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Introdução: 

A gestão de desastres é discutida mundialmente com ações lideradas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e nacionalmente 

pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, Ministério da Saúde, Forças Armadas e 

Auxiliares, Universidades, entre outros órgãos públicos, além de iniciativas de setores e 

órgãos não governamentais. 

Em 1990 foi criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a “Década 

Internacional para Redução de Desastres Naturais”, com o objetivo de incentivar estratégias 

mundiais e locais de redução de riscos. Em 2005, este compromisso foi reformulado com o 

Quadro de Ações de Hyogo vigente de 2005 a 2015, e atualizado pelo Marco de Sendai, que 

está em vigor desde 2015, com finalização prevista para 2030. 

Não obstante, a gestão de desastres em cenários hospitalares começou a ser 

estrategicamente pensada a partir de 1985, quando o Hospital Benedito Juárez sofreu um 

colapso estrutural causado por um terremoto na Cidade do México. Foram registradas 561 

mortes e 536 feridos (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008; OPAS, 1996). Apesar de 

possuir um recém-criado plano de emergência, somente a preparação não foi suficiente para 

evitar o colapso hospitalar. O ocorrido resultou na Conferência Internacional sobre Mitigação 

de Desastres em Instalações de Saúde, em 1996.  

Para um hospital ser caracterizado como seguro há que se possuir alguns requisitos: 

proteção à vida, proteção do investimento e proteção da função (OPAS, 2004). Ademais, a 

proteção operacional prevê que o serviço retorne a seu funcionamento imediatamente depois 

da emergência. Este nível de proteção incorpora ações para proteção da infraestrutura e à 

vida. A proteção da infraestrutura consiste em proteger do dano a infraestrutura de alto custo 

ou de difícil reposição, evitando a perda do investimento ou a sua inutilização. Se a proteção 

da infraestrutura for adequada e efetiva contribuirá para a proteção operacional. A junção das 

medidas previstas pela proteção operacional e da infraestrutura culmina no objetivo da 

proteção à vida das pessoas (OPAS, 2004). 



Para simplificar e tornar mais acessível o estudo de risco para profissionais atuantes em 

hospitais, a OMS criou em 2008 o Índice de Seguridad Hospitalaria (Índice de Segurança 

Hospitalar - ISH). O índice é composto por uma lista de verificação e avaliação da segurança 

em diversos itens, atribuindo notas que, ao final, geram um valor numérico que expressa a 

probabilidade do hospital continuar funcionando em caso de desastre. Após alguns anos, o 

instrumento foi reavaliado pela OPAS quanto aos seus 145 itens avaliados, e aprimorado para 

utilização também em estabelecimentos de saúde de pequeno porte com até 20 leitos 

(CARDOSO, 2018). 

Reagir plenamente às condições que extrapolam tais capacidades resulta de prévias 

avaliações num suposto contexto de desastre de grandes proporções, de investimentos em 

serviços e obras que visam reforçar e ampliar a operacionalidade dos serviços de saúde, 

reduzindo ou eliminando os danos à infraestrutura. (CARDOSO, 2018) 

Eventos danosos têm atingido instituições de saúde no estado do Rio de Janeiro. 

Destacam-se o Hospital Raul Sertã, que sofreu um alagamento durante a forte chuva que 

atingiu a região serrana do Rio de Janeiro em janeiro de 2011; incêndios que ocorreram em 

importantes unidades, como o Hospital Universitário Pedro Ernesto em 2012, o Hospital 

Pedro II em 2010 e 2016, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho em 2018, e a 

Coordenação de Emergência Regional da Barra da Tijuca também em 2018. Este último 

acontecimento gerou quatro óbitos de pacientes relacionados a problemas na 

remoção/transferência dos mesmos. Em setembro de 2019 o Hospital Badim sofreu um grave 

incêndio resultando em 21 mortes e 08 pessoas indiciadas pela polícia. Em outubro de 2020 

um novo evento ocorreu no Hospital Federal de Bonsucesso com 04 vítimas fatais. 

Diante dos aspectos ora apresentados foi estruturada a seguinte questão: Quais as 

vulnerabilidades identificadas em um hospital público na cidade do Rio de Janeiro? 

Consequentemente, o objetivo deste estudo foi identificar vulnerabilidades estruturais, não 

estruturais e funcionais de uma unidade hospitalar do Município do Rio de Janeiro. 

