whetzel, E. et al. 

 

2013 Pesquisa descritiva 

 

Objetivo: avaliar a 

percepção dos enfermeiros 

sobre seu papel em um 

desastre e sua 

susceptibilidade percebida 

para um desastre. 

Os resultados refletem que muitos 

enfermeiros possuem maior 

dificuldade em lidar com crianças 

em estado crítico; 97.7% sabem 

que o hospital possui um plano de 

contingência, mas nem todos leram; 

Grandes previsões de desastres 

futuros não parecem se 

correlacionar com percepções 

individuais de susceptibilidade; os 

enfermeiros devem receber mais 

educação em muitos aspectos da 

preparação para emergências. 

As orientações futuras para a 

pesquisa nesta arena devem se 

concentrar na determinação do 

conteúdo adequado para a 

educação de desastres para 

enfermagem de emergência e o 

veículo mais apropriado para essa 

educação 

CINAHL 

 

 

 

 

 

Japanese nurses’ 

perception of their 

preparedness for 

disasters: Quantitative 

survey research on one 

prefecture in Japan 

2016 Pesquisa transversal, 

descritiva utilizando 

ferramenta de avaliação de 

preparação para desastres 

 

 

No geral, os enfermeiros não se 

sentiam capazes de responder uma 

variedade de situações de desastre, 

estavam cientes do plano de 

emergência no local de trabalho, 

mas não pensaram que poderiam 

Informações que os enfermeiros 

precisam saber sobre o 

conhecimento, as habilidades e a 

preparação de desastres são de 

grande necessidade, além dos 

programas internos sobre 
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Autores: 

Özteki˙n, S. D. et al. 

 

Objetivo: explorar as 

percepções dos enfermeiros 

sobre seus conhecimentos, 

habilidades e preparação para 

desastres e como eles 

adquiriram seus 

conhecimentos sobre 

preparação de desastres 

usando uma abordagem 

quantitativa. 

executá-lo e não estavam 

conscientes do nível de preparação 

dos sistemas de saúde em suas 

comunidades. 

enfermagem em desastre. Um 

currículo incluindo preparação em 

desastres para programas de 

graduação e pós-graduação 

também ajudaria esses futuros 

enfermeiros a obter mais 

informações para possíveis 

situações de desastre em suas 

futuras carreiras. 

CINAHL Nursing Care in Life, 

Death and Disaster 

 

Autores: 

Roehrs, C. et al. 

 

2007 Conferência com enfermeiras 

que participaram do 

atendimento as vítimas do 

furacão Katrina 

 

Objetivo: não identificado 

Durante a conferência foram 

apontados os desafios diante do 

desastre provocado pelo furacão; a 

necessidade de haver um plano de 

emergência familiar e profissional; 

discutir as questões legais para 

atendimento; prover e lidar com os 

recursos disponíveis; cuidados com 

populações especiais   

Enfermeiros possuem importante 

papel na atuação em situações de 

desastres. Devem estar 

pessoalmente preparados para o 

tipo de desastre que pode ocorrer 

na sua região. 

CINAHL Nursing process and 

critical thinking linked 

to disaster preparedness 

 

Autores:  

Bulson, J. A.; 

Bulson, T.; Rapids, G.  

 

2011 Estudo descritivo  

 

Objetivo: não identificado 

A prática dos cinco passos do 

processo de enfermagem mostra 

que as equipes oferecem um 

serviço mais organizado e focado 

nas necessidades da situação do 

desastre.  

Os processos de enfermagem e o 

pensamento crítico são importantes 

ferramentas que devem ser 

discutidos para a prática de 

equipes de enfermagem em 

desastres.  

CINAHL Katrina's 

aftermath: How our 

disaster plan was tested 

2007 Relato de experiência  

 

 

Enfatiza o papel da enfermagem 

com habilidades específicas como 

rápida avaliação, triagem, 

As equipes de enfermagem devem 

ter conhecimento e habilidades 

especificas para reconhecer e 



117 

 

 

 

Autor: 
Thompson, J.  

 

Objetivo: não identificado 

descontaminação. Aponta também 

as lacunas na comunicação com os 

times de gerencia em desastres e 

como lidar com as vítimas e suas 

famílias. 

atender vítimas de desastres, como 

prover cuidados imediatos e onde 

encontrar informações e recursos 

adicionais.  

CINAHL Nurses’ Preparedness 

and Perceived 

Competence in 

Managing Disasters 

 

Autores: 
Baack, S.  

Alfred, D. 

2013 Um estudo descritivo e 

correlacional foi usado para 

medir a preparação da 

enfermeira para a resposta a 

desastres. 

 

Objetivo: descrever o estado 

atual da preparação da 

enfermeira para gerenciar os 

desastres, a fim de ajudar as 

comunidades e os sistemas de 

saúde a fortalecer seus 

programas de resposta de 

emergência. 

Os achados revelaram que a 

maioria dos enfermeiros não tem 

confiabilidade em suas habilidades 

para responder a grandes eventos 

de desastres. As enfermeiras que 

estavam confiantes já tinham 

experiência prévia real em 

desastres ou abrigos. A motivação 

do comportamento foi um preditor 

significativo da competência da 

enfermeira percebida para gerenciar 

desastres. A satisfação no trabalho 

não foi determinante da preparação 

para desastres 

Uma vez que os enfermeiros estão 

envolvidos em aspectos de 

planejamento, mitigação, resposta 

e recuperação de desastres, eles 

devem participar ativamente de 

eventos, simulações e 

oportunidades educacionais para a 

preparação em desastres. Os 

administradores devem apoiar e 

encorajar os enfermeiros na 

educação em desastre para haver 

prontidão e promover atendimento.  

CINAHL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nursing During 

Catastrophic Disaster: A 

Case Study From New 

Orleans 

 

Autores: 

Priest, C.  

Bahl, M. 

 

2008 Estudo descritivo 

 

Objetivo: discutir como os 

prestadores de cuidados de 

saúde institucionais podem 

criar capacidade individual 

em seus funcionários para 

responder a um desastre 

O estudo aponta que sessões de 

treinamento de pessoal, a 

implementação do protocolo de 

resposta do CDT (Plano para 

triagem em desastres) e o discurso 

aberto usando estudos de caso são 

as únicas formas de preparar os 

provedores para os desafios que 

enfrentarão em condições 

catastróficas. 

 

Preparar os profissionais para atuar 

em catástrofes é cada vez mais 

importante. A capacitação para a 

resposta a esses eventos ajudará no 

gerenciamento de programas de 

treinamento. Utilizar estudos de 

caso que envolvam os prestadores 

no pensamento sobre como eles 

responderiam em uma catástrofe é 

uma excelente estratégia. 
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CINAHL 

 

Challenges and 

Resources for Nurses 

Participating 

in a Hurricane Sandy 

Hospital Evacuation 

 

Autores: 

VanDevanter, Nancy 

Raveis, Victoria H. 

Kovner, Christine T. 

McCollum, Meriel 

Keller, Ronald 

 

2017 Métodos mistos incluiu 

entrevistas qualitativas com 

uma amostra de enfermeiros 

e uma pesquisa on-line de 

enfermeiros que participaram 

da evacuação 

 

Objetivo: explorar do ponto 

de vista das enfermeiras, 

quais foram os desafios e 

recursos para levar a cabo as 

suas responsabilidades, e 

quais as implicações para a 

formação e preparação para 

desastres de enfermagem 

Os enfermeiros experimentaram 

desafios consideráveis na resposta 

devido à experiência prévia 

limitada em desastres, treinamento 

e educação, mas recorreram à sua 

capacidade pessoal, apoio dos 

colegas e liderança para se 

adaptarem a esses desafios. 

Os contextos de enfermagem e 

prática devem incluir mais 

exercícios práticos de preparação 

para desastres, mais opções de 

“baixa tecnologia” para lidar com 

a perda de poder e políticas 

específicas sobre os papéis mais 

graves das enfermeiras. 

LILACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acidente com múltiplas 

vítimas: 

Uma análise do 

planejamento e 

preparação do cuidado 

de enfermagem na sala 

de emergência 

 

Autor: 

Fernandes, V. C.  

 

2010 Estudo de abordagem quanti-

qualitativa, sobre o 

planejamento e preparação 

do cuidado de enfermagem 

em Acidentes com Múltiplas 

Vítimas (AMV) 

 

Objetivos: identificar a 

existência de um planejamento 

e a priorização dos cuidados 

de enfermagem diante de um 

acidente com múltiplas 

vítimas; analisar como está 

sendo realizado o cuidado de 

enfermagem aos pacientes 

vítimas de um AMV; 

Observa-se ao longo dos resultados 

a grande incidência de acidentes de 

ônibus e da necessidade de se rever 

os conceitos de cuidado de 

enfermagem nas emergências dos 

hospitais, principalmente nos casos 

de desastres, proporcionando novas 

condutas e contribuindo para a 

redução de morbimortalidade das 

vítimas de AMV 

A análise apontou que não há um 

padrão para os cuidados de 

enfermagem em se tratando de 

AMV. Há uma carência de 

capacitação técnico-científica 

sobre o assunto, devendo as 

coordenações institucionais, serem 

mais sensíveis aos indicadores que 

entram na emergência 
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descrever os AMV que 

chegaram ao cenário de 

pesquisa através da 

observação e paralelamente, 

descrever os AMV que 

aconteceram no mesmo 

recorte temporal durante a 

coleta de dados, extraídos da 

mídia. 

LILACS Competências do 

enfermeiro no 

atendimento hospitalar 

em situação de desastres 

 

 

Autor: 

Marin, S. M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 Pesquisa de caráter 

qualitativo com utilização de 

grupo focal como técnica de 

coleta de dados 

 

Objetivo: identificar as 

competências do enfermeiro 

no atendimento hospitalar em 

situação de desastres 

Foram identificadas 17 

competências e classificadas 

conforme as fases ou aspectos 

globais das ações de redução dos 

desastres conforme preconizado 

pela defesa civil e pela Organização 

Mundial de Saúde de preparação e 

resposta. Para cada fase, as 

competências foram classificadas 

em áreas de domínio, sendo na fase 

de Preparação os domínios, 

gerencias e educacionais. Na fase 

de Resposta os domínios 

gerenciais, de atenção à saúde e de 

comunicação. 

