


Prefeito

Fernando Haddad

Vice- Prefeita

Nádia Campeão

Secretário Municipal da Saúde 

José de Filippi Júnior

Secretário Municipal Adjunto da Saúde

Paulo de Tarso Puccini

Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde

Cormarie Guimarães  Perez

Autarquia Hospitalar Municipal - AHM

Roberto Yukihiro Morimoto

Hospital de Servidor Municipal

Regina Lúcia Pedro Athie

Coordenação da Atenção Básica

Rejane Calixto Gonçalves

Coordenação de Vigilância em Saúde - COVISA

Wilma Tiemi Miyake Morimoto

Coordenadoria do Sistema Municipal de Atenção as Urgências e Emergências – COMURGE

Marcelo Itiro Takano 



Coordenação:

Domingos Costa Hernandez Júnior

Elaboração:

Autarquia Hospitalar Municipal – AHM

Coordenadoria de Vigilância em Saúde – COVISA

Coordenação da Atenção Básica

Coordenadoria do Sistema Municipal de Atenção às Urgências e Emergências -COMURGE

Coordenação das Áreas Temáticas e Redes de Atenção

Coordenação do Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria – CSMRCAA

Coordenação Especial de Comunicação

Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste

Coordenadoria Regional de Saúde Leste

Coordenadoria Regional de Saúde Norte

Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Assistência à Saúde



Coordenação:

Dulce Maria de Almeida Gomes Junqueira

Maria Lúcia Salemi

Elaboração:

Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde - CIEVS

Gerência do Centro de Controle de Doenças - CCD

Gerência do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ

Gerência de Vigilância de Produtos e Serviços de Interesse da Saúde - GPSIS

Gerência de Vigilância em Saúde Ambiental - GVISAM

Núcleo Técnico de Comunicação - NTCom

Vigilância em Saúde



O Plano Operativo da Saúde para a COPA do Mundo FIFA Brasil 2014 da cidade 

sede São Paulo é o resultado do trabalho integrado das áreas técnicas da Se-

cretaria Municipal de Saúde.

Sua elaboração seguiu as diretrizes da Câmara Técnica Nacional de Saúde, 

criada em 2011 pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de preparar o siste-

ma para o período da Copa através da definição de diretrizes organizacionais, 

apoio à elaboração de projetos e acompanhamento das ações.

É composto por dois volumes, sendo o primeiro Eixo Assistência à Saúde e o 

segundo Eixo Vigilância em Saúde.

As ações do plano contemplam os atendimentos às urgências e emergências, 

realizados pelo sistema de atendimento pré-hospitalar móvel, fixo e hospita-

lar; atividades de promoção da saúde, prevenção e controle de doenças, com 

destaque para as doenças de transmissão respiratória, hídrica, imunopreviní-

veis e transmitidas por vetores e zoonoses. Inclui ainda as ações da Vigilância 

Sanitária voltadas para as áreas de interesse do evento, com implementação 

das inspeções sanitárias nos hotéis, bares e restaurantes. 

Não podemos deixar de mencionar a finalização da página relativa à saúde 

dos viajantes da Secretaria Municipal de Saúde em versão trilíngue e a im-

plantação do Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde – CIOCS, com 

a representação de todas as áreas envolvidas, o qual coordenará as ações 

durante o período do evento. 

A elaboração do Plano propiciou à equipe da Secretaria Municipal de Saúde 

um grande exercício de atuação integrada o que para os técnicos resultou no 

grande legado do evento.

APRESENTAÇÃO
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A 20ª. Edição da Copa do Mundo  de Futebol terá como país sede o Brasil e seu 
nome será COPA do MUNDO FIFA™  BRASIL 2014. Trata-se de evento esporti-
vo privado, com a participação de 32 países que ocorrerá no período de 12 de 
junho a 13 de julho de 2014.

A Copa do Mundo é o maior evento de futebol e o que mobiliza as maiores 
atenções da mídia mundial. 

Tem relevancia na transmissão de valores da paz e universalismo.

O perfi l do turista da Copa, segundo o Ministério do Esporte, tem predominân-
cia do gênero masculino (83%), faixa etária de 25 a 44 anos (70%) e escolari-
dade superior (86%). O objetivo principal do turista é o futebol, mas também 
há interesse por atividades relacionadas à aventura e praias. 

OS PRINCIPAIS AGENTES SÃO:

1. FIFA
Criadora e detentora de todos os direitos inerentes ao evento e  responsá-
vel pela coordenação geral e supervisão dos eventos.

2. Comitê Organizador Local (COL/LOC)
Responsável pela organização da copa 2014, de acordo com as diretrizes 
da FIFA. Responsável ainda pela interface com os Governos Federal, Esta-
dual e Municipal e a FIFA.

3. Governo Federal
Garantias governamentais, linha de fi nanciamento para os Estados , obras 
estruturantes e integração nacional dos agentes.

4. Governo Estadual e Prefeitura Municipal 
Responsáveis pela infraestrutura das cidades para o evento, como o transpor-
te, saúde, segurança, tecnologia, acesso ao estádio, eventos de apoio e etc.

Os 64 jogos serão realizados em doze cidades sedes, distribuídas em todo 
território nacional - Manaus, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Belo Hori-
zonte, Cuiabá, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

Na cidade de São Paulo serão realizados seis jogos nos dias 12, 19, 23 e 26 
de junho e 01 e 09 de julho de 2014, todos na Arena de São Paulo, locali-
zada no bairro de Itaquera, zona leste da cidade. 

5 - A Prefeitura Municipal é representada pelo Comitê Integrado de Gestão 
Governamental Especial para a Copa do Mundo de Futebol de 2014 - SP-
COPA, constituído pelo Decreto Municipal  nº 53.697 de 16 de janeiro de 
2013, coordenado pela Vice Prefeita Nádia Campeão e o Governo Estadual 
é representado pelo Comitê Paulista, atuando articuladamente.

A COPA DO MUNDO
NO BRASIL
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O Estado de São Paulo receberá 15 delegações técnicas em doze municípios e 

a chegada destas delegações começa 30 a 45 dias antes da abertura do even-

to, conforme quadro a seguir:

O Estado de São Paulo consolida-se como destino de eventos internacionais, 

pelos níveis de excelência na prestação de serviços ao turista, sendo que 47% 

dos turistas estrangeiros  e  29%  dos turistas domésticos, chegam  ou passam 

por São Paulo.

O Estado responde por 43% do volume dos negócios com turismo no país  e, de 

cada trinta destinos mais visitados do Brasil, cinco estão no Estado de São Paulo. 

A concentração de grande número de pessoas na área urbana também pode 

gerar dificuldades de mobilidade e potencializar o risco da ocorrência de inci-

dentes com múltiplas vitimas. Os riscos à saúde incluem acidentes, desastres 

naturais, contaminação (intencional ou não) com agentes químicos, biológicos, 

radiológicos e nucleares, atentados terroristas, além dos efeitos relacionados 

a condições ambientais como, por exemplo calor ,chuva e frio.

Em maio de 2011 foi instalado pelo Ministério da Saúde, a Câmara Temática 

Nacional de Saúde composta por representantes das áreas da assistência e 

vigilância em saúde (sanitária e epidemiológica), indicada pelos Estados e Mu-

nicípios onde serão realizados os jogos. Os objetivos desta Câmara são  coor-

denar o planejamento das ações nacionais em  saúde , promover a articulação 

e interlocução entre  os entes  federados , estabelecer diretrizes gerais, ações 

estratégicas, responsabilidades e metas a atingir, acompanhar e apoiar a im-

plementação das ações definidas e reconhecer oportunidades de desenvolvi-

mento  associadas à Copa.

O Estado de São Paulo, por meio das Secretarias Estadual e Municipal da Saú-

de participou ativamente de todas as reuniões da Câmara, em um total de 14, 

sendo a última realizada em Manaus em março de 2014.

DRS
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13

16
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Guarulhos

São Paulo

Mogi das Cruzes

Cotia

Santos

Guarujá

Campinas

Águas de Lindóia

Ribeirão Preto

Itu

Porto Feliz

Sorocaba
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A população do Estado de São Paulo é de 43.663.669, apresenta uma densi-

dade demográfica de 166,23 Hab./Km2, com área de 248.222.801 quilômetros 

quadrados e com 645 municípios. Está dividido em 17 Departamentos Regio-

nais de Saúde - DRS, com 63 Colegiados de Gestão Regional, 27 grupos de 

Vigilância Epidemiológica, 28 grupos de Vigilância Sanitária e 10 laboratórios 

de Saúde Pública – Instituto Adolfo Lutz, formando 17 Redes Regionais de 

Assistência à Saúde – RRAS. 

Conta com oferta de 58.588 serviços de saúde públicos e privados, 4.365 Uni-

dades Básicas de Saúde – UBS, 46.934 Ambulatórios/Policlínicas/Consultórios, 

24 Unidades Mistas, 3.457 Serviços de Apoio, Diagnose e Terapia, 168 Hospitais 

Especializados, 724 Hospitais Gerais e 2.916 outros serviços de saúde.

O Município de São Paulo, que é a cidade sede, tem  área de 1.509 Km2, com  

população de 11.224.369 habitantes, em  3.933.448 domicílios dos quais 99,08 

% contam com rede de água, 99,95% com rede de esgoto e 99,78% com coleta 

de lixo. A coleta seletiva de lixo apresenta avanços significativos.

Tem 7 milhões de veículos registrados, 1565 favelas ,13666 moradores em si-

tuação de rua, realizando  3 bilhões  de viagens de  pessoas ao ano, através 

de transporte coletivo.

Território:

1.521 km2 

População:

11.224.369 habitantes (SEADE, 2010)

Total de domicílios:

3.933.448 (IBGE - 2010)

Domicílios com 

Rede de Água: (99,08%),

Rede de Esgoto: (99,95%) 

Coleta de Lixo: (99,78%) (Censo, 2010)

Nº de favelas:

1.565 (SEHAB  2008)

População em situação de rua:

13.666 (SAS/Fipe, 2010)

Veículos: 

6.954.750 (DETRAN, 2010)

Ônibus:

2.915.884.767 
Passageiros transportados em 2010

Atividade econômica: 

235.702
Estabelecimentos formais (MTE – RAIS 2007) 

96 Distritos Administrativos e 31 Subprefeituras
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É o principal polo no país do chamado “turismo de negócios’, com o acolhi-

mento anual de 90.000 eventos, dos mais variados portes, incluindo a maior 

Parada  LGBT do mundo, a Virada Cultural com 5 milhões de pessoas, a prova 

de Formula 1 , São Paulo Fashion Week entre outras.

A cidade é constituída por 31 Subprefeituras e 96 Distritos Administrativos.

Os serviços de saúde são constituídos por 5 Coordenadorias Regionais ,  con-

tando  com oferta de 13.762 serviços de saúde públicos e privados, 01Unida-

de de Pronto Atendimento-UPA-,  447 Unidades Básicas de Saúde – UBS, 118  

Atendimentos Médico Ambulatorial – AMA, 16 AMA Especialidades, 18 Ambu-

latórios de Especialidades, 6 Unidades Hora  Certa ,  108 Unidades de Saúde 

Bucal, 23 Ambulatórios de Especialidades, 30 Unidades de Saúde Bucal, 144 

Unidades de saúde mental,  26 Unidades de DST /AIDS, 4 Laboratórios de Vigi-

lância, 904 Serviços de Apoio Diagnose e Terapia, 18 Hospitais Municipais,  34 

Hospitais sob gestão estadual, 16 Prontos Socorros e Pronto Atendimento – 

PS/PA e 106 Outras Unidades.

O Município de São Paulo apresenta 12.283 leitos SUS dos quais 8.110 estão 

sob gestão estadual e 4.173 municipal. Os leitos não SUS somam o total de 

15.242, estando 9.289 sob gestão estadual e 5.953 municipal. O total de leitos 

no município é de 27.525, dos quais 17.399 encontram-se na gestão estadual 

e 10.126 municipal. 

Baseado em dados dos Ministérios do Turismo e Esportes ,são  esperados  

900.000 turistas brasileiros e 350.000 turistas estrangeiros na cidade.

A Câmara Temática de Saúde do Ministério da Saúde defi niu como diretriz a 

elaboração do Plano de Saúde para COPA em dois  eixos principais: Assistência 

à Saúde e  Vigilância , incluindo Sanitária, Epidemiológica, Portos, Aeroportos e 

Fronteiras. E como eixos transversais: o de Gestão e Legado

As ações de saúde foram elaboradas com o objetivo de garantir o sucesso do 

evento dentro dos eixos temáticos, sem, contudo comprometer a rotina diária 

do setor saúde.  

Dessa maneira, descreveremos as ações planejadas conforme os eixos temá-

ticos da Assistência e Vigilância em Saúde.
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2. Objetivos específicos: 

•	 Organizar a Rede de Urgência e Emergência (RUE) conforme Portaria 

MS/GM 1600/2011 especificamente nos componentes pré-hospitalar 

móvel, pré-hospitalar fixo, rede hospitalar e regulação médica no Esta-

do de São Paulo;

•	 Capacitar equipes multiprofissionais para respostas rápidas;

•	 Acompanhar e apoiar ações definidas;

•	 Atender a RDC ANVISA 13, de 2014 e

•	 Atender a Portaria Ministerial que trata e dá diretrizes aos grandes 

eventos e eventos de massa.

ASSISTÊNCIA 
A SAÚDE

Um dos eixos temáticos na organização das ações estratégicas para Plano de 

Emergência da COPA do Mundo FIFA Brasil estabelece diretrizes e responsabi-

lidades durante o evento. 

Será a primeira Copa do Mundo de Futebol, onde o atendimento médico a to-

dos os presentes nas arenas, será de responsabilidade da entidade promotora 

ou seja a FIFA. Tal fato representa grande conquista para a sociedade como 

um todo, visto que esta prestação de serviços necessita de recursos humanos, 

materiais e financeiros destinados exclusivamente ao evento.

Esta foi uma das “bandeiras” mais importantes conduzidas por São Paulo, que 

após muitas discussões, acabou sendo adotada pelo Ministério da Saúde. 

1. Objetivo geral: 

Oferecer assistência segura, oportuna, integral e gratuita aos visitantes, 

sem prejuízo a população residente, utilizando ao máximo a capacidade 

operacional já existente, através da integração das instâncias estadual e 

municipal, construindo um Plano de Ação único.