O Índice de Segurança Hospitalar 

Os estudos detalhados de vulnerabilidade geralmente incluem estudos de ameaças, 

avaliação da vulnerabilidade estrutural, não estrutural e organizacional-funcional. Cada um 

desses aspectos exige especialistas bem treinados em seu campo profissional e experiência 

em redução e análise de risco de desastres. Estes estudos, em geral, duram vários meses e 

custam dezenas de milhares de dólares para cada unidade de saúde avaliada. (OMS, 2008) 



Para simplificar e tornar mais acessível o estudo de risco para profissionais atuantes em 

hospitais, a OMS criou em 2008 o Índice de Seguridad Hospitalaria (Índice de Segurança 

Hospitalar - ISH). O índice é composto por uma lista de verificação e avaliação da segurança 

em diversos itens, atribuindo notas que, ao final, geram um valor numérico que expressa a 

probabilidade de o hospital continuar funcionando em caso de desastre. Após alguns anos, o 

instrumento foi reavaliado pela OPAS quanto aos seus 145 itens avaliados, e aprimorado para 

utilização também em estabelecimentos de saúde de pequeno porte com até 20 leitos 

(CARDOSO, 2018). 

O ISH foi originalmente desenvolvido no idioma espanhol, e tem sido aplicado em 

países da América Latina e Caribe, os quais frequentemente se veem às voltas com desastres 

provocados por fenômenos naturais, tais como furacões, abalos sísmicos, maremotos e 

inundações. Um estudo recentemente desenvolvido por Cardoso (2018) na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro fez a tradução e adaptação cultural do ISH para o contexto 

brasileiro, instrumento que foi metodologicamente considerado neste estudo. 

Abaixo seguem as orientações fornecidas quanto à classificação de cada índice que 

pode ser atribuído a um hospital.  

Quadro 01 – Recomendações gerais de intervenção:  
  

Índice de 

segurança  
Classificação  Que medidas devem ser tomadas?  

0 – 0.35  C  Requerem-se medidas de maneira imediata, já que os níveis atuais de 

segurança do estabelecimento não são suficientes para proteger a vida 

dos pacientes e o pessoal durante e depois de um desastre.  
0.36 – 0.65  

  
B  
  

Requerem-se medidas necessárias em curto prazo, já que os níveis 

atuais de segurança do estabelecimento podem potencialmente por em 

risco os pacientes e o pessoal e seu funcionamento durante e depois de 

um desastre.  
0.66 – 1  A  Ainda é provável que o hospital continue funcionando em caso de 

desastres. Recomenda-se continuar com medidas para melhorar a 

capacidade de resposta e executar medidas preventivas em médio e 

longo prazo, para melhorar o nível de segurança frente a desastres.  
  

Fonte: OMS/OPAS, 2008  

 

Método:  

Estudo do tipo exploratório, com abordagem mista, desenvolvido por meio de 

triangulação de técnicas que incluem: aplicação do ISH traduzido e adaptado por Cardoso 

(2018) e determinação do índice atribuído à unidade hospitalar; 



            O estudo foi realizado na unidade hospitalar de uma Universidade pública do Estado 

do Rio de Janeiro, vinculada ao Ministério da Educação, que fica localizada na zona norte do 

Município do Rio de Janeiro, cujos atendimentos se dão exclusivamente pelo Sistema Único 

de Saúde. 

           A estrutura física possui 44 mil m² de área construída. A unidade é integrada por um 

prédio central com seis andares, um prédio de dois andares para consultórios ambulatoriais e 

um prédio de dois andares como centro clínico de imagem, além de estruturas que abrigam 

serviços de apoio. Na mesma área existe também um Centro de Ciências Biomédicas, uma 

quadra poliesportiva, um restaurante, um centro de pesquisa oncológico e amplo 

estacionamento, todos pertencentes à mesma Universidade. 

           Os profissionais participantes do estudo foram selecionados para participação do ISH 

por formação profissional, experiência na função superior a um ano, familiaridade com o 

setor ou unidade investigada e domínio do eixo apresentado pelo ISH. Ocorreu uma 

orientação mínima fornecida pela autora quanto à forma de preenchimento do formulário de 

ISH. Posteriormente foi calculado o índice de segurança hospitalar. 

            Como o instrumento avalia diversos aspectos, fez-se necessário o desenvolvimento do 

trabalho de aplicação do ISH junto a um grupo multiprofissional da instituição de saúde 

estudada, nas seguintes áreas de conhecimento: um profissional da área de Administração, 

Engenharia civil e clínica, um gestor da unidade/setor/clínica e representante da Segurança do 

Trabalho. 