As competências construídas 

servem de base para a realização 

da assistência prestada pelos 

enfermeiros no atendimento 

hospitalar em situação de desastres 

e para preparação das equipes, 

com resultados que poderão ser 

capazes de prover melhores 

respostas na assistência, na 

formação e regulação dos 

profissionais de saúde e também 

no campo científico. 

MEDLINE Hospital workers 

disaster management 

and hospital 

nonstructural: a study in 

Bandar Abbas, Iran  

 

2016 Pesquisa transversal. Uso de 

questionário para avaliar o 

conhecimento e a 

conscientização de 

profissionais de saúde acerca 

do gerenciamento de desastre 

O estudo mostrou que 

conhecimento, conscientização e 

preparação para desastre da equipe 

do hospital precisa de reforço 

continuo para melhorar a auto 

eficácia para o gerenciamento de 

Parece que devido a limitação de 

leitos dos hospitais, insuficiência 

de pessoal e equipamentos 

médicos, os provedores de 

cuidados em saúde prestaram mais 

atenção para as questões da gestão 
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Autor: 

Lakbala, P.  

 

e a segurança não-estrutural 

de um hospital. 

 

Objetivo:  avaliar o 

conhecimento das equipes no 

sistema de gestão de 

desastres do hospital e 

determinar a avaliação de 

segurança não estrutural no 

hospital Shahid Mohammadi 

na cidade de Bandar Abbas, 

no Irã.  

desastre. Requere estratégias 

nacionais e planejamento para 

todos os serviços de saúde.  

de riscos nas instalações dos 

serviços de saúde.  

MEDLINE An analysis of hospital 

preparedness capacity 

for public health 

emergency in four 

regions of China: 

Beijing, Shandong, 

Guangxi, and Hainan 

 

Autores: 

Li, X.; Huang, J.; 

Zhang, H. 

 

 

2008 Estudo transversal com 

aplicação de questionário 

padronizado em 4 hospitais 

de diferentes regiões da 

China.  

 

Objetivo: entender o estado 

atual da preparação do 

hospital para emergência de 

saúde pública na China. 

Apontam 9 capacidades analisadas 

relacionadas aos dados 

demográficos, existência de planos 

de emergência, a resposta para a 

comunidade, estoque de 

medicações e materiais, capacidade 

de sobrevivência, tratamentos 

médicos, diagnostico laboratorial, 

treinamento de equipes e riscos 

psicológicos  

A pesquisa concluiu que a 

preparação em ambiente hospitalar 

para desastres na China, estava em 

um estágio prematuro de 

desenvolvimento, havendo 

necessidade de realçar as 

capacidades do hospital na 

prevenção e gerenciamento de 

emergências em saúde pública.  

MEDLINE Emergency nurse 

disaster preparedness 

during mass gatherings: 

a cross-sectional survey 

of emergency nurses’ 

perceptions in hospitals 

2017 Estudo transversal com 

coleta primária de dados e 

amostra não probabilística 

intencional. Aplicação de 

questionário para equipes de 

enfermagem acerca do seu 

Embora a consciência do papel 

clínico das enfermeiras de 

emergência na resposta a desastres 

tenha sido relatada como alta, os 

enfermeiros relataram 

conhecimento e conscientização 

Os resultados deste estudo 

sugerem que, apesar da 

experiência substancial adquirida 

através do envolvimento clínico 

em desastres anteriores, há um 

déficit preocupante no 



121 

 

 

 

in Mecca, Saudi Arabia 

 

Autores: 
Alzahrani, F.; Yiannis, 

K 

papel em uma situação de 

desastre.  

 

Objetivos: avaliar o 

conhecimento auto relatado 

dos enfermeiros de 

emergência hospitalar, a 

conscientização de funções e 

as habilidades em resposta a 

desastres em relação à 

acidentes de massa em Meca. 

limitado dos planos de preparação 

para emergências e desastres, 

incluindo elementos-chave de suas 

estratégias hospitalares para 

gerenciar um desastre 

conhecimento dos Planos de 

Contingência para as esquipes de 

enfermagem que trabalham em 

hospitais públicos em Meca. Os 

resultados também sugerem que 

essas equipes parecem relutantes 

em assumir um papel de liderança 

durante uma resposta a desastres e 

para fornecer cuidados preventivos 

e psicológicos 

MEDLINE Capacity indicators for 

disaster preparedness in 

hospitals within Nairobi 

County, Kenya 

 

Autores: 

Simiyu, C.N.;  

Odhiambo-Otieno, G.; 

Okero, D.  

 

2014 Pesquisa transversal 

 

Objetivo: avaliar a 

capacidade hospitalar para 

preparação para desastres no 

município de Nairobi 

A capacidade hospitalar para a 

preparação para desastres no 

condado de Nairobi existia em 22 

hospitais, sendo 6 públicos e 16 

privados. Isso mostrou que os 

hospitais públicos e privados eram 

relativamente parciais, no que diz 

respeito à capacidade de lidar com 

casos de catástrofe. O ambiente 

hospitalar era o indicador mais bem 

classificado, enquanto o 

treinamento inter-hospitalar e os 

exercícios eram os menos 

classificados. 

Para que a capacidade hospitalar 

máxima e a preparação para 

desastres dentro do Condado de 

Nairobi sejam alcançadas, o 

financiamento para treinamento e 

exercícios inter-hospitalares, 

devem ser melhor adequados.  

MEDLINE Evaluation of disaster 

preparedness for mass 

casualty incidents in 

private hospitals in 

Central Saudi Arabia 

 

2017 Estudo observacional 

transversal 

 

Objetivo: identificar e 

descrever a preparação para 

desastre do hospital nos 

Os 13 hospitais tinham plano de 

preparação e relataram 

ter um comitê de preparação para 

desastres. Em 12 (92,3%) hospitais, 

plano cobriu desastres internos e 

externos. O plano de contingência 

A maioria das fraquezas eram 

particularmente na educação, 

treinamento e monitoramento 

da equipe do hospital para a 

preparação para o desastre 

ocasião de emergência. Poucos 
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Autores: 

Shalhoub, AA B 

Khan, AA 

Alaska, Y A 

principais hospitais privados 

Riyadh, Arábia Saudita. 

estava disponível em todos os 

departamentos do hospital. 

Houve acordos com outros 

hospitais para aceitar 

pacientes durante os desastres em 9 

instalações (69,2%), enquanto 4 

(30,8%) não tiveram essa 

concordância. Nenhum dos 

hospitais conduziram quaisquer 

exercícios não anunciados em 

ano anterior. 

hospitais realizaram 

exercício com vítimas, poucos 

haviam treinado a evacuação de 

funcionários e pacientes nos 

últimos 12 meses e nenhum 

qualquer exercício não anunciado 

no último ano. 

SCOPUS When disaster strikes: 

how the emergency 

services provide a rapid 

response 

 

Autor:  

Bird, J.  

 

 

2017 Relato de caso 

 

Objetivo: não identificado 

Muitos treinamentos foram 

realizados e a equipe sabia qual 

papel deveria ser efetuado por cada 

membro diante da situação de 

desastre. 

O plano de incidentes foi 

implementado pela equipe e as 

metas foram atingidas.  

SCOPUS Factors influencing 

disaster nursing core 

competencies of 

emergency nurses 

 

 

 

Autores: 

Park, H.  

Kim, J. 

2017 Estudo transversal descritivo 

 

Objetivo: identificar os 

fatores que influenciam as 

competências básicas de 

enfermagem do desastre de 

enfermeiras de emergência. 

As competências em desastres são 

significativamente diferenciadas 

pela posição no trabalho e o salário. 

As variáveis idade, tempo de 

experiência no trabalho, 

experiência em emergência e com 

desastres e conhecimento 

influenciaram positivamente as 

competências. Os resultados atuais 

sugerem, no entanto, que os 

enfermeiros precisam de educação 

As conclusões deste estudo 

fornecem informações básicas 

úteis que mostram a necessidade 

de programas regulares de 

educação e treinamento 

relacionados a desastres para 

enfermeiros de emergência para 

que eles possam lidar com 

situações de desastre efetivamente 

e desempenhar seus papéis com 

confiança 
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e treinamento contínuo para manter 

essas competências. 

SCOPUS Disaster nursing in Iran: 

Challenges and 

opportunities 

 

Autores: 

Zarea, K. et al. 

 

2014 Revisão narrativa 

 

Objetivo: examinar o papel 

exclusivo dos enfermeiros na 

gestão de desastres no Irã. 

A análise de 32 artigos produziu 

dois grandes desafios: 

organizacionais e gerenciais e 

desafios ligados ao sistema 

educacional. Os fatores mais 

significativos ligados ao papel dos 

enfermeiros em catástrofes 

incluíram a falta de identificação 

daqueles que educaram enfermeiros 

para atendimento em condições 

críticas, defeitos nos sistemas 

educacionais da universidade e 

falta de treinamento em serviço 

para enfermeiros em caso de 

desastres. 

A integração de unidades 

organizacionais dedicadas para 

educar a força de trabalho humana, 

formalizar uma relação entre a 

equipe de enfermagem e as 

organizações de desastre, conteúdo 

educacional criativo e sistemas 

econômicos efetivos para educar 

os enfermeiros podem possibilitar 

a prontidão e resposta a desastres. 

SCOPUS 

 

 

 

 

 

 

 

Nursing in the 

emergency department 

(ED) during a disaster: 

A review of the current 

literature 

 

Autores: 

Hammad, K. et al.  

2012 Revisão integrativa  

 

Objetivo: explorar a 

literatura atual sobre como 

trabalhar como enfermeira no 

departamento de emergência 

durante um desastre. 

Foram selecionados 18 artigos. 

Cinco temas surgiram da revisão. 

Houve duas descobertas principais: 

mudanças de um dia de trabalho 

"normal" para um desastre; e a 

preparação dos enfermeiros que 

trabalham na DE durante um 

desastre 

A literatura destaca a preocupação 

com a preparação dos enfermeiros 

da ED para a resposta a desastres e 

a capacidade dos enfermeiros para 

a transição para trabalhar em 

situação de desastre. 

SCOPUS Are nurses ready? 