Distribuição dos Serviços de 
Saúde da Rede de Urgência e 
Emergência (RUE) 
da Cidade de São Paulo
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SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL

Realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU - e pelo Gru-

po de Resgate e Atendimento às Urgências - GRAU - (descritivo do GRAU no 

Plano Estadual de Saúde) ,  são acionados pelo cidadão através dos telefones 

192 e193, respectivamente, havendo integração de ações entre as duas centrais.

O SAMU possui 88 bases descentralizadas, 104 Unidades de Atendimento 

de Suporte Básico-SBV-, 08 de Suporte Intermediário –SIV -,  15 Unidades de 

Atendimento de Suporte Avançado SAV, 14 unidades de intervenção rápida - 

URAM-motos –, e  2 veículos para atendimento a múltiplas vitimas-MV. As SAV 

e SIV possuem telecardiografia à distância, denominado “Eletrocardiograma de 

segunda opinião”, através de convênio do Ministério da Saúde com o Hospital 

do Coração-HCOR, todas são equipadas com Desfibrilador Externo Automático 

-DEA-  e as SAV dominam a tecnologia de trombólise domiciliar para Infarto 

Agudo do Miocárdio, entre outras.

Está previsto para maio de 2014, a incorporação ao SAMU de São Paulo   ,três 

equipamentos de proteção individual máxima, para atendimento a agentes 

Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares-QBRN-, que serão fornecidos 

pela Força Nacional do SUS -FNSUS-,do Ministério da Saúde. 

O SAMU de São Paulo presta , quando solicitado, Apoio Metropolitano e Esta-

dual, com recursos humanos e materiais.

O SAMU recebe 9000 chamadas ao dia, realizando 1200 remoções, controladas 

por sua Central de Regulação, situada a Rua Jaraguá 858- Bom Retiro.

Organização do 
Sistema na Cidade

Bases do SAMU
Município de São Paulo
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SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR FIXO

Este serviço é formado pelas UBS, AMA (Assistência Médica Ambulatorial), 

AMA 24 horas, Unidades de Pronto Atendimento-UPA- e Pronto Socorros iso-

lados-PS- e pronto atendimento-PA-, totalizando 989 unidades.

Existem as AMA, distribuídas pelas regiões, que funcionam de segunda a sá-

bado das 7 às 19 horas, para atendimento de procura espontânea e existe 

uma estrutura denominada Atendimento Médico Ambulatorial (AMA – 24 ho-

ras).  Estas funcionam 24 horas, durante sete dias e são responsáveis pelo 

primeiro atendimento aos pacientes e encaminhamento para internação, se 

necessário, aos hospitais de referência.

HOSPITAIS MUNICIPAIS COM AMA 24 HORAS ou 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA

•	 Hospital Arthur Saboya (AMA Saboya);

•	 Hospital Tatuapé (AMA Tatuapé);

•	 Hospital Ignácio Proença de Gouveia (AMA Ignácio);

•	 Hospital Alexandre Zaio (AMA Zaio);

•	 Hospital Pirituba (AMA Hungria) 

•	 Hospital Waldomiro de Paula (AMA Waldomiro)

•	 Hospital Alípio Correa Neto (AMA Ermelino) 

•	 UPA Campo Limpo

Existem os Prontos Socorros isolados e Pronto Atendimentos.

Todos os hospitais citados terão seus planos de Contingência para 

Múltiplas Vítimas elaborados e anexados  a este documento.
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REDE HOSPITALAR PÚBLICA E PRIVADA

A cidade possui 18 hospitais Municipais e 34 hospitais estaduais, oferecendo 

12283 leitos SUS.

Destes, foram identificados trinta e nove hospitais (39)  que são referências 

nas urgências, tanto por demanda espontânea como referenciada. Neste con-

texto, foram excluídos os hospitais  classificados como  maternidade, oncológi-

cos, psiquiátricos e  para pacientes crônicos,longa permanência e reabilitação.  

A rede privada conta com 15242 leitos não SUS.

Localizam-se na cidade: 

A. Cinco hospitais classificados pelo Ministério da Saúde, como Hospitais de 

Excelência, a saber: 

•	 Hospital Alemão Osvaldo Cruz, 

Rua João Julião, 331 - Bela Vista

(11) 3549-1000

•	  Hospital do Coração - HCor

Rua Desembargador Eliseu Guilherme,147 - Vila Mariana

(11) 3053-6611

•	 Hospital Sírio Libanês

Rua Dona Adma Jafet, 91 - Bela Vista

(11) 3155-0200

•	 Hospital Alberto Einstein

Rua Albert Einstein, 627 - Morumbi

(11) 2151-1233 

•	 Hospital Samaritano

Rua Conselheiro Brotero, 1486 - Consolação

(11) 3821-5300

B. Dois Hospitais do Projeto SOS Emergência/Ministério da Saúde, referên-

cias para atendimento de alta complexidade, classificados neste Plano 

como Estratégicos, a saber: 

•	  Casa de Saúde Santa Marcelina 

Localizada próxima ao estádio Arena São Paul

Rua Santa Marcelina, 177

•	  Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Localizada na região central próximo a FAN FEST- Vale do Anhangabaú

Rua Cesário Mota Jr, 112
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C. Dois Hospitais Universitários: 

•	  Casa de Saúde Santa Marcelina 

Hospital das Clinicas da Universidade São Paulo- HCFMUSP

Rua Eneas de Carvalho Aguiar, 255

Tel 2661.0000

•	 Hospital da Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP

Rua Napoleão de Barros, 715

Tel 55721922

D. Quatro Hospitais como referência da FIFA:

•	  Hospital Albert Einstein. 

•	 Hospital Santa Catarina. Av. Paulista 200 Paraiso (11)3016-4133

•	 Hospital Sírio Libanês

•	 Hospital das Clinicas da Universidade São Paulo- HCFMUSP

Referência para atletas, para todo o Brasil.

Regulação Municipal

O sistema regulatório atua em regime de pré-pactuação para procura espon-

tânea às UBS, AMAS e Pronto Atendimentos. Estas unidades, ao necessitarem 

maiores recursos, encaminham diretamente seus pacientes aos Prontos So-

corros, que por sua vez, se necessário, transferem  seus casos para os hospitais 

de referência, também sob o mesmo critério. Em casos de gravidade extrema, 

as AMA e UBS podem encaminhar diretamente a hospitais de referência.

A Cidade de São Paulo possui Complexo Regulador Municipal, onde se inclui 

a  Central de Regulação de Urgências e Emergências – CRUE -, que operacio-

naliza as transferências inter-hospitalares. Todas estas relações e fl uxos estão 

descritos na Portaria  SMS 245/2007, que contempla todos os serviços exis-

tentes na cidade.

Assim, a CRUE é acionada, exclusivamente, pela rede hospitalar pública ou 

privada, regulando todos os leitos da cidade.

Fone do Complexo Regulador Municipal: (11) 4567-7444; (11) 4567-7333
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A cidade de São Paulo, hospedará a delegação dos Estados Unidos, realizará 

a cerimônia de abertura dos jogos da Copa do Mundo FIFA 2014 no dia 12 de 

junho de 2014 e outros 5  jogos, todos na  Arena São Paulo.

Receberá também a Fan Fest no Vale do Anhangabaú e cinco (duas a confir-

mar) Exibições Públicas com telões, distribuídos pela cidade.

A delegação dos Estados Unidos ficará hospedada no Hotel Tivoli, na Alameda 

Santos e realizará seus treinamentos no CT do São Paulo Futebol Clube, na 

Rua Marquês de São Vicente 2724, Barra Funda.

Plano Operativo Copa do Mundo 2014

15



PONTOS DE INTERESSE OPERACIONAL

1. Estádio – Arena de São Paulo

Av. Miguel Inácio Cury, s/nº - Itaquera

2. COT Pacaembu (Campo Ofi cial de Treinamento)

Praça Charles Miller, s/nº - Pacaembu – Zona Oeste

Coordenador : Mauro Senardes

Funcionamento: A partir de 01/06/2014 (previsto)

3. COT Palmeiras

Av. Marquês de São Vicente, 2.650 – Barra Funda – Zona Oeste

Coordenador : Mauro Senardes

Funcionamento: A partir de 01/06/2014 (previsto)

4. COT Audax

Av. Duquesa de Goiás, 571 – Real Parque – Zona Sul 

Coordenador : Mauro Senardes

Funcionamento: A partir de 01/06/2014 (previsto)

5. CTS Corinthians (Centro de Treinamento de Seleções)

Rua Arlindo Bettio 502 – km 17 Rod. Ayrton Senna

6. CTS São Paulo

Av. Marquês de São Vicente, Nº2724 – Barra Funda – Zona Oeste

Coordenador : 

Funcionamento

7. SPCopa

Rua São Bento, 405 – 24º andar – Centro

Plano Operativo Copa do Mundo 2014

16

PLANOS 
OPERATIVOS 
PARA EVENTOS 
DE INTERESSE
Foram elencados pelo Comitê Especial para a Copa do 
Mundo- SPCOPA, todos os pontos de interesse específi cos 
para o evento, sendo estes incluídos da matriz de risco 
pela Secretaria Municipal da Saúde, que  após análise e 
seleção, preparou Planos Operativos específi cos, para os 
de relevância sanitária.

Os demais pontos de interesse serão atendidos pela Rede 
de Urgência e Emergência já existente na cidade.

Os pontos de interesse para o Setor Saúde estão em des-
taque - caixa cinza - na relação.



8. Comitê Paulista 

Rua Boa Vista, 162 – 12º andar – Centro

9. Centro de Treinamento para Cerimônia de Abertura

Clube de Regatas Tietê

10. FIFA Fan Fest 

Vale do Anhangabaú

Responsável :Playcorp 

Funcionamento: de 12/06 a 13/07/2014 das 10:00 as 23:00

11. Exibição Pública Campo Limpo 

Praça João Tadeu Priolli (Largo do Campo Limpo)

Responsavel :Playcorp 

Funcionamento: 12/06 a 13/07/2014

12. Exibição Pública Perus 

Praça do Samba

Rua Mogeiro x Rua Gonçalves de Andrade x Rua Almeida Prado

Responsável: Playcorp

Funcionamento: 12/06 a 13/07/2014

13. Exibição Pública Ermelino Matarazzo 

Praça Benedicto Ramos Rodrigues

Responsável: Playcorp

Funcionamento: 12/06 a 13/07/2014

14. Exibição Pública Parque da Juventude- A CONFIRMAR

Av. Cruzeiro do Sul, 2.630

Responsável: Playcorp

Funcionamento: 12/06 a 13/07/2014

15. Exibição Pública Parque do Povo –A CONFIRMAR

Av. Henrique Chammas, 420 - Pinheiros

Coordenador : : Playcorp

Funcionamento: 12/06 a 13/07/2014

16. CICCR – Centro Integrado de Comando e Controle Regional

R. Jorge Miranda, 658 – Luz

Coordenador : Dr. Guilherme de Castro Almeida (COESGE)

Funcionamento: 12/06 a 13/07 Regime de Plantão

17. CIOCS – Centro Integrado de Operações Comando e Controle da Saúde

R. Jaraguá, 858

Coordenador : Dr. Marcelo Klinger

Funcionamento: de 12/06 a 13/07 Regime de Plantão 

18. Centro de Controle Operacional CET/SPTrans

R. Bela Cintra, 385 – Jardim América 

19. Coordenação da Hospitalidade

Anhembi – SPTuris

Av. Olavo Fontoura, 1.209 

20. Centro de Ticket no Centro Cultural São Paulo – Piso Caio Graco – Lateral 

Vergueiro

R. Vergueiro, 1.000 Vergueiro

Coordenador : 

Funcionamento: de 01/06/2014 a 13/07/2014

   Segunda a sexta das 12 ás 20 hs.

   Sábado e Domingo das 10 ás 18 hs.
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21. Centro de Ticket no Ginásio do Ibirapuera – Quadra anexa no Complexo 

Constâncio Vaz Guimarães

Rua Manoel da Nóbrega, 1.361 - Ibirapuera

Coordenador : 

Funcionamento: de 18/04/2014 a 27/04/2014 – somente de sexta a domingo

   Sexta : das 12 às 20 hs.

   Sábado e Domingo : das 10 às 18 hs.

   De 29/04/2014 a 13/07/2014

   Segunda a sexta : das 12 às 20 hs.

   Sábado e Domindo : das 10 ás 18 hs.

22. Centro de Ticket na Secretaria Estado de Esportes, Lazer e Juventude do 

Estado de SP - Espaço do Turista 

Praça Antonio Prado, 09 – térreo - Centro 

Coordenador : 

Funcionamento: de 01/06/2014 a 13/07/2014

   Segunda a sexta das 12 ás 20 hs.

   Sábado e Domingo das 10 ás 18 hs.

