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Área de Atuação
Contribuir junto ao demais integrantes do DM para promoção da
Saúde e bem estar.
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Atribuições Granja Comary
Farmácia Central
Organização de DM

1- Almoxarifado de equipamentos da Seleção principal
masculina
2- Almoxarifado de equipamentos da Seleção principal
feminina
3- Almoxarifado de equipamentos da Seleção base
masculina
4- Almoxarifado de equipamentos da Seleção base
feminina

Planejamento
-

Levantamento e catalogação dos materiais, equipamentos e medicamentos de todo departamento médico
destinado para o evento especificando quantidade, descrição e data de validade;

-

Elaboração de listas pré-definidas de materiais, equipamentos e medicamentos para períodos específicos
(amistosos, eliminatórias, Copa América);

-

Verificação se há materiais em geral disponíveis em estoque para os próximos eventos solicitando compra
em caso de quantidade insuficiente (esparadrapo, ataduras...)

- Verificar a necessidade de medicamentos para o período do evento em questão e certificar que os mesmos
estarão dentro do prazo de validade até o fim do período do evento.

Pré Convocação
- Revisão das ações do planejamento com objetivo de identificar possíveis falhas e realizar os
ajustes necessários;
- Envio da listagem de medicamentos para o evento em questão ao médico e o supervisor para
a devida validação e caso necessário realizar ajustes conforme solicitação médica ou do
supervisor.

Pré Apresentação
- Higienização dos equipamentos de fisioterapia (game ready, ultrassom...), fisiologia (reflotron, sistema de GPS) e
equipamentos de hidratação (squeezes, coolers, shakeras entre outros);
- Preparação das squeezes individualizadas da Gatorade após o recebimentos dos nomes dos atletas convocadores da
equipe da Gatorade;
- Preparação dos materiais, equipamentos e medicamentos para a viagem. Incluindo a devida acomodação nos baús,
coolers e bolsas;
- Verificação final de todos materiais, equipamentos e medicamentos para a viagem.
- Elaboração da lista de equipamentos com as especificações de peso, identificação, tipo,descrição, dimensões e
cubagem.

Evento
- Acompanhamento e controle de todo material transportado nos movimentos de logística do evento;
- Organização dos materiais no hotel em cada setor do departamento médico (médico, fisioterapia, fisiologia e massagem);
- Preparação do material para os treinamentos e jogos (materiais médicos, medicamentos, equipamentos de fisioterapia e fisiologia, hidratação, suplementação);
- Auxiliar o chefe de cozinha com a montagem do lanche verificar as condições de higiene e organização do local designado no vestiário;
- Auxiliar a fisiologia e fisioterapia nas estratégias de recuperação implementadas (crioterapia, botas pneumáticas...);
- Serviços de Massagem pré e pós treinos/jogos nos atletas;

- Estar disponível para realização de serviços de massagem no hotel conforme orientação do departamento médico ou pedido dos atletas;
- Higienização constante dos materiais e equipamentos antes e após os treinos e jogos;
- Auxiliar na estratégia de hidratação dos atletas durante as atividades do período;

- Acompanhar e auxiliar o médico durante as ocorrências nos treinos e jogos;
- Reorganização dos materiais, equipamentos e medicamentos para retornar com segurança e o devido controle para o lugar de origem.
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Encerramento
-

Verificação as condições dos itens que retornaram de viagem, checar data de validade e fazer o
remanejamento para o caso que tenha medicamentos à vencer em data próxima para que possa ser
substituído ou direcionado para outros eventos/categorias;

-

Higienização e reorganização de todo material que retornou;

- Checagem das condições de uso e funcionamento dos equipamentos médicos e de fisioterapia.Caso tenha
algo danificado solicitar concerto ou troca.

Papéis e Responsabilidades
- Organizar e controlar os equipamentos, materiais e medicamentos necessários do departamento médico
para os períodos de convocação;
- Oferecer serviços de massagem para os atletas observando as orientações do departamento médico
(médicas, fisiologia, fisioterápicas).
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