Disaster preparedness in 

the acute setting 

Kija 

 

 

2008 Revisão integrativa  

 

Objetivo: identificar os 

principais temas na recente 

literatura de pesquisa em 

saúde de desastres 

Foram identificados quatro temas 

principais que mais frequentemente 

foram apresentados na pesquisa em 

saúde desastre. Estes incluíram 

educação de enfermeiros em 

resposta a desastres; problemas de 

A pesquisa destaca que a educação 

em resposta a desastres, planos de 

desastre e capacidade de poluição 

geralmente não estão bem 

implementadas ou padronizadas na 

configuração aguda. Embora a 
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enfermeiro (incluindo alunos), 

preocupações, atitudes e preparação 

para a resposta a desastres; 

planejamento de desastres em 

ambientes agudos; e capacidades de 

pico de configurações agudas. 

pesquisa identifique lacunas na 

preparação para desastres em 

ambientes agudos australianos e 

internacionais, é difícil formular 

recomendações claras para 

melhorias sem pesquisas futuras e 

mais focalizadas. 

SCOPUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disaster drill exercise 

documentation and 

management: are we 

drilling to standard? 

 

Autores: 

Claudius, A. I. et al. 

 

2008 Estudo retrospectivo 

 

Objetivo: comparar 

documentação e os cuidados 

médicos prestados durante 

um exercício de desastre 

pediátrico aos cuidados de 

rotina na mesma instituição. 

 

Os gráficos de treinamento 

continham uma proporção 

significativa maior de erros em 

relação ao desempenho dos 

procedimentos, administração de 

medicação e precisão do 

diagnóstico. Dezesseis por cento 

desses erros foram julgados como 

potenciais para causar danos 

permanentes. Os gráficos de 

exercícios continham um número 

significativamente maior de 

omissões na documentação em 9 

das 10 áreas avaliadas 

Os dados suportam a hipótese de 

que mais erros são cometidos em 

um treinamento de desastre 

pediátrico do que quando tratam 

pacientes semelhantes vistos em 

um cenário de treinamento não 

envolvendo desastre. O cuidado 

prestado às nossas vítimas de 

desastre seria considerado bom em 

uma situação padrão de trauma. 

Racionalizando a preparação para 

desastres através do uso de 

algoritmos, juntamente com outras 

intervenções potenciais para 

minimizar esses erros, merecem 

mais estudos. 

SCOPUS Emergency Department 

Staff Preparedness for 

Mass 

Casualty Events (MCE) 

Involving Children 

 

2007 Estudo descritivo 

 

Objetivo: examinar o nível 

de preparação do pessoal do 

departamento de emergência 

para lidar com eventos de 

Os níveis de preparação para 

eventos de acidentes de massa 

envolvendo crianças foram baixos. 

Os participantes do estudo 

classificaram a probabilidade de 

um MCE pediátrico menor do que 

Como os profissionais de saúde 

lidam menos com os MCEs que 

envolvem crianças do que com 

aqueles que envolvem adultos, 

recomenda-se que essa questão 

seja abordada com discussões 
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acidentes de massa 

envolvendo vítimas 

pediátricas. 

um envolvendo adultos. Enquanto 

os enfermeiros tiveram 

classificação maior do que os 

médicos a respeito dos seus 

conhecimentos e habilidades em 

lidar com vítimas de MCE 

pediátricas, o nível de 

conhecimento para os MCEs 

envolvendo crianças era baixo em 

todos os assuntos.  

abertas sobre a evidência de tais 

eventos, tanto. É aconselhável que 

seja fornecido, as equipes de 

cuidados, ferramentas para lidar 

com tais eventos. 

SCOPUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergency nurses and 

disaster response: An 

exploration of South 

Australian emergency 

nurses’ knowledge and 

perceptions of their 

roles in disaster 

response 

 

Autores: 

Hammad, K. et al. 

 

2011 Estudo quanti-quali 

 

Objetivo: aprimorar o 

conhecimento atual sobre 

enfermeiros de emergência e 

resposta a desastres. 

Três temas principais emergiram 

dos dados. Em primeiro lugar, os 

enfermeiros de emergência do sul 

da Austrália tiveram uma 

experiência mínima de desastre 

prévio. Em segundo lugar, embora 

um grande número de enfermeiros 

tenha completado o que eles 

percebem ser educação e 

treinamento em desastres, foram 

levantadas questões sobre a 

adequação, relevância e 

disponibilidade de tal educação. 

Em terceiro lugar há um baixo 

nível de conhecimento de desastres. 

Este estudo sugere que um 

programa de treinamento de 

desastres para enfermeiros de 

emergência da Austrália do Sul 

seria benéfico. A necessidade de 

pesquisas futuras sobre educação e 

formação adequadas em desastres 

para profissionais de saúde é 

destacada pelo estudo. 

SCOPUS Disaster nursing: A 

retrospective review 

 

Autor: 

Stangeland, P. 

 

2010 Estudo retrospectivo 

 

Objetivo: fornecer uma 

crítica de obras publicadas 

que são representativas de 

estudos de pesquisa que 

A pesquisa revelou uma grande 

quantidade de literatura relacionada 

a desastres, que foi categorizada em 

8 seções temáticas: (a) definição de 

desastre, (b) enfermagem durante e 

após desastre, (c) educação de 

A pesquisa na área de intenções de 

resposta a desastres pelo 

enfermeiro é o passo inicial na 

compreensão do fenômeno de 

trabalho durante um desastre e na 

criação de abordagens inovadoras 
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exploraram a preparação para 

desastres relacionados à 

enfermagem. 

enfermagem em preparação para 

desastres, (d) preparação de 

enfermeiras militares, (e) stress 

pós-desastre, (f) questões éticas e 

intenção de responder, (g) política e 

(h) política de emergência 

hospitalar. 

que abordam o trabalho durante os 

desastres. Para reduzir o impacto 

das catástrofes, é necessária uma 

pesquisa contínua para informar e 

fortalecer as futuras políticas de 

desastres. 

Fonte: Os autores (2018) 
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4 – Síntese de evidências para subsidiar decisões acerca da preparação de profissionais 

de Enfermagem para o enfrentamento de desastres socioambientais em cenário intra-

hospitalar, a partir do caso estudado 

 

Para atender ao objetivo geral desta pesquisa foi elaborado um quadro com a síntese 

das evidências, a partir da triangulação dos dados levantados na pesquisa, visando aprimorar a 

preparação das equipes de Enfermagem para enfrentamento de desastres socioambientais, e 

oferecer atendimento hospitalar mais seguro às pessoas atingidas. 

 

Quadro 7: Síntese das evidências 

 

- Identificar os potenciais riscos para a assistência em situações de emergências e desastres, 

inclusive no entorno da unidade. 

- Planejar para atendimento de demandas emergenciais clínicas, em função de possíveis 

ocorrências de desastres. 

- Atentar para as vulnerabilidades estruturais, não estruturais e funcionais da instituição, a 

fim de proteger a vida de pacientes, profissionais e visitantes, e garantir a continuidade da 

assistência com segurança e observância de preceitos ético-legais. 

- Acompanhar medidas de previsão, provisão e contingenciamento de serviços de água, 

energia elétrica, telecomunicações, entre outros. 

- Organizar e prever estoques de medicamentos, sangue, insumos materiais e equipamentos. 

- Formar e envolver profissionais de Enfermagem na participação de comitê de crise para 

situações de emergências e desastres da instituição. 

- Definir cadeia de comando e o papel do enfermeiro no âmbito do sistema de comando de 

incidentes da instituição. 

- Definir o “time de reposta para enfrentamento de desastre” da unidade orientado por 

habilidades, competências e matrizes de responsabilidades. 

- Elaborar e tornar acessível aos supervisores e chefias imediatas listagens com contatos 

telefônicos dos membros das equipes de Enfermagem (planos de chamada), a fim de dar 

suporte assistencial e administrativo a situações de emergências/desastres.   

- Definir estratégias de preparação psicológica para profissionais. 

- Capacitar profissionais para percepção de risco e alerta de casos de emergências e desastres, 

e estabelecer/manter contato com as autoridades responsáveis pela resposta a desastres 
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(Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária/Epidemiológica, 

Polícia), inclusive órgãos comunitários locais. 

- Identificar suspeitas de riscos à saúde pública e/ou ao ambiente e as comunicar para as 

autoridades competentes, que possam ser potencializadas na ocorrência de um desastre. 

- Estabelecer e manter comunicação efetiva com outros setores da unidade, a fim de 

aprimorar os processos de preparação e resposta para desastres. 

- Delegar tarefas para as equipes de Enfermagem para a fase de preparação. 

- Definir áreas seguras para atendimento em casos de necessidade de deslocamentos internos 

e/ou evacuações de pacientes, e atentar para protocolos institucionais. 

- Conhecer cotidianamente os pacientes internados, suas necessidades, condições clínicas e 

demandas de cuidado. 

- Definir estratégias de liberação de leitos, a fim de receber pessoas atingidas por desastres 

que necessitem de internação emergencial. 

- Organizar mecanismos de triagem, avaliação (fluxos internos para exames laboratoriais e de 

imagem), direcionamento para tratamento adequado e transferência segura de pacientes (intra 

e inter-hospitalar). 

- Definir estratégias para oferta de cuidados (in)diretos. 

- Prever intervenção psicológica para as pessoas atingidas e profissionais de saúde. 

- Sinalizar hospital para evacuações emergenciais e organizar sistema de alarmes internos. 

- Garantir a disponibilidade de equipamentos de proteção individual em situações de 

emergências/desastres, e capacitar os profissionais para utilizá-los adequadamente.  

- Atentar para o exercício de práticas de saúde em desastres, de acordo com a legislação 

vigente local a nível municipal, estadual, nacional e internacional. 

- Desenvolver protocolos para atenção a vítimas em massa em cenário intra-hospitalar. 

- Oferecer capacitação em emergências e desastres, de caráter (multi)disciplinar, 

continuamente.  

- Realizar simulados periódicos na instituição. 

- Discutir com outros membros da equipe multidisciplinar possíveis desafios/conflitos éticos 

na assistência, a fim de apoiar a tomada de decisões e priorização em casos de emergências e 

desastres. 

- Definir recursos e alternativas para garantir os registros da assistência prestada e sua 

salvaguarda. 

- Desenvolver e facilitar pesquisas em desastres. 
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- Permitir a identificação dos limites do seu próprio conhecimento, de suas competências e 

habilidades para intervir em situações de desastres. 

- Investir na formação da Enfermagem (graduação e pós-graduação) para enfrentamento de 

desastres. 