23. Centro de Coordenação do Voluntariado - Fatec/Etec

Rua Ardevan Machado, s/nº

24. Escritório Avançado de Coordenação do Voluntariado

Estação São Bento do Metrô

25. Expo Transamérica/Congresso da FIFA

Av. das Nações Unidas, 18.591 – Santo Amaro

26. Hotel Tivoli (Seleção EUA)

Alameda Santos, 1.437 – Cerqueira César

27. Hotel Pulman (Seleção A)

R. Joinville, 515 – Vila Mariana 

28. Hotel Mercure (Seleção B)

Rua Vergueiro, 1.661 – Vila Mariana

29. Hotel Renaissance (Hotel FIFA)

Alameda Santos, 2233

30. Hotel Grand Hyatt (Hotel FIFA)

Av. das Nações Unidas, 13301 – Itaim Bibi

31. Garagem FIFA

R. Prof. Milton Rodrigues (em frente ao portão 35 SPTuris)

Coordenador : 

Funcionamento:

32. Centro Aberto de Mídia

Praça das Artes – Av. São João, 281 - Sé - SP

Coordenador : SPTURIS

Funcionamento:01/06 a 13/07/2014 das 9:00 as 22:00h

33. Casa das Nações

Praça das Artes – Av. São João, 281 - Sé - SP

Coordenador : Secretaria de Relações Internacionais da Cidade de São Paulo 

Funcionamento: 01/06 a 13/07/2014 das 9:00 as 22:00h

34. Heliponto

PIT do Metrô

Av. Miguel Inácio Cury s/nº - Metro Itaquera

35. Aeroporto de Guarulhos

Rodovia Hélio Smidt, s/nº - Cumbica, Guarulhos
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36. Aeroporto de Congonhas

Avenida Washington Luís, s/nº - Vila Congonhas

37. Aeroporto de Viracopos

Rodovia Santos Dumont, km 66 - Parque Viracopos, Campinas – SP

38. Terminal Rodoviário do Tietê

Av. Cruzeiro do Sul, 1800 – Santana

39. Terminal Rodoviário do Jabaquara

R. dos Jequitibás, s/nº - Jabaquara

40. Terminal Rodoviário da Barra Funda

Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda

41. CIT Olido

Galeria Olido. Av São João 473 diariamente  das 9:00 as 18:00

42. CIT Paulista

Parque Prefeito Mário Covas

Av. Paulista 1853 diariamente das 8:00 as 20:00

43. CIT República

Praça da República diariamente das 9:00 as 18:00

44. CIT Tietê

Terminal rodoviário Tietê-desembarque

Av. Cruzeiro do Sul 1800 abertura 03/06/2014

45. CIT Congonhas

Aeroporto de Congonhas

Abertura 03/06/2014

46. CIT’s Móveis

03 veículos tipo vans; 5segways

Inicio 03/06/2014
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FAN FEST é evento ofi cial  da FIFA, em parceria com a cidade,  tem como ob-

jetivo ser  o melhor local para ver as competições fora dos estádios, durante 

o mês de realização dos mundiais de futebol, além de promover a interação 

entre os turistas e visitantes dos mais variados países.

Tem histórico de receber no período, nove vezes mais público que nos está-

dios (Copa da Alemanha 2006), é gratuito , sendo local de risco elevado para 

ocorrências de saúde.

Em São Paulo, a capacidade é de 35.000 pessoas e será instalada no Vale do 

Anhangabaú .

Seu perímetro é defi nido por barreira física, tipo “tapumes”, com acessos controlados.

Toda a infraestrutura assistencial interna ao evento é de responsabilidade e 

será providenciada pelo promotor do evento, que foi escolhido através de Edi-

tal Público.

A infraestrutura de saúde deverá seguir a Portaria Municipal 1014/2012 SMS-G 

e receber a anuência do SAMU 192 previamente (até a fi nalização deste docu-

mento, o responsável médico por este plano não foi informado).

Esta informação é de suma importância, para que ocorra a devida integração 

entre o organizador e a rede assistencial da cidade, regulada pela municipalidade.

Quando ocorrer necessidade de remoção de pacientes do recinto, a mesma 

será realizada pela empresa contratada, regulada pela central do SAMU 192.

Serão defi nidas pela Companhia de Engenharia de Tráfego-CET-, rotas de saída 

e retorno de ambulâncias, com destino aos hospitais e serviços de referência.
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Caberá a municipalidade, direta ou indiretamente, prover de assistência Mé-

dica no entorno da Fan Fest ou coordená-la,  através da instalação de Posto 

Médico atuante nos principais jogos, das 11 as 22h, que também  devem aten-

der a Portaria 1014/2012 SMS-G.

Este Posto está programado para ser instalado nas proximidades dos acessos 

de público ao local que, todavia, até a fi nalização deste documento não esta-

vam defi nidos pelo organizador.

O SAMU 192 manterá suas bases da região em regime de sobre aviso e alerta.

A coordenação médica privada do local  estará ligada ao Centro Integrado de 

Operações e Controle de Saúde-CIOCS.

Toda transferência será obrigatoriamente comunicada ao SAMU 192, que fará 

a Regulação aos Hospitais do SUS. Nos casos de remoção para rede privada, o 

SAMU 192 deverá ser comunicado do diagnóstico e hospital de destino.

HOSPITAIS E SERVIÇOS DE REFERÊNCIA

•	 Santa	Casa	de	Misericórdia	de	São	Paulo

Rua Dr. Cesário Mota Júnior, 112  - Vila Buarque

Fone : (11) 2176-7000

•	 Hospital	do	Servidor	Público	Municipal	

Rua Castro Alves, 60

Superintendente :Dra Regina Lúcia Pedro Athie

tel 33977844-33977713 cel 11-960473021

e mail rrathie@hspm.sp.gov.br

Responsável pela emergência-Dr Emerson Sampaio Santos 

tel 3397 7794  / 3397-7795 cel 11-992005955

e-mail-esampaio@hspm.sp.gov.br

•	 Pronto	Socorro	Municipal	Dr.	Álvaro	Dino	de	Almeida	

Rua Dr. Vitorino Camilo, 717

Tel:3826-5666

Diretora- Dra. Welma  Maria Mohallem

•	 Ama	Sé	

Rua Frederico Alvarenga, 259 - Pq D. Pedro II

Gerente: Ana Zimmerman – Cel11: 96777-0425

Tel.:3101-8841 / 3101-8833 

E-mail: amase@prefeitura.sp.gov.br

FIFA FAN FEST
Anhangabaú
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CENTRO ABERTO DE MÍDIA
Ponto de Interesse 32

CASA DAS NAÇÕES
Ponto de Interesse 33

Serão instalados na Praça das Artes, na Avenida São João, o Centro Aberto de Mí-

dia , que acolherá a imprensa nacional e internacional , não credenciada pela FIFA 

e a Casa das Nações , com o objetivo de apoio consular  ao turista estrangeiro.

As atividades do Centro de Mídia terão início no dia 01de junho de 2014, termi-

nando em 13 de julho de 2014 das 8:00 às 22h diariamente .A Casa das Nações 

acompanhará o horário. A responsabilidade pela organização destes locais é 

da SPTURIS, que prevê um movimento diário entre 100 e 150 pessoas.

O SAMU manterá no local uma viatura de SBV todos os dias, e as remoções 

serão direcionadas a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (casos de com-

plexidade alta –vermelho -, e média - amarelo) e AMA SÉ(casos de complexi-

dade baixa - verde).

Caso exista necessidade de remoção de uma segunda pessoa classificada 

como vermelho ou amarela em menos de 90 minutos, esta será encaminhada 

ao HSPM. 

EXIBIÇÕES PÚBLICAS 
Pontos de interesse 11, 12, 13, 14 e 15

Exibições Públicas são eventos da cidade e serão realizados em cinco (dois a 

confirmar) locais nas diversas regiões do município, simultaneamente, fun-

cionando em 25 dias, com shows e apresentações  em 10 datas de interesse( 

maior risco), com artistas loco-regionais.

Através de edital, a empresa PLAYCORP foi vencedora do pleito,  como orga-

nizadora e  responsável por todo o evento , em todos  os locais, incluindo a 

assistência médica interna. 

Até a finalização deste documento, a programação artística ainda não havia 

sido entregue.

Quando ocorrer necessidade de remoção de pacientes do recinto, a mesma 

será realizada pela empresa contratada, regulada pela central do SAMU 192.

Serão definidas pela CET, rotas de saída e retorno de ambulâncias, com destino 

aos hospitais e serviços de referência.

Cada exibição pública terá um canal de comunicação direto com a Central de 

Regulação do SAMU.

Não serão instalados no entorno destas exibições Postos Médicos, visto que 

estão identificados serviços pertencentes a rede de Urgência e Emergência 

nas regiões, que foram definidos como referência no primeiro atendimento.  

As bases do SAMU 192 destas regiões, ficarão em esquema de alerta e sobreaviso.
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1. PRAÇA DO SAMBA (PERUS)
 Ponto de interesse 12

 5000 pessoas

•	 Ama Perus

Praça Vigário João Gonçalves de Lima 239- Perus

Tel:3917-0707 / 3978-7588

Gerente: Gabriela  Kurzawsk  Nunes – Cel 99388-9061

E-MAIL: amaperus@saude.prefeitura.sp.gov.br

•	 Pronto Socorro Municipal de Perus

Rua Julio Oliveira 80 Vila Flamengo

Tel :3917-1242 / 4138

Gerente : Lucidio Cunha da Silva  – Cel 11- 97272-9930

•	 Hospital Geral de Taipas *

Av.Elisio Teixeira Leite 6999

Tel :(11) 3973-0400

2. PARQUE DA JUVENTUDE (SANTANA)
 Ponto de interesse 14

 A CONFIRMAR

 30000 pessoas

•	 Pronto Socorro Municipal Dr. Lauro Ribas Braga (Santana)

Rua Voluntários Da Pátria, 943 - Santana

Cep: 02011 - 100 - Fone: 2223-2919 / 2923

Gerente: Eduardo Simão Rodrigues – 99659-7552 

•	 Conjunto Hospitalar do Mandaqui *

Rua Voluntários da Pátria, 4301 - Mandaqui,

Fone:(11) 2281-5000 

SERVIÇOS REFERENCIADOS

Plano Operativo Copa do Mundo 2014

23



3.     PARQUE DO POVO (ITAIM BIBI)
 Ponto de interesse 15

 A CONFIRMAR

 15000 pessoas

 

•	 Ama Sorocabana

R. Catão, 380 - Vila Romana

Gerente: Rosangela Silva De Barros – Cel: 97313-8988  fone:3879-3090

•	 Pronto Socorro Municipal Dr. João Catarin Mezomo 

Av. Queiroz Filho, 313 - Pq Da Lapa

Cep: 05319 - 000 - Fone:3022-4278

•	 Hospital Universitário *

Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 – Cidade Universitaria

Fone:(11) 3091-9200

4.    PRAÇA BENEDICTO RODRIGUES
        (ERMELINO MATARAZZO)
 Ponto de interesse 15

 10000 pessoas

•	 Hospital Municipal Prof. Dr. Alípio Correa Netto 

Rua: Rodrigo de Brum, 1989  tel 33948206

Diretor Técnico –Dra. Vânia Maria Fodra Almeida Prado  cel 995727015

e mail: vprado@prefeitura.sp.gov.br

Responsável emergência: Dra. Leda Telesi Castro  cel 982746622

e mail: ltcastro@prefeitura.sp.gov.br  

•	 Ama V. Silvia 

R. Belém Dos Santos, 222 - Vila Silvia

Fone:2545-6838

Gerente: Adriana De Souza Dias – Cel: 99701-7718

E-Mail: Amavilasilvia@Saude.Prefeitura.Sp.Gov.Br

•	 Ama Hospitalar Ermelino Matarazzo

Alameda Rodrigo De Brum, 1989 - Vl Paranaguá

Cep: 03807 - 230 - Fone:2943-9944

e-mail: amaermelino@saude.prefeitura.sp.gov.br
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5. PRAÇA JOÃO TADEU PRIOLLI 
 (CAMPO LIMPO)
 Ponto de interesse 11

 10000 pessoas

•	 Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha: 

Estrada de Itapecerica, 1661

Diretor Técnico: Dra. Crismere  Cicilioti  tel  33947514 cel 975154442

e mail: ccicilioti@prefeitura.sp.gov.br  

Responsável emergência: DR rtaul Fernandes Marinheiro Jr cel 973762413 

e mail: raulcirurgiao@yahoo.com.br 

•	 Upa Campo Limpo

R. Tereza Mouco De Oliveira, S/N - Jd São Luiz

Cep: 05835 - 005 - Fone:5512-4537

•	 Ama Pirajussara

Av. Amadeu Da Silva Samelo, 423 - Jd Martinica

Cep: 05760 - 140 - Fone:5844-7937

e-mail: amapirajussara@saude.prefeitura.sp.gov.br

•	 Ama Vila Prel

R. Tereza Maia Pinto, 11 - Vl Prel

Fone:5817-8002

E-MAIL: amavpre1@saude.prefeitura.sp.gov.br

*Serviços sob gestão estadual- detalhameto no Plano Geral
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ARENA SÃO PAULO – ITAQUERA
Ponto de Interesse 1

Situação de rotina

A região da Arena é divida por círculos concêntricos; cada círculo possui auto-

nomia de operações, porém estarão integrados operacionalmente. 

O primeiro perímetro é composto pela Arena propriamente dita, e a Vila de hos-

pitalidade e serviços, onde a FIFA detém o comando das operações, incluindo o 

serviço assistencial de saúde, que fi cará a cargo do serviço médico do Comitê 

Organizador Local - COL, que tem como responsável o Dr. André Pedrinelli. 

O COL informa que a empresa contratada para a prestação destes serviços 

chama-se “APS - Consultoria e Administração de Serviços de Saúde” -, sendo o 

responsável pela empresa Dr. Renato Purchio. localizada à rua Dr. Cardoso de 

Melo, 1855 - São Paulo.  

A  preparação realizada pelo COL deverá estar pactuada e avalizada pelo po-

der público, que possui legislação específi ca - Portaria 1014/2012 SMS-G.

É prevista  a  permanência na Sala de Comando e Controle da Arena (chamada 

de VOC pela FIFA), de especialista em saúde do serviço público, devidamente arti-

culado  com o COL e com a  coordenação de campo, localizada fora do perímetro. 

Caberá a este especialista analisar, em tempo real e no local, o tipo e quanti-

dade de ocorrências. Ele receberá uma via da fi cha de todos os atendimentos, 

padronizada pelo Ministério da Saúde, podendo defi nir e indicar tecnicamente as 

ocorrências internas, informando as estruturas externas à Arena sobre a situação.
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Os especialistas indicados pela esfera Municipal são:

Dr. Domingos Costa Hernandez Júnior- Médico

Cel 11- 960515632 ou 11 982813862

email: dhernandez@prefeitura.sp.gov.br 

Dr. Marcelo Itiro Takano- Médico

Cel- 11-960515651 ou 11 999934862

email : mitakano@prefeitura.sp.gov.br 

As remoções oriundas do perímetro FIFA serão encaminhadas ao Hospital Es-

tratégico da região - Hospital Santa Marcelina -, através de pré-pactuação ou, 

a critério do COL, removidos à rede privada. Toda saída de pacientes deverá ser 

comunicada à Central do SAMU192.

Externamente ao perímetro de concessão a FIFA, a responsabilidade assisten-

cial é exclusiva da autoridade sanitária pública.