Para o presente estudo, o ISH foi utilizado como ferramenta de avaliação da condição 

atual da instituição estudada. Como se propõe o instrumento, a avaliação através do ISH é 

básica, mais simples que um estudo de vulnerabilidade, e aplicável por profissionais que 

trabalham nos hospitais. O hospital pode ser considerado A, B ou C e com uma orientação 

para cada categoria indicada. 

Aspectos éticos 

Os participantes da pesquisa foram abordados presencialmente e informados quanto aos 

objetivos da pesquisa, aspectos de sua participação, possíveis riscos e benefícios. Após o 

aceite, os participantes receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que foi 

assinado em duas vias, uma para o participante e outra para os pesquisadores. A qualquer 



momento os participantes puderam realizar perguntas e esclarecer dúvidas com a equipe de 

pesquisa através dos contatos fornecidos no TCLE.  

Resultados: 

           Hospital universitário da rede estadual de saúde, com atendimento 100% pelo Sistema 

Único de Saúde. Atendimento clínico e cirúrgico, sem emergência. Rede de serviços via 

sistema de regulação estadual e ambulatorial de pacientes que já possuem prontuário 

hospitalar. Estrutura predial com 07 andares com inauguração no ano de 1950. Corpo 

assistencial de 2480 profissionais técnicos universitários em saúde. 

           A capacidade hospitalar é dividida entre os prédios, mas tem sua maior quantidade de 

leitos localizados no prédio principal.  As unidades são divididas em 04 grupos sendo eles: 

medicina interna (188 leitos) com expansão de aproximadamente 20 leitos, cirúrgica (182 

leitos) com possibilidade de expansão de aproximadamente 20 leitos, cuidados intensivos (83 

leitos) com expansão de 16 leitos e 18 salas de cirurgia com possível acréscimo de 02 salas. 

Com a possibilidade de um evento que excede a capacidade hospitalar de resposta 

foram mapeados 04 locais próximos ao hospital que poderiam estruturar leitos adicionais de 

forma emergencial. 

        As principais ameaças a desastre foram categorizadas em “Alto grau de ameaça”, 

“Médio grau de ameaça” e “Baixo grau de ameaça”. Destacam-se entre as principais ameaças 

para a unidade são as epidemias, contaminação de sistemas, pragas, explosões e incêndios. 

Foram consideradas como baixa ameaça a maior parte dos eventos relacionados ao solo. Ao 

todo 88 itens foram considerados como alto grau de segurança sendo a categoria com maiores 

itens, seguido da categoria médio grau de segurança com 25 itens e por último o baixo grau 

com 17 itens. 

Foram realizadas oito etapas utilizadas pelo Safety Index Calculator para calcular o 

ISH. As duas primeiras etapas são compreendidas como a inserção das respostas em Excel 

apropriado e fornecimento automático dos seguintes resultados: Safety index 0,75; 

Vulnerability index 0,25. 

O hospital recebeu uma pontuação de 0,75 de segurança e 0,25 de vulnerabilidade, 

totalizando um conceito A no Índice de Segurança Hospitalar. O hospital provavelmente 

continuará funcionando em caso de desastre, mas recomenda-se continuar com a mensuração 

e melhoria da capacidade de resposta. 



       A segurança estrutural foi apontada como 68% dos itens avaliados em alto grau de 

segurança, 20% em médio grau de segurança e 12% em baixo grau de segurança. O índice de 

segurança da parte não-estrutural foi considerado em 84% de alto grau de segurança, 14% em 

baixo grau de segurança e apenas 2% em médio grau. A segurança funcional foi avaliada 

como 56% em alto grau de segurança, 23% em baixo grau e 21% em médio risco de 

segurança. 

 Discussão: 

O grau de segurança estrutural foi de 68% alto grau de segurança, 20% médio grau de 

segurança, 12% baixo grau. A segurança não-estrutural foi a categoria com maior grau de 

segurança: 84% alto grau, baixo 14%, médio 6%. Porém a categoria funcional teve alto grau 

56%, médio 23%, baixo 21%. Pode-se associar a diversos fatores e mudanças ocorridas na 

unidade. A coleta de dados ocorreu durante um processo de reestruturação da instituição para 

atendimento a Covid-19, gerando grandes reformas da parte não-estrutural e contratação de 

diversos novos profissionais para setores estratégicos. 

A recomendação para a instituição com pontuação 0,75 é “ainda é provável que o 

hospital continue funcionando em caso de desastres. Recomenda-se continuar com medidas 

para melhorar a capacidade de resposta e executar medidas preventivas em médio e longo 

prazo, para melhorar o nível de segurança frente a desastres” (OPAS, 2008). 