Fonte: Os autores (2018) 
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DISCUSSÃO 

O desastre que ocorreu no Município de Nova Friburgo gerou grandes desafios para as 

equipes de saúde, inclusive para os profissionais de Enfermagem, no atendimento das pessoas 

atingidas na ocasião. As consequências do desastre afetaram toda a infraestrutura local, o que 

dificultou a chegada de profissionais devido ao fechamento de estradas e da interrupção do 

trânsito (HAMMAD et al., 2012). 

As equipes que estavam de plantão, no dia em que ocorreu o desastre, não 

conseguiram sair do Hospital Municipal Raul Sertã (HMRS) pois, ao redor da unidade, não 

havia passagem devido à grande quantidade de pedras, árvores e lama que desceu, por conta 

do deslizamento das encostas. O subsolo, onde se localiza o Centro de Tratamento de 

Urgência (CTU), estava totalmente alagado e cheio de lama (JORNAL O GLOBO, 2011b). 

Além disso, o Rio Bengala, localizado em frente ao hospital, também transbordou. Por outro 

lado, técnicos, auxiliares de Enfermagem e enfermeiros, que não estavam de plantão, também 

não conseguiram acessar o hospital. Parte desses profissionais estavam presos em suas casas, 

que também foram alagadas.  

As mesmas dificuldades também são apontadas em alguns casos enfrentados em 

outros países, como o que ocorreu nos Estados Unidos da América (EUA) com a passagem do 

furacão Katrina e Sandy. Hospitais dificilmente conseguem pessoal suficiente para 

proporcionar cuidados mínimos, e aqueles que estão disponíveis trabalham nas condições 

mais extremas. Em geral, a falta de pessoal ocorre, pois os profissionais não conseguem 

chegar nas unidades de saúde (MORRIS et al., 2016; PRIEST; BAHL, 2008). 

Para esses casos, os Estados e Municípios devem adotar políticas e legislações para 

darem conta dos problemas advindos das situações de emergências e desastres, padronizando 

a resposta, e definindo e delegando responsabilidades (ROEHRS et al., 2007). Um inventário 

de todos os funcionários disponíveis, para auxiliar as equipes durante um desastre, deve ser 

compilado para cada local e instituição, inclusive as de saúde, ainda que contar com 

enfermeiros devidamente treinados não seja uma tarefa tão fácil (THOMPSON, 2007).  

Em cenários de grandes desastres, os hospitais de referência tendem a ser os primeiros 

a receberem os casos de emergência e, por isso, devem estar preparados para receber as 

vítimas, de acordo com os planos previstos antecipadamente, prevendo a mobilização de 

recursos humanos, área física, recursos materiais e serviços de apoio (FERNANDES, 2010). 
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Porém, no caso do HMRS, houve colapso da emergência diante do alagamento e 

alguns sérios problemas impactaram o funcionamento desta unidade de referência. A falta de 

água potável, de fornecimento de alimentação para equipes e pacientes, a insuficiência de 

medicamentos no estoque e a escassez de materiais foram os pontos de maior atenção durante 

o atendimento intra-hospitalar. 

Houve a necessidade de fechar o andar da emergência, tamanha a quantidade de lama 

e água que não parava de entrar. As equipes não tinham condições de receber os pacientes no 

andar do CTU, e tiveram que improvisar o atendimento no andar térreo do hospital, onde o 

espaço era escasso e não havia suprimentos básicos necessários para dar o devido suporte 

(JORNAL O GLOBO, 2011d; JORNAL EXTRA, 2011b). As vítimas, então, foram acolhidas 

na recepção do hospital, onde foram avaliadas e medicadas e, em seguida, transferidas para o 

setor onde o tratamento daria sequência, na medida do possível.  

Essa tomada de decisão foi mandatória no HMRS; no entanto, é o que de fato deve ser 

realizado após uma catástrofe. A instituição pode criar espaços dentro ou fora da unidade, 

onde a triagem inicial é conduzida. A partir daí, os pacientes podem ser redirecionados para 

outros setores, de acordo com a sua gravidade (HAMMAD et al., 2012). Outra forma de 

prover atendimento de urgência/emergência para as pessoas atingidas por um desastre é a 

instalação de hospitais de campanha, como também aconteceu em Nova Friburgo (JORNAL 

A VOZ DA SERRA, 2011a). No entanto, devido ao fechamento de algumas unidades de 

saúde por causa das chuvas, estas unidades de suporte também acabaram sobrecarregadas, 

ainda que funcionassem 24h (JORNAL A VOZ DA SERRA, 2011c). 

Um desastre cria desafios para o funcionamento cotidiano dos setores de emergência 

hospitalar devido ao aumento do número de pacientes em um curto período de tempo, 

absentismo de pessoal e danos à infraestrutura. Apesar desses desafios, o trabalho central dos 

setores de emergência tende a continuar a ser o mesmo (HAMMAD et al., 2012). A demanda 

que se estabeleceu no HMRS, logo após a tragédia, é muito semelhante à vivência de 

profissionais de outros hospitais, que também sofreram os efeitos de algum tipo de desastre 

socioambiental em contexto internacional. 

Um exemplo é o Furacão Sandy, em que uma super tempestade de categoria quatro 

atingiu a região do Atlântico Médio dos EUA. Empresas, escolas e sistemas de transporte em 

Nova York tiveram que fechar. Os hospitais foram inundados e os geradores não conseguiram 

produzir energia elétrica suficiente. Mais de 700 pacientes tiveram que ser evacuados. Todos 

os pacientes, jovens e idosos, com diferentes problemas clínicos (psiquiátricos, médico-
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cirúrgicos, respiratórios, ortopédicos e aqueles com quadros críticos que necessitavam de 

intubação e ventilação mecânica) precisaram ser transferidos (MBEWE; JONES, 2013). 

Outro exemplo é o Furacão Katrina, de categoria cinco, que atingiu a cidade de Nova Orleans, 

também nos EUA, deixando hospitais alagados, com recursos escassos e sem comunicação 

(PRIEST; BAHL, 2008; ROEHRS et al., 2007).  

Em tais situações, a qualidade da preparação das equipes é um diferencial no 

gerenciamento eficaz. Nos casos norte-americanos, conforme consta nos estudos antes 

mencionados, os membros das equipes sabiam o papel de cada um, além de possuírem 

experiência e treinamento em situações de desastres e de desenvolvimento de trabalho 

multidisciplinar, com o objetivo de evacuar todos os pacientes, sem perder nenhuma vida.  

Apesar destes estudos apontarem o bom desempenho e conhecimento dos profissionais 

de Enfermagem norte-americanos diante de uma situação de desastre, ainda há muito o que 

ser explorado dentro da temática no cenário internacional. Outros estudos apontam que muitos 

enfermeiros e suas equipes não se sentem seguros para atuar em desastres, não possuem 

conhecimentos e habilidades suficientes, e acreditam que mais treinamentos e exercícios 

deveriam ser realizados a fim de garantir uma melhor preparação (ALZAHRANI; YIANNIS, 

2017; CHAPMAN; ARBON, 2008; HAMMAD et al., 2011; WHETZEL et al., 2013; YAN et 

al., 2015; ZAREA et al., 2014) 

Por sua vez, o manual do ICN intitulado “ICN Framework of Disaster Nursing 

Competencies”, que foi elaborado com a colaboração de uma comissão do Congresso dos 

EUA, a qual investigou a preparação e a resposta ao Furacão Katrina, caracterizou essa 

atuação como um fracasso em termos de prontidão e resposta. O documento apontou que tal 

fracasso não se constituiu em uma falha individual, mas sim coletiva. Todos estavam fazendo 

o seu melhor, mas isso não foi o suficiente. A resposta dos profissionais de Saúde foi 

desenvolvida para o salvamento de vidas; no entanto, estima-se que pelo menos 215 pessoas 

perderam a vida em lares de idosos e hospitais durante o furacão, como resultado de planos de 

evacuação de instalações de saúde com falhas. Além disso, o número inicial de pessoal de 

saúde foi inadequado para atender às necessidades (WHO, 2009). 

A reflexão sobre os desafios para atendimento de pessoas atingidas por desastres em 

contexto hospitalar, conforme apontado neste estudo de caso relacionado ao HMRS, como 

também nos estudos referentes a outras unidades, traz à tona a necessidade de estabelecimento 

de intervenções prioritárias. Tais intervenções devem dar conta de aspectos relativos às 

questões psicológicas, segurança na assistência, garantia de infraestrutura adequada, 



133 

 

 

 

necessidade de capacitação e/ou atualização sobre o tema e desenvolvimento de competências 

específicas de Enfermagem.  

No que diz respeito às questões psicológicas, um estudo demonstrou que as 

enfermeiras experimentam emoções positivas e negativas, incluindo orgulho, medo, 

compromisso e emoção excessiva (HAMMAD et al., 2012).Trabalhar em um desastre pode 

fazer com que os enfermeiros suprimam suas emoções, o que é descrito na literatura como 

"trabalhar com piloto automático" e ser "focado" e "orientado para objetivos". O medo do 

desconhecido ou o medo de não ser capaz de realizar a assistência é praticamente comum em 

enfermeiros que atuam em grandes emergências/desastres. Esse sentimento pode ocorrer no 

período de espera de chegada das casualidades, como no momento em que as pessoas 

atingidas chegam à unidade hospitalar (HAMMAD et al., 2012). 

Nesse caso, o medo parece ter origem em duas preocupações centrais: medo de não ser 

capaz de atuar corretamente/adequadamente, e medo de não saber quão horrível são os 

ferimentos dos pacientes e os desafios a serem enfrentados. Tal reação é algo comum em 

profissionais mais jovens, ou naqueles com experiência mínima de resposta anterior a 

desastres. Esse sentimento é ecoado pela necessidade de oportunidades educacionais maiores, 

o que tende a aumentar a conscientização e a confiança dos profissionais (HAMMAD et al., 

2012). 

Uma das principais metas da Enfermagem em desastres é alcançar o melhor nível 

possível de saúde, para indivíduos, famílias e comunidades afetadas (ZAREA et al., 2014). 

No caso da tragédia de Nova Friburgo, as equipes trabalhavam com o que tinham, e focados 

em salvar o maior número de vítimas possível. Contudo, como observado na ocasião e 

reiterado por profissionais e pesquisadores, não houve nenhum tipo de suporte psicológico 

para enfrentamento de tal situação.  