Neste espaço, que tem acesso controlado, existe o trânsito de pessoas, que 

estarão dirigindo-se ou não ao estádio e esta assistência será exercida ou co-

ordenada pelo SAMU 192, através da disponibilização de viaturas tipo SBV, SIV, 

SAV e URAM, distribuídos estrategicamente nos locais de maior afluxo, ou seja, 

estação de metro Artur Alvim e estação Itaquera da CPTM.

No espaço  existem inúmeros bloqueios, promovidos pelo setor de segurança e mo-

bilidade urbana . São os chamados Pontos de Verificação Veicular – PVV - operados 

pela Polícia Militar, onde tão somente veículos previamente cadastrados terão acesso.

Trata-se, portanto, de “área de passagem“ e não de fixação de pessoas, conside-

rada, assim, de baixo risco. Contribui para o baixo risco, o perfil do torcedor que 

estará nesta região que  deverá ser portador do ingresso ,que tem custo elevado. 

A localização exata de cada viatura e seu trajeto estão em detalhes no Plano 

Operacional do SAMU, que está anexo.

A instalação de postos médicos não será realizada neste perímetro, pois são 

locais de bloqueios e aglomeração de torcedores, em área restrita, delimita-

das fisicamente por grandes vias e trilhos, sendo inclusive contraindicado pela 

CET e pelo Metro (o Metro não permite a instalação de qualquer posto médico 

dentro de seu território de responsabilidade).

Está previsto a mobilização para a região do veículo do SAMU 192 preparado 

para atendimento de múltiplas vítimas - 40 vítimas - e o mesmo ficará esta-

cionado no Centro Integrado de Comando de Operações Estratégicas-CICOE.

Nas imediações da arena existe dificuldade em acomodar os veículos de  re-

serva de emergência e, assim, será utilizado pelo SAMU 192 , o pátio de esta-

cionamento do Hospital Municipal Waldomiro de Paula, que dista 4 minutos da 

Arena, além de 2 bases do SAMU da região.

A CET manterá as seguintes rotas de acesso livres, para trânsito de ambulân-

cias, independentes da origem:

•	 Acesso ao Hospital Santa Marcelina

•	 Acesso ao Hospital Waldomiro de Paula

•	 Acesso a Avenida Radial Leste

•	 Acesso a Heliponto (local ainda indefinido)-Provável  PIT do  Metro

As equipes do entorno estarão “a postos” 1 hora antes da abertura dos por-

tões, que ocorrera  3 horas anteriores ao  início do evento, e a desmobilização 

após  2 horas do término.
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HOSPITAIS ESTRATÉGICOS 
e SERVIÇOS de REFERÊNCIA
 

A rede Hospitalar da região, além do hospital estratégico, apresenta outros 
serviços, conferindo ao sistema redundância e segurança:

 HOSPITAIS ESTRATÉGICOS

•	 Hospital Estratégico do Projeto SOS Emergência: Casa de Saúde Santa 
Marcelina de Itaquera.** 
Rua Santa Marcelina 117, Itaquera
Plano de contingência no Plano  Estadual

•	 Hospital Estratégico extra: Hospital Municipal Alípio Correa Neto
Alameda Rodrigo de Brum,1989 - Ermelino Matarazzo .
(11)3394-8030 ; 3394-8108 ;33948206
Diretor Técnico

Dra. Vânia Maria Fodra Almeida Prado
Cel.: 99572-7015
email: vprado@prefeitura.sp.gov.br

Responsável emergência: 
Dra. Leda Telesi Castro 
Cel.: 98274-6622
email: ltcastro@prefeitura.sp.gov.br  

Plano de contingência anexo.

Obs.: Realizou exercício simulado para 50 vítimas em 2014.

SERVIÇOS de REFERÊNCIA

•	 Hospital Municipal Waldomiro de Paula
Rua Augusto Carlos Baumann 1074 - Itaquera.
(11) 3394-8990; 3394-8993; 3394-8991
Diretor Técnico: 

Dr. Luiz Carlos Zamarco  
Cel.: 77443678
email: lzamarco@prefeitura.sp.gov.br 

Responsável emergência: 
Dra Carmela Romano Rossi 
cel99 2225126
email crossi@prefeitura.sp.gov.br 

Plano de contingência anexo

•	 Hospital Municipal Tide Setúbal.
Rua Dr. José Guilherme Eiras, 123 - São Miguel Paulista
Fone: 3394-.8770 ; 3394-.8831 ; 3394.8832
Diretor técnico: 

Dr. José Antonio Montes Canteras 
Cel.: 99157-3858
email : jcanteras@prefeitura.sp.gov.br

Responsável emergência: 
Drs. Carlos Roberto dos Santos 
Cel 975495541 
email hijusantos2003@uol.com.br; 
Carlos Alberto Eduardo Gomes
Cel.: 984637182/991293450
email: caegomes@prefeitura.sp.gov.br
José Roberto Mussalen Drago
Cel 960717969  
email jrobdra@gmail.com  

Plano de contingência anexo
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•	 Hospital Municipal Carmen Prudente
Avenida dos Metalúrgicos, 1.797 - Cidade Tiradentes. 
(11) 2559-6200; 2559 6271; Fax (11) 2559-6264
Diretor Técnico: 

Dra Fernanda Maria Ferreira Guimarães
Cel.: 983835178 
email: diretoria.tecnica@oss.santamarcelina.org.br 

Responsável emergência: 
Dr Edmilson Samuel cel 984152146
email : edmilsonsamuel@hotmail.com   

Plano de contingência anexo

•	 Hospital Estadual de Vila Alpina **
Rua: Francisco Falconi, 1501 (11)2318-2100; 2318-2280
Plano de contingência anexo

•	 Hospital Estadual de Sapopemba **
Rua Manoel França dos Santos, 174 Jardim Sapopemba  (11) 2014-6000
Plano de contingência anexo

•	 Hospital Municipal Dr Carmino Caricchio- Queimados
Avenida Celso Garcia, 4.815 – Tatuapé.
(11) 3394-6980 ;33946982; 3394-6981. 
Diretor Técnico 

Dr José Carlos Ingrund
Cel.: 999311010
email: jingrund@prefeitura.sp.gov.br 

Responsável emergência: 
Dr Pedro Ivo Monteiro Pacheco 
cel 999444437
email: pedroivopacheco@terra.com.br 

Plano de contingência anexo

•	 Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouveia 
Rua: Juventus nº 562 - Mooca 
Tel 11-33947816
Diretor Técnico

Mauro Saraiva Apocalypse
Cel.: 11-991713010
email: mauroapocalypse@prefeitura.sp.gov.br 

Responsável emergência:
Dra. Maria Apaerecida Salem  cel 11-993723932
email: mariasalem@prefeitura.sp.gov.br

Plano de contingência anexo

•	 Hospital  Estadual  São Matheus **
Rua Ângelo De Cãndia, 540 São  Matheus
Tel: (11) 2014-5000.

•	 AMA Nóbrega 
Av. Pedro Francisco de Toledo, 545 - Arthur Alvim
Tel:2254-5023
Gerente:

Leandra Rejane Rodrigues Evangelista 
CEL: 99968-2565 / 96226-3755
e-mail: amanobrega@saude.prefeitura.sp.gov.br

•	 AMA J. Nordeste
Rua. Nicolo Tartaglia–d Coimbra
Tel:2280-6211
Gerente:

Rosangela de Carvalho
CEL: 11 96526-2353
email: amajdnordeste@saude.prefeitura.sp.gov.br

•	 AMA do Hospital Alexandre Zaio
Rua Alves Maldonado 128
Tel:2749-2855
Gerente: 

Carla Regina Duarte
CEL: 98027-4327 / 97753-9759
email: amaalexandrezaio@prefeitura.sp.gov.br

 ** Serviços sob gestão estadual- detalhamento no Plano Geral 
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Situação de Múltiplas Vítimas ou Desastres

Na ocorrência de um acidente com múltiplas vítimas ou desastre, será ativado 

o Plano de Contingência, comandado em sua forma geral pelo Corpo de Bom-

beiros - COBOM, sendo a parte médica estruturada e coordenado pelo GRAU , 

com integração do SAMU .

Este Plano será tratado em capítulo específico e constará do Plano Geral para 

a Copa, que foi construído de forma integrada com o município. 

Comandante do Bombeiro para a Copa Cel. Bertolini. 

O comandante do Policiamento da Copa Cel. Tardelli.

O Comandante do 1º Batalhão de Policiamento da Copa Ten. Cel Antonio Valdir 

Gonçalves Filho, que cuidará da Arena e Centros de Treinamento.

O 2º Batalhão de policiamento cuidará da Fan Fest e Exibições Públicas.

O 3º Batalhão cuidará de hotéis e metro.

No VOC do Estádio ficará o Ten. Cel Sérgio Ricardo.

O Coordenador de Campo da Arena indicado pelo COBOM é o Major PM Je¿er-

son de Mello, cel 11-999487833, e-mail: jmello@policiamilitar.sp.gov.br.

O Coordenador de campo do SAMU será o Dr. Reinaldo Dell Pozzo, cel 11 

957384949. e-mail: rdpozzo@prefeitura.sp.gov.br 

ARENA
SÃO PAULO

ITAQUERA
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CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES 
E CONTROLE DE SAÚDE
CIOCS
Ponto de Interesse 17

Está programado a instalação de CIOCS , na sede do SAMU -Rua Jaraguá 858 

tel 33961400, integrado a toda rede de comunicação de saúde da cidade e 

estado e ao Centro Integrado de Comando e Controle Regional -CICCR

O CIOCS será composto por representantes das áreas de vigilância em saúde, 

Coordenadoria de Controle de Doenças (Vigilância Epidemiológica,  Sanitária, 

Instituto Adolfo Lutz), e da Assistência à Saúde (Coordenadorias das Regiões 

de Saúde, de Serviços de Saúde, de Gestão de Contratos de Serviços de Saú-

de), Complexo Regulador Municipal, Gabinete da Secretaria Municipal da Saú-

de, Assessoria de Comunicação e áreas afins.

Fluxo de comunicação com Centro Integrado de Operações e Comando da Saú-

de (CIOCS) do Município de São Paulo:

O fluxo de comunicação com o CIOCS de eventos relacionados às Doenças de 

Notificação Compulsória - DNC, no período de junho e julho será efetuado a 

partir da Central pelo telefone: 0800555466. 

O CIOCS local estará interligado ao CIOCS nacional, coordenado pelo Ministério 

da Saúde.

O coordenador  será o  Dr. Marcelo Klinger e-mail: mklinger@prefeitura.sp.gov.br

CENTRO INTEGRADO DE COMANDO 
E CONTROLE REGIONAL
CICCR
Ponto de Interesse 16

Este centro será coordenado pelo setor de segurança, sob a responsabilidade 

do Dr. Guilherme de Castro Almeida (COESGE) e situado à Rua Jorge Miranda 

658 - Luz

Haverá neste Centro de Controle, um representante do Setor Saúde, que man-

terá o CIOCS integrado a todas as demais instâncias representadas.

Os telefones e emios de contato com o CICCR , até o momento da conclusão 

deste documento, não nos foi informado. 
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COORDENAÇÃO:
Rejane Calixto Gonçalves RF: 595.742.7

COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E 
EMERGÊNCIAS – COMURGE :
Marcelo Itiro Takano - RF: 739.948.1
Domingos Costa Hernandez Júnior - RF: 554.169.7
Marcelo Klinger - RF: 606.349.7

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COVISA:
Wilma Tiemi Miyaki Morimoto - RF: 553.799.1
Dulce Maria de Almeida Gomes Junqueira - RF: 605.148.1
Maria Lúcia Salemi - RF: 511.925-1

COORDENAÇÃO	DA	ATENÇÃO	BÁSICA:
Deborah Colucci Cavalcante de Souza - RF: 571.645.4
Miriam Rodrigues de Medeiros - RF: 576.288.0

COORDENAÇÃO	DAS	ÁREAS	TEMÁTICAS	E	REDES	DE	ATENÇÃO:
Glória Maria Ferreira Ribeiro - RF: 619.006.5
Daisy de Castro Ferraz - RF: 535.587.7

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL – AHM :
Rubens Kon - RG : 6.881.951
Valéria Rondinelli - RF: 605.678-4
Julia Ricardo Baló - RF : 574.139-4

COORDENAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE, 
AVALIAÇÃO E AUDITORIA - CSMRCAA: 
Sandro Garcia Hilário - RF: 725.582.9
Silvana Hebe Coimbra Salomão - RF: 641.173.8
Adriana Maria de Andrade Souza - RF: 596.382.6

COORDENAÇÃO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO:
Pedro Henrique P. O. G. e Silva - RF: 807.163.2
Mariana Maria Bertolo Cunha - RF: 807.565.4
Antonia Aparecida de Oliveira - RF: 604.128.1

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO-OESTE:
Anna Regina Luz Correa - RF: 558.187.7
Maria das Graças Lira Oliveira - RF: 518.492.4
Maria Aparecida Lucarelli - RF: 612.800.7

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE:
Sergio Matsudo - RF: 577.629.5
Ricardo Dias Erguelles - RF: 759.970.6
David Augusto Fantini - RF: 784.524.3

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE:
Rosemary Luiza Antonia Conde - RF: 581.281.0
José Arquibaldo de Lucca - RF: 315.363.1
Flavia Helena Ciccone - RF: 609.172.5

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE:
Eliana Carvalho Serra Lopes - RF: 746.292.1
Francis da Silva Fernandes - RF: 632.005.1
Rosangela Bezerra Santos - RF: 544.215.0

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL :
Antonio Luiz Raimondi de Lima - RF: 632.259.0
Carmem Regina Becker S. Gregorut - RF: 576.024.1
Maria José Godoy Picolo - RF: 610.946.2

GRUPO DE TRABALHO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DA SAÚDE
Portaria 387/2014 GT COPA
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•	 Portaria 546/2014- Reorganização de férias de servidores da administra-

ção direta da saúde, no período da Copa. 

•	 Portaria 023/2014-AHM/SUP/G- Suspende férias dos empregados públicos e 

servidores da autarquia hospitalar Municipal entre 10/06/2014 a 13/07/2014.

•	 Portaria 1202/2013 SMS-G criando o GPAE-Eventos-Grupo de Planejamento e 

ações estratégicas para eventos e Eventos de Massa da cidade de São Paulo. 