Figura: Ações/medidas para Hospitais Seguros em Desastres 

 



Os profissionais de saúde, apesar de pertencerem a um sistema perito, depositam a sua 

confiança em outro sistema perito que seriam os gestores de risco e engenheiros. Porém, na 

instituição estudada a confiança neste sistema perito está reduzida. Percebe-se pelos dados 

que a responsabilidade é imputada aos gestores 

Numa situação de crença, uma pessoa reage ao desapontamento culpando os outros; em 

uma situação de confiança ela ou ele deve assumir parcialmente a responsabilidade e pode se 

arrepender de ter depositado confiança em alguém ou algo. (GIDDENS, 1990) 

              As autoavaliações são importantes para construir planos de ação para reduzir as 

vulnerabilidades. São importantes ferramentas de gestão. Porém, independente das 

autoavaliações as fiscalizações por órgãos especializados e experientes são necessárias. O 

protocolo das Políticas Hospitais Seguros serve como pontos de orientação a serem 

trabalhados e melhorados nos hospitais Cruz-Vega et al (2018) 

 Com a triangulação dos dados fornecidos pelo ISH, Iramuteq e Likert observou-se 

uma discordância entre o grau de segurança avaliado em 0,75 com as respostas de 

insatisfação e discordância dos profissionais de saúde. Argumenta-se, portanto, que a 

percepção de risco destes dois grupos de participantes é diferente e divergente. Uma 

estratégia para alinhamento das expectativas seria aumentar a participação dos profissionais 

de saúde nos planejamentos e ações da gestão. Outra estratégia seria a melhoria na 

comunicação de risco, um ponto avaliado como problemático pelos profissionais.  

 É sugerida a construção de um plano de contingência conjuntamente para preparação 

e mitigação dos riscos encontrados nas unidades. E que este plano seja difundido amplamente 

para seus usuários. 

Conclusão:  

Um hospital efetivamente seguro estará menos propenso a sofrer os danos causados 

por um desastre interno ou externo. É fundamental que o hospital mantenha seu pleno 

funcionamento durante uma situação de crise, atendendo a população e cumprindo o seu 

papel social. Para tanto, a academia deve se envolver mais com o assunto e desenvolver 

estudos com métodos e recursos aplicáveis que deem suporte aos hospitais, especialmente 

aqueles que carecem de melhor infraestrutura e desenvolvimento. 

A abordagem dessa problemática no âmbito das universidades tende a contribuir para 

a melhoria da resposta das comunidades aos desastres, por meio da difusão de conhecimento 



e capacitação de equipes de pesquisa que gerem e aprimorem meios de gestão para desastres. 

As instituições de ensino exercem papel fundamental na construção de profissionais para 

atuação em campo. Como efeito das pesquisas, a discussão das vulnerabilidades e gestão de 

risco no campo acadêmico ajuda a fomentar estratégias de prevenção, mitigação e preparação 

para melhor gerenciamento das situações de desastres. 

Para se conhecer as vulnerabilidades de estabelecimentos de saúde são necessários 

grandes estudos os quais, por muitas vezes, não são acessíveis a instituições com menos 

recursos. Assim é que a estimativa pelo ISH, que foi idealizado pela OPAS/OMS, torna-se 

uma alternativa estratégica para se reconhecer aspectos deficitários que precisam ser 

aprimorados, que requerem melhorias e definição de prioridades. 

Para além da análise de vulnerabilidade pelo ISH, o estudo destaca-se especialmente 

pelo entendimento da necessidade do profissional da área de Saúde em estar preparado para o 

enfrentamento desse tipo de ocorrência, a fim de ser um agente partícipe das estratégias de 

redução de risco e de gestão de desastres em cenário hospitalar. 

Conclui-se que os profissionais, apesar de participarem de um sistema perito, 

depositam sua confiança em profissionais de outro sistema perito como gestores, 

engenheiros, arquitetos, entre outros. Não há uma apropriação dos profissionais quanto ao 

gerenciamento de risco. Ressalta-se também a divergência entre o resultado do ISH elegendo 

o hospital como nível A (0,75 de segurança), mas esta segurança não é percebida pelos 

profissionais de saúde atuantes neste hospital.  

 O estudo teve como limitação a coleta de dados que ocorreu durante as restrições pela 

COVID-19. Inicialmente a Tabela Likert foi respondida por via remota, porém como houve 

baixa adesão, viu-se a necessidade da coleta de dados presencialmente. Portanto, houve 

coleta simultânea via internet e presencial.  
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