Na literatura técnico-científica, poucos estudos estão disponíveis eletronicamente 

sobre a temática relacionada à apoio psicológico para profissionais de Enfermagem em 

desastres. É de grande valia que haja investimentos nesse aspecto, uma vez que as equipes de 

Enfermagem se constituem dos primeiros profissionais a lidarem com os problemas de saúde 

dos indivíduos, famílias e comunidades afetadas, e tendem a ficar bastante abalados logo após 

a ocorrência de um desastre. Há apontamentos na literatura de que enfermeiros se sentem 

geralmente inquietos, com sono prejudicado, e experimentam pesadelos após tais eventos, em 

função da dramaticidade do trauma que pode ser a prestação de assistência em desastres 

(HAMMAD et al., 2012).  
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Apesar disso, os profissionais de Enfermagem geralmente demonstram o seu 

compromisso ético/moral em ofertarem cuidados. No centro cirúrgico, um dos setores de 

destaque do cenário estudado, os profissionais enfermeiros manifestaram grande preocupação 

em receberemos pacientes nas salas de cirurgia de modo adequado. No entanto, a assistência 

segura esteve afetada, uma vez que o ambiente não apresentou condições para manter as 

técnicas assépticas e a limpeza do local.   

Para a OMS, "assistência segura" corresponde à redução ao mínimo aceitável do risco 

de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. No caso desses pacientes de clínica 

cirúrgica, o risco relacionou-se à possibilidade de ocorrer eventos adversos referentes ao 

procedimento cirúrgico, infecções e, consequentemente, quadro de sepse (ANVISA, 2013). 

Em geral, espera-se que os hospitais funcionem como um ambiente seguro durante os 

desastres, mas muitos se tornam inutilizáveis devido a danos não estruturais. Um estudo 

realizado no Iran e na Suécia mostrou que a maioria dos hospitais falhou durante um desastre, 

devido a planos de emergência inapropriados e/ou ocorrência de danos não estruturais 

(DJALALI et al., 2014). Outro estudo apontou algumas fragilidades internas relacionadas a 

elementos não estruturais de um hospital, como indisponibilidade de pessoal, falta de 

abastecimento de água, falha de equipamentos médicos e do sistema de telecomunicações 

(LAKBALA, 2016). 

Os fatores citados por esses estudos vão ao encontro do que aconteceu no HMRS, em 

Nova Friburgo. O hospital não possuía um plano de contingência operante e muitos elementos 

não estruturais falharam. Havia falta de equipamentos médicos, de medicações, água potável, 

energia elétrica, equipe reduzida, andar do subsolo totalmente alagado, dificuldade de 

comunicação, entre outros problemas. Ou seja, a infraestrutura do hospital não apresentou 

condições sustentáveis de atendimento, para o excessivo número de pacientes que não 

paravam de dar entrada no hospital. 

Nesse sentido, as unidades de saúde precisam adequar os seus diversos setores e 

condições de atendimento dos usuários. Em desastres, garantir a segurança hospitalar é um 

ponto fundamental tanto para os pacientes, quanto aos próprios profissionais. É função do 

estabelecimento de saúde proporcionar condições estruturais, não estruturais e funcionais para 

dar conta das demandas de acolhimento, triagem e atendimento, ainda que com número maior 

de pacientes. O sentimento de segurança deve prevalecer para que, assim, diminuam as 

potenciais barreiras no atendimento das vítimas. 
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Outro ponto de destaque nesta pesquisa diz respeito à educação e treinamento em 

desastres. O conhecimento em Enfermagem de Desastres tem sido caracterizado como 

inadequado e insuficiente em muitos países. Não só as escolas de Enfermagem, mas também 

as organizações e instituições de Saúde deveriam dar conta de tal demanda de 

aprendizagem/formação/atualização/especialização, a fim de desenvolver habilidades e 

conhecimento de práticas avançadas às suas equipes (HOLLAND; LAUDER, 2012).  

Durante os grandes eventos de desastres, seja de origem natural ou tecnológica, a 

necessidade de pessoal de Enfermagem tende a ser maior do que a de outros profissionais da 

área de Saúde (BAACK; ALFRED, 2013; HAMMAD et al., 2011, 2012; ZAREA et al., 

2014). Isso ocorre por esses estarem na linha de frente do atendimento. Tal aspecto envolve, 

por conseguinte, o preparo para o cuidado em desastres (YAN et al., 2015).  

Algumas pesquisas afirmam que a efetiva preparação das equipes de Enfermagem está 

relacionada ao nível de treinamento recebido, tanto no contexto agudo a um desastres como 

nos treinamentos oportunizados por instituições educacionais, além da experiência através da 

participação prévia em uma situação real de desastre (ZAREA et al., 2014). Nesse sentido, a 

inexperiência pode contribuir para o estresse e o medo de responder a um desastre 

(CHAPMAN; ARBON, 2008). Por isso é primordial que existam programas de treinamento, a 

fim de prover exercícios e fornecer informações e evidências, conferindo uma experiência 

mínima e proporcionando uma expectativa realista de como um evento de desastre pode vir a 

evoluir. Sobre isso, uma pesquisa realizada no Texas indicou que a experiência prévia e a 

participação em treinamentos/instruções podem aumentar a percepção dos enfermeiros quanto 

ao seu papel e uma melhor preparação para desastres, além de fazerem com que se sintam 

mais confiantes em suas ações de resposta (BAACK; ALFRED, 2013).     

Todavia, inserir nos programas educacionais e de treinamento os conteúdos que 

abordam a temática desastres não é uma realidade nacional e ainda há resistências. A inclusão 

da educação em desastres no currículo de graduação das escolas de Enfermagem é uma 

necessidade crítica para prover cuidados em futuras ocorrências, uma vez que, pouco ou nada 

se fala sobre preparação para desastres, criando uma lacuna no conhecimento de estudantes e 

comprometendo a atualização de profissionais. 

No caso nacional, tal situação agrava-se com a ideia enviesada de que o Brasil não é 

um país de ocorrência comum de desastres. De fato, o que perdurou por longa data foi a 

subnotificação das ocorrências de desastres em todo o território. O sistema de Proteção e 

Defesa Civil ainda carece de amplo investimento, a fim de que se consiga estabelecer melhor 
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governança para a redução dos riscos de desastres. De acordo com dados internacionais, o 

Brasil ocupa negativamente uma posição de destaque em relação à ocorrência de desastres de 

origem natural, sejam eles intensivos (como as enxurradas e enchentes) ou extensivos (como 

as estiagens e secas), sem contar os de origem tecnológica, como o rompimento da barragem 

da empresa Samarco, em Mariana (Minas Gerais), ou o maior acidente radioativo que 

aconteceu em Goiânia (Goiás).  

Essa situação desfavorável, articulada às práticas de subnotificação dos casos de 

desastres no país, é promotora da "cultura do descuidado", quando poucas instituições de 

ensino se dedicam a ensinarem práticas de assistência em cenários de desastres de origem 

natural e tecnológicos. 

Em geral, o processo de formação de Enfermagem de Desastres inclui conteúdos que 

dão conta dos fenômenos do cuidado e da gestão do cuidado em tais situações/cenários. No 

entanto, uma pesquisa revelou que estudantes de Enfermagem não compreendem 

satisfatoriamente os significados da "Enfermagem de Desastres", e que há necessidade de 

reconhecer os recursos da comunidade vulneráveis para melhor atuação. Além disso, também 

revelou que não se sabe até que ponto as faculdades de Enfermagem ensinam os alunos a se 

prepararem para o enfrentamento de desastres em seus programas de ensino 

(STANGELAND, 2010). Além dos currículos de graduação, a implementação de cursos de 

Especialização Lato sensu, Mestrado e Doutorado, e certificação na área, também se faz 

necessária e imprescindível (PESIRIDIS et al., 2014). 

Diversas abordagens podem ser inseridas no contexto educacional visando melhorar a 

preparação da categoria. Sendo assim, uma técnica que pode ser bastante aproveitada é o 

“debrief” após um evento ou treinamento, onde são discutidos os papéis desempenhados, as 

ações que podem ser aprimoradas, as percepções de cada membro sobre o fenômeno, as 

críticas aos protocolos e planos utilizados. Tais iniciativas podem gerar um impacto positivo 

na formação e desenvolvimento de conhecimento (BULSON, BULSON, RAPIDS, 2011; 

MBEWE, JONES, 2013; PESIRIDIS et al., 2014).  

Contudo, um grande problema no que diz respeito à educação/formação em desastres é 

que não há consenso em relação ao método, conteúdo ou modo de entrega mais apropriado, e 

há um sentimento quase que geral de que a educação/formação de desastres é limitada em 

termos de disponibilidade, frequência e relevância. Há quem a considere uma prática 

avançada, o que não se coaduna com os esquemas de formação de graduação, a princípio 

(CHAPMAN; ARBON, 2008; HAMMAD et al., 2012). Daí a importância de se implementar 
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estratégias de formação, capacitação e treinamento para atuação em desastres, tanto em 

atividades de graduação quanto de pós-graduação. Quanto maior as discussões e a formação 

de grupos sobre a temática, maior será sua inserção e consolidação nos campos dos 

conhecimentos e saberes. 

Os hospitais, por sua vez, também possuem papel na educação continuada de 

profissionais, por isso devem manter programação de treinamentos em desastres, a fim de 

garantir o preparo das equipes (HAMMAD et al., 2011). Todo enfermeiro deve ser capaz de 

identificar quando um desastre ou mesmo evento de acidente em massa ocorre, saber como se 

proteger, como providenciar cuidados imediatos para aqueles indivíduos envolvidos, e ser 

capaz de reconhecer seu próprio papel e suas limitações durante um desastre 

(STANGELAND, 2010). 

Assim, as etapas do Processo de Enfermagem em desastres devem estar clarificadas, o 

que se constitui em uma estratégia para resolução de problemas, no sentido de atender as 

necessidades de cuidados de Saúde/Enfermagem dos pacientes sem ambiente hospitalar. Para 

tal, o plano de resposta a desastres deve ser implementado, e cada setor de Enfermagem deve 

seguir o passo a passo, que inclui coleta de dados sobre a situação, diagnósticos de 

Enfermagem, planejamento, implementação e avaliação de Enfermagem, com modificações 

subsequentes desenvolvidas por meio de mecanismos de feedback, os quais visam buscar 

outras soluções para os diagnósticos pré-estabelecidos (BULSON, BULSON, RAPIDS, 

2011). 