•	 A rede hospitalar contará com relação  de nomes e telefones de contatos 

com os consulados existentes na cidade, para atender as necessidades 

dos visitantes.

•	 Toda coleta de resíduos de saúde, gerados nos Postos Médicos, será realizado 

exclusivamente pelo município, que tem a empresa LOGA como contratada.

•	 Reforço do quadro de funcionários (médicos, enfermagem..).

•	 Provimento de insumos (medicamentos, material médico hospitalar) com 

30% acima da demanda habitual.

•	 Atendimento telefônico em inglês e espanhol pelo número 156.

•	 Representatividade nas 14  Câmaras Temáticas da Saúde com a mesma 

equipe desde 2011, mesmo com a mudança da administração da cidade.

•	 Articulação e envolvimento no evento de  todas as instâncias da Secreta-

ria Municipal da Saúde  

•	 Eventos teste na Arena em 10/05 –parcial- e 18/05- o mesmo a ser utili-

zado na Copa.

PROVIDÊNCIAS
ADICIONAIS
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Elaboração:

Coordenador GPAE -Eventos e membro do GTCOPA da Secretaria Municipal da Saúde 

Dr Domingos Costa Hernandez Junior

Diretor SAMU/SP

Dr. Marcelo Klinger

Coordenador de Campo do SAMU da Cidade de São Paulo

Dr. Reinaldo Del Pozzo 

Coordenador Médico do SAMU da Cidade de São Paulo 

Dr. José Caruso 

Assistente de Coordenação da Central de Regulação do SAMU da Cidade de São Paulo

Dr. Tagore Alexandre Matos
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PLANO 
OPERACIONAL
SAMU 192

SÃO PAULO

Este capítulo trata do Plano Operacional do SAMU192 de São Paulo, visando  

atender as necessidades da Copa do Mundo FIFA BRASIL 2014, mantendo a 

rotina do atendimento móvel de urgência da cidade



1. Arena São Paulo 
Entre os dias 12 de junho e 13 de julho do corrente ano terá lugar no Brasil 

a Copa do Mundo de Futebol, organizada pela FIFA  e será em São Paulo – 

uma das Cidades Sede – a abertura ofi cial da competição.

O Plano Operacional do SAMU é parte integrante do Plano Geral de saúde 

para Copa do Mundo.

A exemplo dos grandes eventos que a cidade recebe rotineiramente, o 

atendimento médico ao público, nas chamadas situações de normalidade 

do evento,  está a cargo da Secretaria Municipal da Saúde por intermédio 

da Divisão Técnica de Fiscalização, Comunicação e Informação do SAMU – 

192 e, por vezes, de empresas terceirizadas rigorosamente avaliadas  por 

este serviço dando anuência para realização do evento, seguindo padrões 

de aprovação determinados pela portaria 1014/ 2012, SMS- G/ COMURGE.

Este plano operacional aplica-se exclusivamente aos dias de jogos na Arena 

São Paulo, em Itaquera, nos dias 12, 19,23, 26 de junho e 01 e 09 de julho de 

2014, e preconiza que o atendimento deve estar em condições de iniciar-se com 

3 horas de antecedência  e manter-se até 2 horas após o término do evento.

São esperadas 80000 pessoas por jogo, incluindo trabalhadores.

Eventos esportivos, dentro de sua rotina, apresentam baixo risco, com pe-

queno número de atendimentos em relação ao público presente. A expe-

riência na Copa das Confederações no Brasil, em 2013, mostrou número de 

atendimentos inferior a 100 por jogo, com média de 3 remoções por partida.

Tais números são coerentes com as estatísticas das Copas de 2006 e 2010.
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CENÁRIO

O planejamento baseado em cenário requer, inicialmente, a definição e dife-

renciação entre 2 grandes grupos de situações: 

A. O primeiro é o que chamaremos de “situação de rotina”, ou seja , ocor-

rências emergenciais próprias e esperadas para um evento esportivo 

desta magnitude;

B. O segundo é a chamada “situação de contingência”, onde estas ocorrên-

cias, segundo julgamento e avaliação de observadores, extrapolam em 

quantidade/ especificidade ou gravidade a expectativa de um evento de 

lazer esportivo.

Na primeira situação, a responsabilidade pela coordenação e operação estará 

a cargo do SAMU ou de instância indicada por ele, utilizando de forma integra-

da e pactuada a logística de mobilidade e segurança integradas com a  Com-

panhia de Engenharia de Tráfego e  Corpo de Bombeiros.

Na segunda situação, que será objeto de descrição em capítulo a parte, 

a coordenação das ações passará a ser do Corpo de Bombeiros, sendo o 

aparato do SAMU integrado e agregado a este e outras instâncias, espe-

cialmente o GRAU. 

A integração efetiva de ações entre o SAMU e o Corpo de Bombeiros neste 

evento está claramente definida, desde o planejamento até a operação final. 

Os atendimentos externos podem ter várias origens: livre demanda, aciona-

mento direto, solicitação por proximidade, acionamento por 192 ou por colabo-

radores do evento.

Na região, existe o chamado “território FIFA”, que é determinado por um períme-

tro fechado que inclui a Arena propriamente dita, a Vila de hospitalidade e servi-

ços de apoio. Nesta área a responsabilidade de operação assistencial é de inteira 

atribuição da organizadora, sob anuência das autoridades sanitárias da cidade.

Além da anuência, a municipalidade atuará dentro deste perímetro com a pre-

sença de um médico Regulador, posicionado na Sala de Comando e Controle 

do estádio - VOC (Very OÀce Control). 

Este médico terá a mesma autonomia de trânsito e locomoção que o médico 

coordenador do COL, sendo esta situação já acordada com a FIFA, em reunião 

conjunta realizada em 06de maio de 2014, no Anhembi - São Paulo.

Cabe a ele, além de “observação e escutas privilegiadas”, a verificação da técnica 

dos atendimentos rotineiros, informações precisas e avalizadas de uma eventual 

mudança na situação de rotina para incidente com múltiplas vítimas ou desastre. 

A sua  capacidade de análise  das ocorrências  simultâneas  em todo o evento, são 

de fundamental importância  na tomada de decisão para ações corretivas.

Não terá atuação exclusiva em eventos mecânicos, mas também em eventos 
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transmissíveis (em tese, com potencial letal imediato baixo, mas de probabili-

dade elevada e morbidade tardia elevada), pois estará em estreita ligação com 

as equipes de vigilância presentes.

Todas as pessoas atendidas nos Postos Médicos, terão seus registros em 3 

vias, num modelo fornecido pelo Ministério da Saúde, sendo 1 via do organi-

zador, 01 via para casos de remoção e 01 via ao regulador, que as receberá 

durante o período do evento.

Este profissional não pertence ao SAMU e será escolhido dentre aqueles que 

têm o domínio do conjunto dos eventos simultâneos que ocorrem na cidade, 

pois fará o monitoramento interno sabendo de outras operações, fato que não 

necessariamente é de domínio de todos que operam exclusivamente na Arena. 

A Arena encontra-se em bairro afastado do centro da cidade, formado basica-

mente por moradias de trabalhadores que se deslocam por horas  diariamente 

aos seus locais de trabalho e a escolha para sua construção teve como um 

dos objetivos a criação de um Polo Institucional, fixando o morador perto de 

seu local de trabalho, visando o desenvolvimento da região com melhora da 

qualidade de vida.

O entorno do território FIFA é a área pública, onde todas as ações são de in-

teira responsabilidade do gestor público, especialmente saúde, mobilidade e 

segurança, que serão operacionalizadas através da integração entre as várias 

instâncias de governo.

O entorno é delimitado por espaço exíguo, muito próximo de “obstáculos” defi-

nitivos a saber: grandes avenidas, trilhos de metrô e trens além de áreas priva-

das. Portanto, esta área é bastante “estreita” e os fatores físicos impactam dire-

tamente na estratégia de elaboração dos planos e posicionamento de veículos.

A locomoção do público deverá ser preferencialmente por transporte coletivo so-

bre trilhos, com desembarque pela estação da Companhia Paulista de Trens Me-

tropolitanos – CPTM-Itaquera  e da estação Artur Alvin , do Metro de São Paulo .

A proporção da distribuição de acesso é prevista e planejada em 75% via CPTM 

Itaquera e 25% via Metrô Artur Alvin, porém pode ser modificada a critério das 

autoridades de segurança e mobilidade.

Como já  descrito e explicado, o  espaço compreendido entre o perímetro pri-

vado FIFA e os obstáculos físicos é bastante restrito ,  o que torna bastante di-

ficultosa a instalação de estruturas assistenciais “fixas”, como postos médicos 

ou ”tendas” de atendimento.

Existe, ainda, grande dificuldade de localização do bolsão de veículos de con-

tingência e heliponto, fatos que também impactam o Planejamento.
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ESTRATÉGIA DO PLANO

O Plano operacional foi concebido sob a ótica da mobilidade, coordenação in-

terna  e integração , que pelo cenário pode perfeitamente atender as necessi-

dades assistenciais com segurança para a população.

Foi também considerado na estratégia, a necessidade da presença da munici-

palidade de forma indiscutível, atenta e eficaz, porém de forma discreta, visto 

que os serviços de saúde são coadjuvantes do evento, transmitindo seguran-

ça sem constrangimento.

Consideramos também para a estratégia:

•	 Serão 6 jogos na Arena, em dias e horários pré-determinados;

•	 O público já adquiriu seus ingressos com antecedência;

•	 Os ingressos mostram qual o melhor acesso, racionalizando a movimen-

tação de torcedores

•	 O período de operação será de 7 a 9 horas e somente nos dias de jogos;

•	 Não haverá outro evento oficial  na Arena nos dias sem jogos;

•	 A necessidade de mobilização e desmobilização de instalações físicas por 

seis vezes, para funcionar por pouco tempo;

•	 A presença de instalações fixas de saúde nos logradouros públicos, quan-

do posicionadas em locais pouco amplos ou próximos a obstáculos físicos, 

da a sensação ao torcedor que algo de muito sério pode acontecer;

•	 Será utilizada a pré-pactuação para direcionamento de todos os casos em 

situações de rotina, especificamente ao Hospital Santa Marcelina, através 

de rota de tráfego pré-definida.

Levamos em consideração o fato de não concentrarmos as forças de reserva num úni-

co local, pois a diversificação de bases, quando bem coordenadas, favorece um tráfego 

organizado em caso de necessidade. Evita também, qualquer tipo de desconforto junto 

à população no que se refere a “reserva de contingente” para o evento Copa.

Assim, concluímos que o plano baseado em mobilidade e coordenação é o 

mais adequado e seguro, além de ser factível com a totalidade dos recursos 

providos pela municipalidade.

Isto posto, o Plano pressupõe recursos compostos primordialmente pela pre-

sença de 2 ambulâncias no perímetro externo, 3 “duplas” de URAM (pelo me-

nos uma  URAM com médico), 02 duplas de URAM sem médico, 01 veículo de 

Múltiplas Vitimas junto ao CICOE, um local para reserva de ambulâncias, com 

tempo de deslocamento de 4 minutos e 2 bases do SAMU também com   re-

serva de  ambulâncias, todos interligados por rotas pré-definidas pela CET.

O médico Coordenador do SAMU ficará em uma das ambulâncias do perímetro. 

Este médico receberá a informação de destino de todos os casos transferidos 

pelo organizador (ele não fará a regulação destes casos) e também do médico 

observador presente no interior da Arena, além das necessidades das URAM.

Este regulador do SAMU manterá o CIOCS e a Central do SAMU (Rua Jaraguá, 

858) atualizado destes dados. 

Na Central de Regulação do SAMU ficará outro regulador, integrado ao da Are-

na, ao CIOCS e CICCR fazendo a regulação e coordenação entre as ocorrências 

do evento com  as ocorrências rotineiras  da cidade. 

A importância do Coordenador de Campo é definida pela necessidade da informa-

ção precisa e em tempo real, propiciando uma operação adequada, sem interferir 

no atendimento rotineiro da cidade e em caso de contingenciamento, tem função 

indispensável na evacuação regulada de vítimas e otimização dos recursos.

O Coordenador de Campo será o elo com o comando do COBOM, em situação  

de contingência.
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OPERAÇÃO

O coordenador de Campo do SAMU será o Dr. Reinaldo Dell Pozzo, celular 11-

957384949, e-mail rdpozzo@prefeitura.sp.gov.br  

A operação tem início 1 hora antes da abertura dos portões, que ocorrerá 3 

horas antes do evento e encerrada 2 horas após o término das atividades 

esportivas e da Vila de hospitalidade. Está contemplada no Planejamento a 

necessidade de ampliação do horário, em casos de prorrogação dos jogos com 

disputa em pênaltis. 

As 2 ambulâncias ficarão posicionadas  na rotatória  entre as Avenidas Adinam  

Machado com Miguel Inácio Cury, que dista 500 m dos portões  e é local de 

passagem de 75% de todos que adentrarão o evento, além de ser acesso a 

todas as rotas de saída de veículos previstas pela CET.

Nesta rotatória, estará instalada a Torre de Observação da Policia Militar, facili-

tando a rapidez e integração de ações, além da segurança da tripulação e das 

viaturas do SAMU.

A dupla de ambulâncias será composta por uma SAV e por uma SIV.

As 3 duplas de URAM percorrerão o limite do perímetro, cada uma cobrindo 600 

metros lineares e ligadas por rádio às viaturas estacionadas na rotatória. Uma 

das duplas de URAM fará trajeto menor, mais próximo do acesso de Artur Alvin.

Assim, todo o perímetro público estará monitorado e apto a atender as urgên-

cias, pronta e oportunamente, totalmente integrado a viaturas mais equipa-

das, além de fornecer informações das ocorrências prontamente, otimizando 

a agilidade das URAM.

No pátio do Hospital Municipal Waldomiro de Paula ficarão baseadas 4 viatu-

ras, todas de SBV.

Em 2 bases próximas ficarão 2 SBV, em cada.

Base 1- Bonifácio – Rua Isabel Urbina 145 Tel 11-32144148

Base 2- Ponte Rasa- Rua Caititu 500 Tel 11-32573225
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FLUXO

Na necessidade de saída da ambulância da rotatória, a mesma irá ao Hospital 

Sta Marcelina e o Coordenador Local, dará comando para substituição  da via-

tura que saiu, por outra  baseada  na reserva do Hospital Waldomiro de Paula.

O coordenador local, segundo a necessidade,  escolherá uma das outras 2 ba-

ses para se dirigir à  reserva, recompondo as 4 viaturas iniciais.

Como existe algum tempo entre a decisão de remover e a remoção propria-

mente dita e o tempo entre a rotatória e o Hospital Waldomiro de Paula é de 

4 minutos, espera-se que o intervalo de substituição seja mínimo.

Assim, a princípio, a ambulância que sai não será a mesma que retornará ao 

entorno, numa primeira “onda”. Ela deve, caso não receba outra determinação,  

dirigir-se ao Hospital Waldomiro de Paula e aguardar orientação do regulador.

Este fluxo previne o recorrente “congestionamento” de ambulâncias que ocor-

re (e já ocorreu) em eventos de urgência de grande vulto, pois todas as viatu-

ras somente irão ao estádio, através de ordem do coordenador, via Hospital 

Waldomiro de Paula.

Como estão estacionadas em locais diversos e fora da área do entorno, nada 

impede, que em uma contingência em outro local da cidade, as mesmas sejam 

mobilizadas pelo Regulador Central após consulta ao Coordenador  local.

ESTE PLANO CONTEMPLA:        

1. Descentralização do médico regulador para o próprio local - chamado Co-

ordenador de Campo - do evento, de forma que  toda demanda de aten-

dimento gerado, especialmente aqueles que necessitarem de remoção, 

tenham a ciência do mesmo;

2. Controle de todos os casos removidos do interior da Arena, visto que o 

responsável médico da organizadora, obrigatoriamente informará ao co-

ordenador do SAMU, o destino e qualificação da remoção. O coordenador 

médico da organizadora é o Dr. André Pedrinelli

3. Rotas de saída e retorno de ambulâncias com os seguintes trajetos pré-

determinados:

•	 Arena	-	Santa	Marcelina	

•	 Arena	-	Hospital	Waldomiro	de	Paula

•	 Arena	-	Avenida	Radial	Leste	e	Hospital	Tatuapé

4. O organizador disponibilizará rádio para o coordenador  do SAMU do local, 

meio pelo qual serão transmitidas as informações.
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FUNÇÕES DA ASSESSORIA TÉCNICA

Para assessorar, monitorar, supervisionar, o atendimento, bem como garantir a 

prontidão das equipes, a assessoria técnica operacional estará presente, devendo: 

•	 Coletar todas as informações oriundas dos atendimentos, gravidade 

e encaminhamentos, além  do seguimento do caso para eventuais 

informações que venham a ser solicitadas;

•	 Suprir de imediato todo material e medicamentos, utilizados durante 

o atendimento;

•	 Realizar “check-list” no início, durante e no final de cada dia de evento;

•	 Manter constantemente informado, o médico regulador e coordena-

dor, sobre as intercorrências de logística;

•	 Suprir de imediato as eventuais necessidades de ordem material, pes-

soal, de forma a não criar solução de continuidade no atendimento;

•	 Prover as equipes de lanche e água, conforme orientações da Coor-

denação Geral.

•	 Providenciar as escalas de serviço e entrega-las à COMURGE com 48 h 

de antecedência a cada participação.
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As Fan Fest funcionarão durante 25 dias, das 10 às 22h.

Dentre estes 25 dias, 10 são considerados de risco elevado para este tipo de 

evento, a saber:

12/06; 17/06; 19/06;  23/06; 01/07 ; 09/07; 13/07; Oitava de final com o Brasil; 

quarta de final com o Brasil e semifinal com o Brasil.  

Nos eventos paralelos, a atenção médica fica sob a responsabilidade da em-

presa contratada pela PLAYCORP, promotora dos eventos e deverá atender as 

exigências da portaria 1014 SMS G/2012, incluindo  no local “repouso” próprio 

para abrigo e tratamento de indivíduos levemente  intoxicados por agentes 

ilícitos ou lícitos.

Este “repouso” é fundamental para a hierarquização das transferências, pois 

sabemos que a grande maioria das intoxicações são alcoólicas, de pequena 

gravidade e,  quando tratadas adequada e oportunamente, são revertidas em 

menos de 2 horas, evitando assim transferências aos hospitais pré-pactuados.

Como está previsto o fechamento do local, no lado externo, em local estra-

tégico, próximo as saídas do evento, deverão ser instalados Postos Médicos 

fixos, visando basicamente avaliar e hidratar as pessoas egressas da festa, 

antes de seu retorno para casa, especialmente prevenindo danos causados 

pelo alcoolismo agudo e também aquelas que estiverem nos postos médicos, 

sem condições de alta.

Deverá ser instalação simplificada, com 4 leitos e 06 cadeiras de repouso, reiteran-

do que a função destes postos é compensar casos simples de alcoolismo agudo. 

Este posto fixo será operado ou pela organizadora ou pela municipalidade, 

dependendo de planejamento específico.

O transporte desses indivíduos ou de outros com qualquer agravo a saúde 

que necessitem tratamento diferenciado ficará também sob a responsabi-

lidade dos organizadores, porém a comunicação à Central de regulação do 

SAMU é obrigatória, através do PATE (telefones diretos de aviso), a saber: 11-

996379592 ou 33966097. 

No caso da Fan Fest, os pacientes serão encaminhados diretamente para a 

Santa Casa ou Hospital do Servidor Público Municipal-HSPM -, através do sis-

tema de pré-pactuação.

O SAMU 192- SP dará apoio logístico e assumirá o comando em casos onde a 

Coordenação Médica deste órgão, a seu critério exclusivo, julgar a necessidade 

de ação do poder público.

Na base do Bom Retiro, ficará a viatura de Múltiplas Vítimas - MV- do SAMU 

da Cidade de São Paulo e,  quando  acionada pelo Médico Regulador do SAMU 

(função exclusiva do regulador),  a tripulação do  SIV mais próximo,  irá assumi

-lo e conduzi-lo para o local determinado.

Exclusivamente para a Fan Fest – Oficial FIFA – Anhangabaú o SAMU SP dis-

ponibilizará, em suas bases próximas, efetivo extra que será ativado  “em 

prioridade”. Serão assim distribuídas:

•	 Base Heitor Penteado– 1 SAV;

•	 Base 9 de Julho – 1 SBV

•	 Base Armênia – 1 SBV

Também ficará no entorno, em movimentação contínua, uma dupla de URAM 

diariamente.

2.  Fan Fest e Exibições Públicas
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Após avaliação técnica durante a Copa, os efetivos destinados poderão ser alte-

rados, visando atender a necessidade do evento, sem alterar a rotina da cidade.

Para as exibições públicas, que serão cinco (duas a confirmar), não haverá 

presença local do SAMU , sendo a responsabilidade do atendimento médico de 

urgência e emergência da empresa designada  pela PLAYCORP. Esta empresa, 

da mesma forma, deverá atender a Portaria 1014/2012 SMS-G, sem prejuízo 

das demais exigências sanitárias legais.

As bases do SAMU das regiões ficarão em regime de sobreaviso, onde man-

terão suas equipes reforçadas e com suplementação de recursos materiais.

O coordenador médico local da organizadora deverá informar ao Regulador da 

Central do SAMU todas as remoções, diagnóstico e local de destino, que será 

também realizado pelo mecanismo de pré-pactuação.

Em caso de ocorrências que excedam a capacidade de atendimento local, 

o coordenador local deverá acionar o PATE do SAMU ( 11-996379592 ou 11 

-33966097), que adotará as providências cabíveis.

DADOS DAS EXIBIÇÕES E REFERÊNCIAS ASSISTENCIAIS:

1. Praça do Samba (Perus)
5000 pessoas
•	 Pronto Socorro Municipal de Perus  
 Rua: Julio de Oliveira, 80 
•	 Hospital Geral de Taipas –
 Av. Elísio Teixeira Leite, 6999

2. Parque da Juventude (Santana) A CONFIRMAR
30000 pessoas
•	 Pronto Socorro Municipal Dr. Lauro Ribas Braga (Santana)
 Rua Voluntários da Pátria, 943
•	 Conjunto Hospitalar do Mandaqui
 Rua Voluntários da Pátria, 4301

3. Parque do Povo (Pinheiros) A CONFIRMAR
 15000 pessoas
•	 Pronto Socorro Municipal Dr. João Catarin Mezomo
 Av. Queiroz Filho, 313
•	  Hospital Universitário:
 Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 

4. Praça Benedicto Rodrigues (Ermelino Matarazzo)
10000 pessoas
•	 Hospital Municipal Prof. Dr. Alípio Correa Netto
 Rua: Rodrigo de Brum, 1989 
 Tel 33948206
 Diretor Técnico - Dra. Vânia Maria Fodra Almeida Prado - Cel. 995727015
 e-mail: vprado@prefeitura.sp.gov.br
 Responsável emergência: Dra. Leda Telesi Castro - Cel. 982746622
 e-mail: ltcastro@prefeitura.sp.gov.br  

5. Praça João Tadeu Priolli – (Campo Limpo)
10000 pessoas
•	 Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha: 

 Estrada de Itapecerica, 1661
 Diretor Técnico: Dra. Crismere Cicilioti  tel  33947514 cel 975154442
 e-mail: ccicilioti@prefeitura.sp.gov.br  
 Responsável emergência: Dr. Raul Fernandes Marinheiro Jr. Cel. 973762413
 e-mail: raulcirurgiao@yahoo.com.br 

Plano Operativo Copa do Mundo 2014

43



3.Centro Aberto de Mídia e 
 Casa das Nações

Será instalado pela Prefeitura de São Paulo, a partir de 01 de junho de 2014, 

na Praça das Artes – Av. São João -, Centro, um Centro Aberto de Mídia, 

voltado a jornalistas não credenciados pela FIFA, com toda infraestrutura.

No mesmo local, funcionará centro de apoio ao turista estrangeiro, volta-

do a atender suas necessidades, denominado Casa das Nações.

São esperadas de 100 a 150 pessoas ao dia, das 8 às 22h.

Devido aos bloqueios de ruas, dificultando acesso de ambulâncias, o SAMU 

192 manterá uma viatura de SBV no local, visando atender estes frequen-

tadores, encaminhando-os, se necessário, à Santa Casa de São Paulo, por 

pré-pactuação. 

Caso exista a necessidade de remoção de uma segunda vítima classificada 

como Vermelha ou emergência classe I ou II , em intervalo inferior a 60 

minutos, a mesma será direcionada ao HSPM.

O Centro de Mídia e Casa das Nações  encerrarão suas atividades em 13 

de julho de 2014. 

4.Apoio Metropolitano
Durante todo o evento ou em parte dele o SAMU 192 – SP poderá apoiar 

operacionalmente  outros SAMU próximos à Capital, bem como solicitar o 

auxílio destes em caso de necessidade.

5.Recursos Especiais
O Ministério da Saúde, através da Força Nacional do SUS, disponibilizará, sob 

doação ao SAMU  de São Paulo , 3 (três) equipamentos de proteção indivi-

dual máxima para ocorrências a atendimentos DQBRN.

6.Situação de desastre ou 
    Acidentes com múltiplas 
    Vítimas na Arena São Paulo

A situação de desastre ou acidente com múltiplas vítimas será “declarada” 

pela autoridade do Corpo de Bombeiros que, imediatamente, deve comuni-

car ao regulador externo do SAMU 192.

O regulador, por sua vez, comunicará a Central do SAMU e o CIOCS.

Neste caso, a coordenação das operações será do Corpo de Bombeiros, me-

diante articulação e integração com o SAMU e  em conformidade com o  

Plano de Contingências da Polícia Militar.

Coordenador de Operações do COBOM para a Arena:

Major PM Je¿erson de Mello - Cel 999487833

e-mail- jmello@policiamilitar.sp.gov.br 
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CARACTERIZAÇÃO CARACTERIZAÇÃO 
DO EVENTO
CARACTERIZAÇÃO 
DO EVENTO
CARACTERIZAÇÃO 

A Copa do Mundo de seleções de futebol da FIFA de 2014 será a vigésima 

edição deste evento e terá como país sede o Brasil. Será o maior aconte-

cimento esportivo do planeta em 2014. A competição será disputada entre 

os dias 12 de junho e 13 de julho de 2014 e ocorrerá pela quinta vez na 

América do Sul.  

O torneio contará com a participação de 32 seleções. Todas as seleções já 

escolheram suas sedes e dentre elas, somente a seleção dos Estados Uni-

dos (EUA) fi cará hospedada e terá o centro de treinamento no município de 

São Paulo, mais especifi camente no Centro de Treinamento do São Paulo 

Futebol Clube, na região da Barra Funda.

O estádio sede em São Paulo será o do Corinthians, em Itaquera. Em 20 de 

outubro de 2011, a FIFA anunciou ofi cialmente que o estádio sede em São 

Paulo será o palco da abertura do Mundial de 2014. Também conhecido como 

“Itaquerão”, em 23 de janeiro de 2012 este estádio foi denominado pela FIFA 

de Arena de São Paulo. No município de São Paulo ocorrerão 06 jogos:



Estimativas para a Copa apontam que o município 

de São Paulo receberá aproximadamente 500 mil 

turistas, 180 mil estrangeiros, e 3 mil jornalistas, 

com estadia média entre 15 a 20 dias. Apesar da 

distribuição dos jogos em outras cidades além de 

São Paulo, haverá um intenso número de turistas 

internacionais circulando pela metrópole e usan-

do a cidade como centro de distribuição de vôos. 

De acordo com o Observatório do Turismo da cida-

de de São Paulo, o número de turistas ficará em 

torno de 15 milhões nesse ano na capital paulista

Outros atrativos durante a Copa  que certamente 

reunirão milhares de pessoas serão a FAN FEST, 

que ocorrerá no Vale do Anhangabaú e mais cinco 

exibições públicas na cidade de São Paulo. 

 Na Copa de 2006, realizada na Alemanha, a FIFA 

criou eventos para entretenimento de acesso pú-

blico, em locais com toda a infraestrutura, confor-

to e segurança para que as pessoas pudessem 

assistir aos jogos ao vivo por meio de telões e nos 

intervalos assistir a shows e outros eventos cul-

turais. Nesses locais, são comercializados bebidas, 

alimentos e produtos oficiais da Copa. Na expe-

riência da Alemanha, 18 milhões de pessoas as-

sistiram aos jogos nesses locais, enquanto pouco 

mais de 3 milhões viram as partidas nos estádios.