Dessa forma, tais etapas e suas práticas correlatas podem levar a melhor comunicação 

entre as unidades de Enfermagem e a estrutura de comando do hospital, e podem ajudar 

rapidamente a organização a determinar como o desastre e sua resposta podem afetar cada 

unidade de Enfermagem e o hospital como um todo. Para isso, a Enfermagem precisa estar 

familiarizada com o plano de contingência do seu hospital. Um caso positivo exemplar 

ocorreu com as equipes de Londres, que conheciam satisfatoriamente o plano de emergência 

do hospital, quando atenderam as vítimas do incêndio da Torre Grenfellem junho de 2017, 

obtendo um bom desempenho na ocasião (BIRD, 2017).  

Comumente, o plano de contingência consiste de elementos básicos para suprir toda a 

demanda de um evento catastrófico, incluindo estoque de medicamentos e insumos para a 

saúde, equipamentos, recursos humanos, educação e treinamento de pessoal, coordenação 

com órgãos comunitários relevantes, detecção e aviso precoce, diagnóstico laboratorial e 

intervenção psicológica (LI, HUANG, ZHANG, 2008). Outros domínios básicos para a 
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atuação em desastres também podem ser apontados como definições e fundamentos sobre 

gerenciamento de desastres, planos nacionais de emergência durante desastres e a cadeia de 

comando; papel da Enfermagem durante emergências e desastres; algoritmos de triagem; 

procedimentos de evacuação hospitalar e transferência segura de pacientes; procedimentos de 

descontaminação em caso de agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares; e uso 

correto de equipamentos de proteção individual (PESIRIDIS et al., 2014).  

Os Serviços de Enfermagem em âmbito hospitalar devem ter controle de tais domínios 

e, portanto, do plano de contingência da unidade. Por sua vez, esse plano deve ser atualizado e 

revisado regularmente, para permitir que mudanças sejam feitas no sistema de acordo com a 

demanda e as necessidades apresentadas (HAMMAD et al., 2011). No entanto, os planos de 

desastre/contingência/emergencial nem sempre são conhecidos pelo pessoal do serviço, como 

identificado no caso do HMRS. 

O sucesso na atuação de enfrentamento de desastres exige que cada enfermeiro não 

apenas localize, mas leia e compreenda o plano de desastres de suas unidades, e o compartilhe 

com seus técnicos e auxiliares, a fim de discutirem as suas funções.  

Nesse sentido, os enfermeiros devem ser capazes de compreenderem e se enquadrarem 

no âmbito de uma estrutura de sistema de comando de incidentes padronizado. Tal ponto é 

defendido pela The Joint Commission (TJC), que incentiva os hospitais a adotarem e a 

integrarem ativamente uma estrutura padronizada de comando de incidentes na organização 

hospitalar (MBEWE, JONES, 2013; WHETZEL et al., 2013).    

A TJC funciona como uma organização independente, sem fins lucrativos, que 

completa avaliações e acredita hospitais e outras organizações de cuidados de saúde, baseando 

suas decisões em padrões internacionais de qualidade e segurança. De acordo com a TJC, as 

políticas de emergência hospitalar devem incluir incidentes de desastre, tanto humanos 

(tecnológicos) quanto naturais (STANGELAND, 2010). As unidades de saúde credenciadas 

pela TJC devem dar atenção à preparação para desastres (planejamento de operações de 

emergência), o que é enquadrado por documentação de abordagem de todos os riscos da 

unidade(ROEHRS et al., 2007).  

A TJC exige que todos os estabelecimentos de saúde criem um plano de preparação 

para emergências e pratique esse plano duas vezes por ano, sendo estes verificados 

regularmente. Além disso, sugere que os exercícios sejam criticados para identificar 

deficiências e oportunidades de aprimoramento (BAACK, ALFRED, 2013; MBEWE; 

JONES, 2013; THOMPSON, 2007). 
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A clarificação e comunicação do papel que profissionais de Enfermagem 

desempenharão em operações de desastre são importantes para o gerenciamento de 

supervisores e educadores, sendo este um elemento de desempenho considerado na avaliação 

institucional realizada pela TJC (WHETZEL et al., 2013). 

Em função dos aspectos ora discutidos, que tratam de ações e responsabilidades 

específicas dos profissionais de Enfermagem em desastres, alguns adendos sobre o 

desenvolvimento de habilidades/competências merecem destaque. Na China foi realizado um 

estudo para discutir as competências da Enfermagem em desastres, envolvendo 

conhecimentos e habilidades necessárias. Os entrevistados enfatizaram que a ressuscitação 

cardiopulmonar, a prevenção de hemostasia (bandagem e fixação) e o gerenciamento de 

emergências foram os três grupos de habilidades mais importantes (YAN et al., 2015). 

No entanto, de acordo com a natureza do desastre, outras competências podem ser 

destacadas, como receptação das vítimas, triagem, avaliação, tratamento, cuidados (in)diretos, 

conhecimento dos pacientes (condições clínicas), direcionamento dos fluxos internos de 

exames laboratoriais e de imagem, remanejamento de profissionais em caso de necessidade, 

providência de liberação de leitos para receber as vítimas que necessitam de internação, 

transporte de pacientes para áreas seguras, delegação de tarefas para as equipes, verificação de 

insumos materiais e medicações necessárias, comunicação com outros departamentos e 

equipes de comando de incidente, e, em casos extremos, transferência e evacuação hospitalar 

(CHAPMAN, ARBON, 2008; FERNANDES, 2010; HAMMAD et al., 2012; MBEWE, 

JONES, 2013; PRIEST, BAHL, 2008; THOMPSON, 2007; ZAREA et al., 2014). Para que 

tais atividades sejam realizadas com eficácia, a experiência e a educação relacionadas a 

desastres são essenciais (PARK, KIM, 2017). 

No Japão, a triagem, por exemplo, é amplamente ensinada em todas as escolas de 

Enfermagem, e todos os hospitais realizam simulações de desastres anualmente. No entanto, 

os enfermeiros no Japão sentem que ainda não estão preparados em áreas como a cadeia de 

comando em ambientes hospitalares, durante situações de desastre. A cadeia de comando é 

importante nas configurações hospitalares durante situações de emergências e desastres, de 

modo que o cuidado ao ferido transcorra sem problemas, o que geralmente economiza tempo 

e poupa vidas (OZTEKIN, LARSON, AKAHOSHI, 2016).     

Já no Brasil, um estudo realizado na Região Sul destacou competências de 

Enfermagem gerenciais e educacionais para as fases de preparação e resposta no atendimento 

hospitalar. No domínio gerencial houve entendimento de que uma ação sincronizada é 
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essencial no atendimento aos desastres. Uma boa gestão na preparação contribui para um 

ambiente seguro de oferta de cuidados, conforme preconizado pelo Conselho Internacional de 

Enfermagem (ICN). O domínio educacional indicou a necessidade das equipes estarem 

permanentemente atualizadas e capacitadas (MARIN, 2013). 

Ademais, a literatura técnico-científica aponta as principais variáveis que se 

correlacionaram positivamente com as competências básicas de Enfermagem em desastres, 

sendo elas: idade, experiência de trabalho em âmbito geral, bem como experiência e 

conhecimento relacionados a desastres. Além disso, cargos de trabalho e valor de salário 

também são fatores que devem ser levados em consideração (OZTEKIN, LARSON, 

AKAHOSHI, 2016; PARK; KIM, 2017).  

Sobre isso, os resultados do estudo de Park e Kim (2017) revelam que as competências 

foram maiores entre aqueles em posições hierarquicamente mais altas e com salários maiores. 

Há uma correlação positiva e significativa entre experiência anterior ao desastre e 

conhecimentos sobre o tema. A idade e a experiência clínica também apontam boa correlação, 

provavelmente porque uma maior experiência de trabalho pode estar relacionada ao 

desenvolvimento de habilidades e competências para situações mais complexas, em relação às 

práticas de Enfermagem. 

O atendimento das vítimas, portanto, deve estar fundamentado nas competências de 

Enfermagem e na capacidade de tomar decisões, visando o uso apropriado dos membros da 

equipe (força de trabalho), de medicamentos, equipamentos e procedimentos, sendo 

necessárias habilidades, tais como avaliar, sistematizar e decidir a conduta mais apropriada.  

Essas habilidades são defendidas pelos autores Baak e Alfred (2013), que visam a 

preparação para emergências, a fim de garantir resposta a uma ameaça real ou suspeita. O 

desafio, contudo, é apropriar competências para a redução de riscos de desastres, 

sensibilizando os profissionais a respeito de mais essa demanda, no bojo de suas práticas 

assistenciais e gerenciais cotidianas. 

Não obstante, durante um desastre algumas barreiras podem surgir, como a segurança 

familiar, em que profissionais de Enfermagem não querem se separar dos seus familiares; 

segurança pessoal, que possui grande significado quando há limitações nos padrões de 

segurança dos hospitais; infraestrutura, que por vezes pode dificultar a chegada ou saída das 

equipes no hospital; tipo de desastre, sendo uma barreira potencial, uma vez que enfermeiros 

e suas equipes estão mais dispostos a responder a um evento convencional, causado por riscos 

naturais ou incidente de trânsito, por exemplo, do que em um evento não convencional, como 
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epidemias; e questões do local de trabalho, como falta de confiança no gerenciamento e 

preparação da unidade, disponibilidade de informações e capacidade de comunicação 

(HAMMAD et al., 2012).  

Enfim, os resultados apresentados direcionaram o olhar para os principais desafios a 

serem enfrentados em relação à assistência e gestão de desastres em cenário intra-hospitalar. 

A partir da triangulação dos dados, a discussão fez-se convergente no sentido, apontando para 

a necessidade de maiores investimentos na preparação da área da Saúde, em especial dos 

exercentes da prática de Enfermagem, para uma melhor reposta a situações de desastres, com 

destaque para os campos da educação, infraestrutura e apoio emocional/psicológico.  