Os locais da exibição pública e capacidade prevista são:

Praça do Samba
Perus, zona noroeste
5 mil pessoas

Praça João Tadeu Priolli 
Campo Limpo, zona sul
15 mil pessoas

 

Praça Benedicto Rodrigues 
Ermelino Matarazzo, zona leste
10 mil pessoas

Parque do Povo
Itaim Bibi, zona sul
7 mil pessoas

Vale do Anhangabaú
Centro
40 mil pessoas

Parque da Juventude
Santana, zona norte
50 mil pessoas
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O Sistema Único de Saúde (SUS) defi ne a vigilância epidemiológica como “um conjunto de ações que 

proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determi-

nantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a fi nalidade de recomendar e adotar as 

medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”. (Lei 8080/1990). Segundo o Ministério da 

Saúde, na última década, os órgãos de saúde pública melhoraram consideravelmente suas habilida-

des de detecção e resposta às emergências em saúde pública. Apesar do controle estabelecido para 

várias doenças infecciosas, com destaque para o grupo das doenças imunopreviníveis que tiveram 

intensa redução nas últimas décadas, novas doenças, como a AIDS, a síndrome respiratória aguda gra-

ve (SRAG), a febre do Nilo Ocidental, a infl uenza aviária, por exemplo, passaram a afetar um número 

signifi cativo de pessoas, alterando o cenário epidemiológico e aumentando o risco de disseminação 

mundial. Nos últimos 40 anos foram identifi cados 40 novos agentes infecciosos causadores de doen-

ças. A ocorrência de eventos relacionados à infl uenza, sarampo, febre amarela, dengue e cólera, é um 

desafi o aos serviços de saúde do Brasil, nas áreas de vigilância e assistência.

Além destas potenciais emergências relacionadas às doenças infecciosas, soma-se ao contexto de 

saúde outros riscos como os desastres, situações relacionadas ao comportamento humano (acidentes, 

violência, drogas, etc.) e o uso intencional (terrorismo) de produtos químicos, biológicos, radioativos ou 

nucleares (QBRN). Se em contextos de rotina estas situações já são motivo de crise, o cenário torna-se 

muito mais complexo diante da ocorrência de grandes eventos, principalmente os de caráter interna-

cional, como a Copa do Mundo.

O município de São Paulo tem 
população estimada de 11.821.873 
habitantes, com densidade popu-
lacional de 7.398,26 habitantes/km² 
e uma área territorial de 1.521,101 km² 
(IBGE 2013). Segundo o site spturis.
com, São Paulo tem 1 evento a cada 
6 minutos, entre eles Grande Prêmio 
de Fórmula 1, São Paulo Fashion Week, 
desfi les das Escolas de Samba – Carna-
val, Virada Cultural, Parada LGBT e outros.

A Secretaria Municipal de Saúde tem 
atuação nos principais eventos que 
ocorrem no município e agora se prepara 
para as ações da COPA do Mundo de 2014.

INTRODUÇÃO



Fluxo de Informações:

Formas de notificação:

•	 As informações e notificações recebidas serão 

originadas de serviços de saúde, população, es-

tabelecimentos ligados ao turismo na área do 

município, outros estabelecimentos comerciais.  

•	 Esses instrumentos de informação/notifica-

ção serão divulgados em todos os materiais 

de informação, meios eletrônicos, treinamen-

tos/capacitações no período pré-evento e du-

rante o evento.

•	 Outras fontes de notificação e coleta de dados 

no município de São Paulo:

•	 Telefone 156: disponibilizado para informações 

sobre serviços, transporte público, e outras in-

formações como denúncias da área de alimen-

tos, vetores e animais sinantrópicos em geral.

•	 Questionário de coleta de dados em tempo 

real: tem a finalidade de identificar rapida-

mente surtos e outros agravos de emergên-

cia em saúde pública, com metodologia de co-

leta de dados nos principais serviços de saúde 

da área de abrangência da FAN-FEST e praças 

de exibição. Esses dados serão recebidos pelo 

CIEVS (Centro de Informações Estratégicas de 

Vigilância em Saúde) para análise e desenca-

deamento de fluxo para realização das ações 

de investigação e controle, quando necessá-

rias. Esta ação será realizada em parceria com 

Central/CIEVS/SES.

por telefone

CIEVS/COVISA/SMS CIEVS/CVE/SES

OnLine

11 3397-8259
11 3397-8214

0800 555 466

CIEVS/CVE/SMSCIEVS/CVE/SMS

cve.saude.sp.gov.br
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Eventos de massa (EM), em sentido amplo, são 

aqueles que contam com a participação de um 

número significativo de pessoas, vindas ou não 

de outros lugares (estados e/ou países). Além de 

elevar a carga de demandas dos serviços de saú-

de, pelo simples aumento do contingente popu-

lacional local, também podem aumentar o risco 

de transmissão de doenças, tanto na população 

residente, quanto na população que se deslocou 

de outras regiões para participar do evento.

A Portaria MS nº 1.139, de 10 de junho de 2013, de-

fine, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 

as responsabilidades das esferas de gestão e esta-

belece as Diretrizes Nacionais para Planejamento, 

Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e As-

sistência à Saúde em Eventos de Massa (atividade 

coletiva de natureza cultural, esportiva, comercial, 

religiosa, social ou política, por tempo pré-determi-

nado, com concentração ou fluxo excepcional de 

pessoas, de origem nacional ou internacional, e 

que, segundo a avaliação das ameaças, das vulne-

rabilidades e dos riscos à saúde pública exijam a 

atuação coordenada de órgãos de saúde pública 

da gestão municipal, estadual e federal e requei-

ram o fornecimento de serviços especiais de saú-

de, públicos ou privados. Sinonímia: grandes even-

tos, eventos especiais, eventos de grande porte). 

Todas essas características exigem, com a maior 

antecipação possível, nos lugares onde ocorrerão 

eventos de massa, seja um município, estado, país 

ou subdivisões destes, o planejamento e opera-

ção das ações, tanto para a rotina dos serviços 

de assistência e de vigilância em saúde, quanto 

para outras ações mais específicas, relacionadas 

diretamente ao evento.

Os planos para o evento Copa do Mundo 2014 são 

construídos coordenadamente pelos três níveis de 

governo, federal, estadual e municipal, com ações in-

terinstitucionais e intersetoriais, envolvendo áreas de 

saúde, defesa, mobilidade, comunicação e educação.

Para a construção do Plano de Vigilância em Saúde 

para Eventos de Massa da COVISA, e em continuida-

de ao planejamento para os jogos, iniciado em 2011, 

foi constituído um Grupo de Trabalho – GT Copa do 

Mundo 2014, com coordenação do CIEVS, e partici-

pação de representantes do gabinete da Coordena-

ção de Vigilância em Saúde - COVISA, das gerências 

de Vigilância em Saúde Ambiental - GVISAM, Centro 

de Controle de Doenças - CCD, Vigilância de Produtos 

e Serviços de Interesse da Saúde - GPSIS, do Centro 

de Controle de Zoonoses – CCZ e dos Núcleos Técni-

cos de Informação e Comunicação. A proposta geral 

do Plano é organizar as ações nos momentos pré, 

durante e pós-evento, com especificação das mes-

mas por áreas técnicas de COVISA. 



Objetivo geral

Estruturar as ações necessárias para reduzir a vul-

nerabilidade dos riscos à saúde pública por ocasião 

do evento de massa COPA DO MUNDO FIFA 2014.

Objetivos específicos

Intensificar as ações de vigilância em estabeleci-

mentos e serviços de interesse sanitário.

Preparar ações de comunicação de risco referen-

tes às doenças transmissíveis de relevância epi-

demiológica. 

Fortalecer a capacidade de detecção e resposta a 

possíveis emergências em saúde pública e even-

tos similares (surtos e epidemias), que possam 

ocorrer durante o evento

Metodologia

Três princípios norteiam a elaboração do plano:

Capilarização de informações e ações: todas as 

fases serão realizadas com as Coordenadorias Re-

gionais de Saúde - CRS e suas respectivas áreas, 

Supervisões Técnicas de saúde – STS e Supervi-

sões de Vigilância em Saúde -  SUVIS.

Intersetorialidade: o planejamento das ações será 

realizado em conjunto com os outros setores da 

Secretaria Municipal de Saúde - SMS, Coordena-

ção Municipal de Urgência e Emergência - COMUR-

GE, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

- SAMU, Autarquia Hospitalar Municipal, Atenção 

Básica, Coordenadorias Regionais de Saúde e As-

sessoria de Comunicação de SMS.

Manutenção das ações de rotina de vigilância e 

assistência, com atenção para as situações de 

emergência em saúde pública.

Plano Operativo Copa do Mundo 2014

7



Os principais instrumentos legislativos utilizados na elaboração do plano foram:

•	 Legislação do Sistema Único de Saúde – diretrizes, princípios, conceitos de estruturas de serviços e planejamento. 

•	 Portaria MS 1139/2013 (eventos massa MS).

•	 Portaria MS 104/2011 – Lista de Notifi cação Compulsória - LNC.

Os riscos relacionados ao evento Copa do Mundo 2014, de acordo com a Portaria MS 1139/2013, podem variar com as caracte-

rísticas intrínsecas e extrínsecas ao próprio evento. Os impactos na saúde do público envolvido estão listados nas fi guras 1 e 2.

Característica do evento

Condições ambientais

Tipo e quantidade de público

Duração do evento

Tipo de evento

Consumo de alimentos e bebidas alcoólicas

Condições de trabalho

Consideração sobre o impacto à saúde

Temperatura ambiental (muito alta ou muito baixa), Umidade ambiental e precipitações (chuvas favorecem acidentes)

Alta concentração de pessoas, favorecendo a transmissão de doenças e ocorrência de acidentes.Tipo do público 

(concentração de grupo mais suscetível a doenças ou mesmo grupos com tendências a atos violentos). Relaçupos com tendências a atos violentos). Relaçupos com tendências a atos violentos ão entre a 

população do município e o público espopulação do município e o público espopulação do município e o públic timado que pode estressar a capacidade de resposta e atendimento instalada.

Eventos longos aumentam a exposição a riscos.

Externo (Aumento do tempo exposiç ão ao sol ou temperaturas baixas)Interno (concentração de pessoas e aumento

de exposição)

O consumo de alimentos inclui o risco de surtos de doenças transmitidas por alimentos e o uso de álcool pode favore-

cer comportamentos violentos, além de outros riscos inerentes. 

Excesso de tempo de trabalho sem descanso. Área de aguardo inadequada.Exposição por longos períodos de tempo a 

fatores ambientais desfavoráveis. (altas temperaturas ou temperaturas muito baixas). Estresse por cobrança no 

cumprimento de metas. 



Depois de sua identifi cação, os riscos devem ser classifi cados segun-
do a sua probabilidade de ocorrência e severidade. Assim é possível 
obter-se a relevância do risco para o evento de massa em análise.

Categoria do risco

Doenças Infecciosas

Danos físicos

Danos associados ao terrorismo

Danos relacionados ao comportamento ou 

condições do público

Danos relacionados ao ambiente

Danos relacionados às atividades laborais

Risco à saúde

Doenças Transmitidas por AlimentosTransmitidas por AlimentosTr . Doenansmitidas por Alimentos. Doenansmitidas por Alimentos ças endêmicas endêmicas endêmi s. Doenças respirats respirats respir órias.

Fraturas, cortes e queimaduras.

Danos decorrentes do uso de substâncias químicas, agentes biológicos e 
material radioativo.

Danos associados ao consumo de álcool. Danos associados ao consumo de 
drogas. Ataques cardíacos. Crises de asma. 

Danos associados à exposição solar ou baixas temperaturas. Picadas ou 
ferimentos associados a animais. Reações alérgicas. 

Desenvolvimento de atividades laborais sem o devido uso de EPC e EPI. 
Exposição do trabalhador a riscos de qualquer natureza para desempenho 
das atividades laborais. Danos associados a acidentes graves e fatais. Danos 
associados a acidentes envolvendo crianças e adolescentes. Danos associa-
dos ao uso de álcool e drogas. Danos associados a assédio moral e sexual.

Setores da saúde envolvidos

GPSIS, CCD, CIEVS, CCZ, Assistência

Assistência

VISAM, CCD, Assistência, GPSIS

GPSIS, CCD, Assistência

Assistência, CCZ, VISAM

CCD, VISAM, Assistência

Plano Operativo Copa do Mundo 2014

9



Descrição das ações:

1. Plantão 24 horas: organizar plantão para o recebimento de notificações 

nas 24 horas durante o evento.

2. Treinamento de equipes de investigação de campo descentralizadas: 

formar e treinar equipes de investigação de campo descentralizadas, 

para atuação em trabalhos presenciais durante o evento.

3. Busca de rumores e realização do Clipping: ampliar a busca de rumores e 

realização do Clipping, aumentar a frequência para 3 vezes por dia, todos 

os dias da semana.

4. Pesquisa de agravos de risco à saúde dos estados do Brasil e outros países.

5. Planejamento e realização coleta de dados em tempo real de agravos 

relacionados a eventos de massa no Município de São Paulo – MSP em 

conjunto com áreas técnicas de COVISA, Coordenadorias Regionais de 

Saúde, serviços de assistência à saúde, Secretaria Estadual de Saúde - 

SES-SP e Ministério da Saúde - MS.

6. Informação oportuna das instâncias de decisão da SMS para desencade-

amento de ações adequadas frente aos agravos que ocorrerem durante 

a Copa do mundo FIFA 2014.

7. Implementação da página da saúde dos viajantes da SMS em versão 

trilíngue e com divulgação do endereço eletrônico para facilidade de 

acesso às informações.

8. Elaboração em parceria com as áreas técnicas pertinentes, de material 

de divulgação para agravos de maior risco em eventos de massa.