A redução de riscos pode ser alcançada a partir da implementação de estratégias que 

visem o aprimoramento das habilidades e competências de Enfermagem em desastres. A 

percepção e sensibilização dos profissionais de Enfermagem para o tema proposto se faz 

importante no sentido de envolve-los em atividades voltadas para o gerenciamento e cuidado 

seguro, ainda que em situações caóticas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa revelou uma série de desafios enfrentados por profissionais de 

Enfermagem no atendimento intra-hospitalar às inúmeras pessoas atingidas pelo grande 

desastre socioambiental, que ocorreu em janeiro de 2011, no Município de Nova Friburgo, 

localizado na região serrana do Rio de Janeiro. 

Entre os desafios destacaram-se os problemas advindos do complicado deslocamento 

dos membros das equipes até a unidade hospitalar; as dificuldades da unidade inerentes ao 

centro de tratamento de urgência do hospital, que entrou em colapso devido o alagamento e 

grande quantidade de lama; os aspectos psicológicos relacionados ao estresse e angústia em 

relação às grandes dificuldades de resposta, inclusive no pós-desastre; as precariedades do 

hospital em termos de infraestrutura; a educação continuada e a preparação dos profissionais 

de Enfermagem, antes e durante o evento. 

A partir da triangulação dos dados, que derivaram das entrevistas, reportagens 

jornalísticas e literatura técnico-científica, pôde-se perceber que é imprescindível e urgente 

o investimento nas áreas assistencial, gerencial e educacional para a promoção de práticas 

avançadas da Enfermagem em cenários de desastres, a fim de desenvolver habilidades e 

competências, gerar conhecimento, reflexões e debates acerca do tema e aprimorar as 

tecnologias voltadas para a assistência, gerência e educação nessa área. 

Dentre os dados levantados, os que foram produzidos exclusivamente para esta 

pesquisa (as entrevistas) trouxeram evidências preocupantes. Apesar de grande parte da 

equipe ter mais de 10 anos de experiência em Enfermagem, apenas 14,2% dos membros 

participaram de algum curso relacionado ao tema saúde em desastres, e somente 12,2% teve 

este conteúdo desenvolvido no âmbito de sua formação profissional, o que demonstra, de 

certo modo, a necessidade de se investir em ações voltadas à formação para este tipo de 

prática.  

Enquadra-se como relevante que os enfermeiros, que ocupam cargos de chefia e 

supervisão, acumulem conhecimento satisfatório sobre a estrutura do hospital em que 

trabalham, para que, em uma situação de emergência/desastre, saibam gerenciar a situação, 

transferindo e realocando os pacientes adequadamente, a fim de garantirem a segurança na 

assistência prestada. Além disso, devem saber claramente quais são os serviços que sua 

unidade está apta a oferecer diante de tais ocorrências, e as circunstâncias e os procedimentos 
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operacionais padrão de encaminhamento das mesmas para outros serviços de assistência 

hospitalar. 

Essa fragilidade que envolve aspectos gerenciais foi evidenciada nos discursos dos 

participantes deste estudo, no que diz respeito às situações emergenciais que alteram o padrão 

habitual de atendimento. Tais situações têm o potencial de agravarem as condições de 

assistência e, por conseguinte, de sobrevida dos pacientes em estado clínico mais grave. Por 

isso, medidas devem ser sistematicamente tomadas para a gestão de riscos e melhor resposta. 

Ademais, esses profissionais precisam (re)conheceras políticas e práticas que envolvem a 

assistência em contexto de desastres e, a partir disso, partilhar informações (saberes) com os 

membros de suas equipes. 

No que diz respeito aos aspectos assistenciais, no campo intra-hospitalar, foram 

encontradas evidências que sugeriu desafios relacionados aos aspectos psicológicos, 

estruturais (arquitetônicos), educacionais (preparação). Nas entrevistas, muitos enfermeiros e 

membros de suas equipes não conseguiram perceber claramente as suas funções/competências 

em uma situação de desastre, sendo este um aspecto também bastante inquietante. Destarte, a 

experiência prévia em desastres é um fator positivo. Aqueles que treinaram ou que 

vivenciaram esse tipo de situação previamente geralmente relataram ter maior confiança em 

suas ações, uma vez que já passaram pela experiência. 

Outras evidências encontradas, estão associadas a possíveis fatores, que podem afetar 

a preparação em desastres, incluem a formação precária nas escolas de Enfermagem sobre o 

tema, a falta de conhecimento de um plano formal sobre a preparação na prática, a falta de 

compreensão dos métodos de comunicação na preparação para desastres, o despreparo para 

questões que envolvem os problemas de ordem psíquica, e a percepção do que objetivamente 

constitui a preparação para desastres. 

A revisão integrativa, enquanto estratégia de acesso a outras evidências, fez ver a 

escassez de produções científicas a respeito da prática da Enfermagem em contextos de 

desastres. Com efeito, faz-se necessário maior número de publicações, com resultados que 

melhor sustentem a prática. A divulgação científica de práticas e saberes constituem-se em 

uma forma proativa de partilha de experiências exitosas e não exitosas, que podem contribuir 

com a melhoria das atividades de preparação para desastres, com dicas, insights e novas 

formas de abordagem do fenômeno. 

Ademais, há que se considerar que os enfermeiros geralmente podem desempenhar um 

papel vital na execução de planos emergenciais de desastre de um hospital e no cuidado/ajuda 
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humanitária aos cidadãos afetados, especialmente em função dos princípios fundamentais que 

regem a sua prática e por geralmente constituírem o maior número de profissionais que atuam 

em cenário intra-hospitalar. Dessa forma, uma das estratégias factíveis é o investimento na 

educação continuada e desenvolvimento de pesquisas e projetos, que possam colaborar 

efetivamente e eficazmente para a sustentação de intervenções de Enfermagem. 

Por sua vez, as reportagens jornalísticas também contribuíram para o desenvolvimento 

desta pesquisa. Em situações de desastres, estas são um dos principais veículos de informação 

para a população em geral, e vem sendo sistematicamente utilizadas por diversos grupos de 

pesquisa sobre desastres. As reportagens selecionadas para esta pesquisa trataram de desafios 

enfrentados pelo Setor Saúde na ocasião do desastre em Nova Friburgo. Os dados desses 

documentos ressaltaram dificuldades de locomoção de profissionais, o complexo socorro às 

pessoas atingidas, a escassez de recursos, a alta demanda de pacientes, e garantia de acesso da 

população a atendimento e insumos. Contudo, os desafios enfrentados pelos estabelecimentos 

de saúde de Nova Friburgo foram tratados de modo superficial nas fontes jornalísticas, não 

sendo possível dimensionar em profundidade os problemas havidos.  

Por outro lado, em situações de desastres, os meios de comunicação (como os jornais) 

têm papel importante em relação à informação ao público sobre as unidades de atendimento 

disponíveis, os tipos de serviços oferecidos, os horários de funcionamento e as dificuldades 

enfrentadas pelas unidades atingidas. Também são importantes para o controle de rumores. 

No entanto, o sensacionalismo e o "espetáculo" do desastre parecem que foram mais 

ressaltados nos registros noticiosos, o que carece de análise mais aprofundada em outros 

estudos (sociológicos). 

As evidências produzidas e identificadas permitiram, com alguma cautela, apontar que 

a prática de Enfermagem em desastres deve ser desenvolvida de modo integral e contínuo, 

dentro de padrões de qualidade e segurança e dos princípios da Ética e Bioética. A atenção à 

saúde nessas situações não se encerra com os primeiros socorros e procedimentos técnicos e 

gerenciais realizados, mas deve-se garantir que as atividades previstas sejam continuadas 

tanto à nível individual como coletivo, inclusive na fase pós-desastre, considerando as 

possibilidades de dilemas bioéticos relacionados às triagens, prioridades de atendimento, 

distribuição de recursos etc. 

Diante das evidências apresentadas, faz-se importante a adoção e implementação de 

medidas que visem o aprimoramento da preparação dos profissionais de Enfermagem em 

situações de desastres socioambientais, especialmente em cenário intra-hospitalar. A síntese 
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de evidências apresentada no estudo, à luz da triangulação dos dados das diferentes tipologias 

de fontes de informação, é o resultado da convergência de ideias servíveis para contribuir para 

uma resposta mais eficaz diante de uma situação de desastre, considerando a tríade 

assistência-gerência-educação. Entretanto, ressalta-se que não houve a intenção de esgotar o 

assunto, posto que novas fontes (evidências) sobre o tema podem ser concatenadas e/ou 

consideradas como estratégias de ação. 

Em síntese, a pesquisa revelou o quanto é imprescindível o investimento contínuo na 

preparação dos profissionais de Enfermagem para atuação em situações de desastres 

socioambientais, a fim de garantir a segurança, qualidade e continuidade da assistência, como 

também dar conta das demandas específicas de tais situações. Ademais, o conhecimento e 

desenvolvimento de competências de Enfermagem em cenários de desastres precisa ser 

sistematicamente considerado em programas de ensino médio, graduação e pós-graduação 

Lato Sensu e Stricto Sensu, a fim de que os profissionais assumam com efetividade o seu 

papel nessas situações. 

Enfim, há muito o que ser discutido sobre o tema, especialmente se for considerado o 

cenário da produção acadêmica nacional. Estudos de caso, como o desenvolvido no âmbito 

desta pesquisa, ajudam a diagnosticar em parte os desafios enfrentados na prática da 

Enfermagem em desastres. Mas, reconhecidamente, percebe-se o atraso de produções 

científicas e tecnológicas a este respeito. Novos objetos, perspectivas, abordagens sobre esse 

fenômeno precisam de investimentos futuros, a fim de dar conta da missão precípua da 

Enfermagem em Desastres: salvar (com segurança e eficácia) o maior número possível de 

vidas. 
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APÊNDICE  A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Resolução nº 466/2012 – Conselho Nacional de Saúde 

 
Você está sendo convidado(a) para participar como voluntário(a) da pesquisa intitulada: Preparação de profissionais 

de enfermagem para assistência segura em desastres naturais: estudo de caso de um hospital de Nova Friburgo, que 

tem como objetivos: descrever os fundamentos da prática de Enfermagem no atendimento às vítimas de desastres 

naturais em ambiente hospitalar; identificar os desafios da prática de Enfermagem no atendimento às vítimas de 

desastres naturais em uma unidade hospitalar da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro; analisar a preparação 

de profissionais de Enfermagem desta unidade para melhor resposta no atendimento hospitalar às vítimas de 

desastres naturais; apontar recomendações para a preparação de profissionais de Enfermagem no enfrentamento de 

desastres naturais em ambiente hospitalar. A pesquisa terá duração de 2 anos, com o término previsto para 

dezembro de 2017. Sua participação não é obrigatória e consistirá em responder um formulário com perguntas 

abertas e fechadas. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento; sua recusa, 

desistência ou suspensão do seu consentimento não acarretará em prejuízo. Você não terá custos ou quaisquer 

compensações financeiras. Os riscos potenciais desta pesquisa estão atrelados ao risco de dano emocional. A 

responsável pela realização do estudo se compromete a zelar pela integridade e o bem-estar dos participantes da 

pesquisa. Se necessário, a pesquisadora suspenderá temporariamente ou definitivamente a entrevista de acordo com 

a vontade do participante. Os benefícios relacionados à sua participação nesta pesquisa será aumentar o 

conhecimento científico para a área da Enfermagem. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os 

resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e 

confidencial, isto é, através de códigos e em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do 

estudo. O material coletado, será guardado em arquivo, físico ou digital, sob minha guarda e responsabilidade, por 

um período de 5 anos após o término da pesquisa. Você receberá uma via deste termo onde consta os contatos do 

CEP e do pesquisador responsável, podendo eliminar suas dúvidas sobre a sua participação agora ou a qualquer 

momento. Caso concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui duas vias, sendo 

uma sua e a outra do pesquisador responsável. 

 

Rubrica do Participante: _____________________ 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis/ 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rua Afonso Cavalcanti, 275 – Cidade Nova/Rio de Janeiro/RJ – Brasil.           

CEP: 20.211-110. Tel: 2293-8048/2293-8899.

                                           MAYRA WILBERT ROCHA 

Pesquisador responsável 

E-mail: mayra.fenf@gmail.com        Cel: (21) 981213188  

CEP-EEAN/HESFA/UFRJ – Tel: 21-2293-8048 R: 200 

E-mail: cepeeanhesfa@gmail.com 

 

 

 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e estou de acordo em participar do estudo proposto, 

sabendo que poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento. Recebi uma via  

assinada deste formulário de consentimento. 

 

Rio de Janeiro, ____de ____________de 201   . 

 

Assinatura do(a) Participante:__________________________________________ 

 

Assinatura do(a) Pesquisadora:__________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

IImo Sr. Dr. Paulo Coelho, 

 

 Solicitamos autorização institucional para a realização da pesquisa intitulada: 

“Hospitais seguros frente aos desastres naturais: aspectos acerca da preparação de 

profissionais de enfermagem”, a ser realizada no Hospital Municipal Raul Sertã, pela aluna 

pesquisadora Mayra Wilbert Rocha, sob orientação do Prof. Dr. Alexandre Barbosa de 

Oliveira, com o(s) seguintes objetivos: Descrever as competências de enfermagem na 

preparação para enfrentamento de desastres naturais em cenário hospitalar; Discutir a 

preparação dos profissionais de Enfermagem desta unidade, no que diz respeito à assistência 

intra-hospitalar segura para melhor resposta a desastres naturais; Desenvolver um guia de 

recomendações para a preparação de profissionais de enfermagem para a resposta de desastres 

naturais. Será necessário realizar entrevistas com enfermeiros de diversos setores e coleta de 

informações em documentos institucionais. Ao mesmo tempo, pedimos autorização para que 

o nome desta instituição conste no relatório final, bem como em futuras publicações na forma 

de trabalhos científicos em anais de eventos e de artigo científico. Ressaltamos que os dados 

coletados serão mantidos em absoluto sigilo de acordo com a Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS), que trata da pesquisa envolvendo Seres Humanos. 

Salientamos ainda que tais dados serão utilizados somente para a realização deste estudo. Na 

certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Diretoria, agradecemos 

antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais 

que se fizerem necessários. 
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APÊNDICE C 

QUESTIONÁRIO PARA MEMBROS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 
 

Nome: 
 
Sexo: F (  ) M (  )  Data de nascimento: Idade: 

 
Cidade/bairro onde mora: 

 

Setor atual onde trabalha: ____________________________ 

 

Formação Profissional  

 

Formação na área de Enfermagem e ano de conclusão 
 

(  ) Curso Técnico   (  ) Graduação   (  )Especialização em Urgência e Emergência 
(  )Especialização em outra área (especificar): ......................................  (  ) Mestrado (  )Doutorado  
Ano? 

 

Formação em outras áreas e ano de conclusão 
 

(  )Curso Técnico: .....................................(  )  Graduação: ...........................................(  

)Especialização em ..................................................... 

(  )Mestrado: ....................................      (  ) Doutorado: ............................................ 

Ano?  

 

Outras informações relacionadas à Formação/Capacitação Profissional 

 
Participou de curso de capacitação sobre o tema Desastres: 
Sim (  )   Não (  ) 

Ano da(s) capacitação(ões): 
Instituição: 
Carga horária: 

Participou de congressos/ simpósios/ seminários/ palestras sobre o tema Desastres? 

Sim (  )   Não (  ) 
Quantos? 

Quais? 

Onde (instituição, cidade)? 
Durante a sua formação/especialização você teve contato com conteúdos didáticos relacionados à 

prática da Enfermagem em situações de Desastres?    Sim (  )   Não (  )   Parcialmente (  ) 
Quais? 
 
Vínculo empregatício no HMRS: (  ) concursado  (  ) contratado   (  ) outro (especifique): 

........................................ 

 

Trabalha no HMRS há quanto tempo?  
Menos de 1 ano (  )   1 a 6 anos, depois do desastre de janeiro 2011 (  )   Mais de 6 anos, antes do 
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desastre de janeiro de 2011 (  ) 
Realizou atendimento intra-hospitalar das vítimas do desastre de janeiro de 2011? 
Sim (  )   Não (  )    Se sim, comente a sua experiência: 

Informações relacionadas à PREPARAÇÃO para enfrentamento de Desastres 

 

Qual a sua experiência na atuação em Desastres? 

 
Na sua percepção, quais os maiores desafios enfrentados pela Enfermagem no atendimento às 

vítimas de desastres naturais em unidades hospitalares? Explique o porquê.  

 

Enquanto profissional de Enfermagem, você se sente preparado para dar suporte com 

segurança, qualidade e eficiência a vítimas de um desastre natural? Por quê? 

 

Você acredita que a sua Equipe esteja preparada para dar suporte com segurança, qualidade 

e eficiência a vítimas de um desastre natural? Por quê? 

 

No atendimento às vítimas de um desastre no ambiente hospitalar, em que 

áreas/setores/funções você se julga mais capaz de atuar? 

 

Você acha que a Equipe de Enfermagem deve ser acionada para o gerenciamento da 

resposta a um desastre no ambiente hospitalar? Por quê? 

 

Na sua percepção, o hospital em que você trabalha está preparado para atender vítimas de 

um grande desastre natural, como o que aconteceu em janeiro de 2011? Explique. 

 

O que precisa ser providenciado para se obter uma melhor resposta no seu setor? 

 

Você conhece os protocolos para atendimento de vítimas em massa do seu hospital? 

 

Que atividades de capacitação poderiam ser desenvolvidas para se conseguir a melhor 

resposta no enfrentamento de desastres naturais? Cite exemplos. 

 

Quais as competências da Enfermagem que você entende como mais importantes para 

atuação em situações de atendimento intra-hospitalar às vítimas de um desastre natural?  

 

Quais outras informações gostaria de prestar, que possam colaborar para a preparação da 

Enfermagem no atendimento a vítimas no cenário intra-hospitalar? 
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APÊNDICE D 

QUESTIONÁRIO PARA MEMBROS DE CHEFIA E EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 

Hospital Municipal Raul Sertã 

 

Número total de leitos do Hospital (situação normal): 

 

Número total de leitos do Hospital (situação com necessidade de atendimento emergencial 

com múltiplas vítimas): 

 

Unidades/Setores de atendimento (Emergência / CTI / Clínica Médica etc.) 

 

Unidades/Setores mais vulneráveis em situações de alagamento: 

 

Estratégias gerenciais desenvolvidas para mitigar danos (plano de preparação/resposta): 

 

 
Você conhece a Política de Hospitais Seguros Frente aos Desastre Naturais (OPAS)?  
Sim (  )Não (  )    Parcialmente (  ) 

 
O Hospital adota a Política de Hospitais Seguros Frente aos Desastre Naturais (OPAS)?  
Sim (  )Não (  ). Se não, por quê?     Não sabe informar (  ) 
 

O Hospital possui um Plano de Contingência para situações de Desastres? 

Sim (  )    Não (  ). Se não, por quê?     Não sabe informar (  ) 
 
O Hospital possui um protocolo específico para atendimento a vítimas em massa?  
Sim (  )      Não (  ). Se não, por quê?     Não sabe informar (  ) 
 

 
O Hospital dispõe de recursos materiais para atuação frente a um desastre? 
Sim (  ) Não (  )        
 
Quais? 

Quantos? 

Como são empregados? 
 
Existe planos de capacitação dos profissionais de Enfermagem para atuação intra-hospitalar frente a 

um desastre?   
Sim (  ) Não (  )        
Como são/ 

(Ver características, dados do plano, operacionalização) 

Abordagem (multidisciplinar, disciplinar)? 

 

Mantém registros e documentação, e fornece relatórios sobre a preparação para enfrentamento de 

Desastres? 
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Você se sente preparado para gerenciar uma situação de resposta intra-hospitalar a um desastre 

natural? Comente. 

Quais os desafios enfrentados pela sua Equipe para atuação intra-hospitalar diante de um desastre 

natural? Comente: 
Você conhece as competências de Enfermagem para atuação em situações de desastre, conforme 

preconizado pelo Conselho Internacional de Enfermeiros? 

Sim (  )   Não (  )    Parcialmente (  )        
 

 

Promove ou participa de treinamentos na comunidade sobre o tema? 

Qual? 

Onde? 

 
Depois do desastre em janeiro de 2011, o hospital empenhou-se em pesquisas sobre o tema?  

Qual? 

Quem (autoria)? 
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ANEXO A 

 

Fonte: http://portal2.saude.gov.br/rebrats/visao/estudo/recomendacao.pdf 