CENTRO DE 
INFORMAÇÕES 
ESTRATÉGICAS 
DE VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE
CIEVS



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Plantão 24h

Treinamento de equipes descentralizadas de investigação de campo em

 

eventos de massa

 

Busca de rumores e realização do Clipping

Pesquisa de agravos de risco à saúde dos estados do Brasil e outros países

Implementação de página da SMS que trata da saúde dos viajantes em

 

versão trilíngue

Coleta de dados em tempo real para eventos de massa

Informação oportuna para desencadeamento de ações da SMS

Elaboração e distribuição de material educativo para eventos de massa

COVISA

COVISA
SUVIS

COVISA

COVISA

COVISA/COMUNICAÇÃO
SMS

COVISA
ASSISTÊNCIA

SES

COVISA
ASSISTÊNCIA

CRS

COVISA

INSTITUIÇÃO(S)
RESPONSÁVEL(S)

PÓS-EVENTODURANTEPRÉ-EVENTOAÇÕES
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Descrição das ações

1. Criar ambientes de proteção para prevenção do abuso e exploração 

sexual: elaboração de materiais junto ao Núcleo de Comunicação e ou-

tros setores com enfoque na Cultura da Paz e na prevenção do abuso 

e exploração sexual.

2. Capacitar equipes de saúde para notificação dos casos de violência no 

Sistema de Informação para a Vigilância de Violências e Acidentes (SIVVA).

3. Capacitar profissionais da rede de urgência e emergência visando atendimen-

to às vítimas de situações envolvendo acidentes com produtos químicos.

4. Divulgar a lista de doenças, agravos e eventos em saúde pública de no-

tificação compulsória para serviços de saúde: realizar capacitação sobre 

as doenças de notificação compulsória para as Comissões de Controle 

de Infecção Hospitalar (CCIH) e Núcleos de Vigilância Hospitalar (NVH) 

dos serviços hospitalares do município de São Paulo, com a abordagem 

das doenças de transmissão respiratória, alimentar e zoonóticas, em 

parceria com GVISAM, CIEVS e SUVIS.

GERÊNCIA 
DO CENTRO DE 
CONTROLE DE 
DOENÇAS
CCD



5. Realizar busca ativa de doenças, agravos e eventos em saúde pública 

de notificação compulsória: reforçar as ações de notificação da roti-

na dentro dos serviços de saúde com os fluxos já estabelecidos com 

as SUVIS: notificação semanal negativa das Paralisias Flácidas Agudas 

(PFA) e de casos de sarampo e rubéola, e síndrome da rubéola congê-

nita; sistemas sentinelas (Monitoramento de Doença Diarréica Aguda 

e Síndrome Gripal) e monitoramento mensal dos diagnósticos diferen-

ciais de PFA em menores de 15 anos, nos hospitais de referência.

6. Realizar abordagem sindrômica de doenças de transmissão alimentar 

e respiratória:

•	 Manter a rotina da abordagem sindrômica da doença diarréica aguda: 

o monitoramento semanal de casos atendidos em unidades sentine-

la do município de São Paulo é realizado com o objetivo de observar 

mudanças nos padrões epidemiológicos, bem como a existência de 

surtos. Esse modelo de vigilância permitirá o monitoramento do nú-

mero de casos e surtos no período pré, durante e pós-COPA;

•	 Manter a rotina de Vigilância Sentinela de Influenza e Vigilância de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): monitoram os casos de 

Síndrome Gripal e SRAG e permitem conhecer o padrão dos vírus 

respiratórios circulantes. Esse modelo de vigilância permitirá o moni-

toramento do número de casos de SRAG no período pré, durante e 

pós-COPA além do monitoramento dos vírus circulantes;

•	 Realizar o II Simpósio de Vigilância de Influenza do município de São Pau-

lo com o objetivo de divulgar estratégias de prevenção e controle e apri-

morar a vigilância de SRAG. O aprimoramento nas SRAG será importante 

para abordagem do Middle East Coronavírus (MERS-CoV), uma vez que 

durante a COPA o município receberá viajantes de todos os continentes.

7. Ampliar a detecção diagnóstico, manejo clínico e controle de doenças 

de transmissão alimentar e de transmissão respiratória:

•	 Realização em 2013 e 2014 de reuniões técnicas com as SUVIS e Co-

missões de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH com objetivo de 
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capacitação em Doenças Transmitidas por Alimentos - DTA: doen-

ça priônica, vigilância sentinela do rotavírus e gastroenterites virais 

e vigilância das paralisias flácidas agudas (poliomielite); e doenças 

de transmissão respiratória - DTR: doença meningocócica, doenças 

exantemáticas, varicela, influenza e coqueluche;

•	 Capacitação em Investigação de surtos para as Coordenadorias Re-

gionais de Saúde e SUVIS em parceria com o CIEVS.

8. Pactuar com laboratório de referência em saúde pública (Instituto Adol-

fo Lutz – IAL) a ampliação do horário de recebimento e processamento 

de amostras nos finais de semana e feriados no período da COPA, a fim 

de melhorar a oportunidade do envio e processamento de amostras 

laboratoriais relacionadas à vigilância em saúde (ex. sangue, soro, se-

creção, água, alimentos).

9. Produzir documentos de alcance aos participantes da COPA trilingues 

com informações sobre DTA e doenças respiratórias.

10. Produzir material educativo aos profissionais de saúde sobre Tuberculo-

se reforçando a necessidade de solicitar cultura e Teste de sensibilidade 

para todos os suspeitos de TB estrangeiros/ imigrantes na 1ª amostra 

diagnóstico, como mais um critério para solicitação destes exames, as-

sim como ocorre para as populações consideradas vulneráveis para TB.

11. Intensificar as ações de prevenção para HIV, Hepatites, Sífilis (Fique Sa-

bendo e Quero Fazer).

12. Intensificar as atividades relacionadas à atualização do calendário vaci-

nal dos trabalhadores da linha de frente (profissionais do setor turístico, 

setor hoteleiro, jornalistas esportivos, taxistas, funcionários dos está-

dios, funcionários dos aeroportos e rodoviárias), e nos locais de baixa 

cobertura vacinal (vacinação seletiva). 

13. Manter as salas de vacinas do MSP orientadas e abastecidas com vaci-

nas e insumos necessários para atender essa clientela durante todo o 

período da Copa.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

COVISA
ATENÇÃO BÁSICA

COVISA

COVISA

COVISA

COVISA

COVISA

COVISA

COVISA

COVISA

COVISA

COVISA
PMDST/AIDS

COVISACRS

COVISA

INSTITUIÇÃO(S)
RESPONSÁVEL(S)

PÓS-EVENTODURANTEPRÉ-EVENTOAÇÕES
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Descrição das ações: 

1. Construção e Implantação da Matriz de Ação da Vigilância Sanitária e 

Laboratório: Instituição de Grupo de Trabalho, publicado em portaria, 

Portaria nº 1.201, de 18 de agosto de 2011, Agência Nacional de Vigilân-

cia Sanitária - ANVISA, para organização das ações de Vigilância Sa-

nitária relativos a Eventos de Massa.  A ANVISA, Vigilâncias Sanitárias 

Estaduais e Municipais elaboraram um cronograma de atividades com 

proposta de acompanhamento das ações previstas para produtos, ser-

viços e pessoas, com análise de risco, avaliação, gerenciamento e co-

municação, visando a consolidação destes procedimentos no Plano de 

Ação para a Copa 2014.

2. Construção e Implantação do Plano de Ação para a Copa 2014 da Vigilân-

cia Sanitária e Laboratório:

•	 Em janeiro de 2012 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e 

as Vigilâncias Sanitária Estadual e Municipal, os laboratórios estadual e 

municipal, realizaram encontro técnico no município de São Paulo para 

acompanhamento e avaliação da Matriz de Ações, e também para dis-

cussão das necessidades locais e definições de metas específicas com 

vistas à consolidação do Plano de Ação para a Copa 2014. O Plano de 

Ação para a COPA 2014 com a Matriz de Monitoramento do Sistema de 

Vigilância Sanitária para evento de massa foi inserido em um sistema 

eletrônico de gerenciamento de risco desenvolvido e administrado pela 

ANVISA, o Risk Manager, para monitoramento das ações nas cidades-

sede da Copa 2014. As ações de controle sanitário das três esferas de 

competência da Vigilância Sanitária Federal, Estadual e Municipal, com 

os fluxos interinstitucionais, foram então consolidadas em um único 

plano operativo, o Plano de Ação para a COPA 2014. 

GERÊNCIA DE 
VIGILÂNCIA DE 
PRODUTOS E 
SERVIÇOS DE 
INTERESSE 
DA SAÚDE
GPSIS



3. Ações de Vigilância Sanitária e Laboratório focadas nos alimentos e laudos 

laboratoriais: planejar, articular, implementar, fiscalizar, monitorar, orientar, 

realizar coleta de amostras e avaliar os serviços prestados de interesse da 

saúde, relacionadas com os alimentos e a qualidade dos alimentos.

4. Ações de Vigilância Sanitária para a Copa 2014 com foco em Eventos de Massa:

•	 Foram identificados e contatados os atores públicos e privados en-

volvidos direta e indiretamente com o evento de massa Copa 2014;

•	 Foram definidas e implementadas ações de orientação ao organiza-

dor do evento e empresas envolvidas sobre as normas da legislação 

sanitária vigente;

•	 Identificação e avaliação dos riscos associados ao consumo de ali-

mentos e à prestação de serviços de saúde no evento de massa;

•	 Capacitação para ações de Vigilância Sanitária e atuação em eventos de 

massa das equipes técnicas da vigilância e Laboratório de Controle de 

Qualidade, treinamento em serviço de 100% dos técnicos da vigilância;

•	 Realização de palestras e reuniões técnicas voltadas para os seg-

mentos privados e organizados do setor regulado, envolvidos com 

produtos e serviços de interesse da saúde;

•	 Comunicação sobre vigilância em saúde para a população e para os 

segmentos do setor regulado por meio de entrevistas para imprensa 

falada, escrita e televisiva, (inclusive interna de SMS);

•	 Disponibilização de materiais orientativos à população e ao setor regulado;

•	 Avaliação das estruturas fixas e complementares em fase de construção das 

áreas de interesse sanitário do Estádio Arena de São Paulo e orientação aos 

responsáveis referentes ao cumprimento dos requisitos normativos;

•	 Realização de ações de controle sanitário com inspeção prévia dos 

produtos e serviços de interesse da saúde mapeados por geopro-

cessamento, contemplando em especial locais e segmentos de risco 

sanitário envolvidos com o incremento do acesso, fluxo e utilização 

de usuários e público alvo com foco na Copa 2014;

•	 Coleta de amostras pela vigilância sanitária elencadas em projetos 

específicos para envio ao Laboratório de Controle de Qualidade;

•	 Análise de produtos de interesse da saúde e fornecimento de laudos 

laboratoriais pelo Laboratório de Controle de Qualidade para avalia-

ção da qualidade dos produtos;

•	 Intensificação da fiscalização de estabelecimentos com atividades re-

lacionadas com a Vigilância Sanitária no entorno do Estádio Arena de 

São Paulo e corredores de circulação e fiscalização dos demais locais 

solicitados para regularização no Cadastro Municipal de Vigilância em 

Saúde, bem como, para atendimento das demandas de sinalização de 

risco sanitário, como denúncias, surtos alimentares, entre outras;

•	 Vigilância sanitária de atividades dos seguintes serviços de Interesse 

da Saúde: serviços móveis de atendimento às urgências, serviços de 

atendimento móvel tipo UTI, UTI móveis presentes em grandes eventos 

do município, unidades de atendimento às urgências e emergências;

•	 Rede hoteleira e os serviços inseridos, como de embelezamento, 

piscinas, academias, saunas, e outros serviços de interesse da saú-

de com foco nos hotéis elencados pela Fédération Internationale de 

Football Association – FIFA;

•	 Regularização no Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde – CMVS dos equi-

pamentos e viaturas, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU;
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•	 Shoppings mapeados no Projeto-piloto de Categorização dos Serviços 

de Alimentação/ANVISA/MS com acesso direto aos terminais metrovi-

ários, localizados em áreas identificadas como de maior circulação de 

turistas e fiscalização dos serviços como os ambulatórios, serviço de 

remoção, serviços de embelezamento, tatuagem, podólogo;

•	 Fiscalização dos serviços de ambulatório, condições gerais de vesti-

ários, sanitários, entre outros, dos Estádios de Futebol do Município 

de São Paulo;

•	 Fiscalização dos ambulatórios, serviços de remoção, serviços de em-

belezamento, do aeroporto de Congonhas;

•	 Fiscalização de serviços de vacinação humana; laboratórios de anali-

ses clínicas; radiodiagnóstico; serviços de complementação diagnós-

tica e terapêutica; serviços profissionais da área de saúde; terapias 

alternativas; acupuntura; serviços de diálise e nefrologia; serviços de 

diagnósticos; tratamentos de embelezamento; clínicas de estética e 

similares; academias; clubes sociais, desportivos e similares;

•	 Fiscalização e monitoramento das atividades relacionadas com pro-

dutos e serviços de interesse da saúde, no centro de treinamento 

dos jogadores;

•	 Fiscalização e monitoramento, do Estádio Arena de São Paulo, no 

término da construção das estruturas relacionadas com produtos e 

serviços de interesse da saúde;

•	 Articulação e reuniões técnicas com bombeiros;

•	 Articulação e reuniões técnicas com o SAMU;

•	 Projetos e propostas inseridos no Programa Municipal de Avaliação, 

Regularização, Monitoramento e Controle Sanitário das atividades 

relacionadas com alimentos, no período 2011 a 2014, em conformida-

de com o Plano de Ação para a Copa 2014 e a programação municipal 

de vigilância sanitária contemplando os seguintes itens:

•	 Monitoramento dos Hotéis elencados pela FIFA; 

•	 Projeto da CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais 

de São Paulo) com capacitação dos profissionais e fiscalização dos 

locais com atividades relacionadas com alimentos hortifrutis, pesca-

dos, e serviços de alimentação para refeições;

•	 Projeto Terminais Rodoviários com fiscalização dos comércios vare-

jistas de alimentos e com capacitação dos manipuladores;

•	 Fiscalização, dos serviços de alimentação em shoppings com acesso 

direto aos terminais metroviários;

•	 Projeto Água Mineral com fiscalização dos fabricantes e distribuidores 

de água mineral, com coleta de amostras para análise laboratorial;

•	 Projeto Gelo, com fiscalização dos fabricantes de gelo, com coleta de 

amostras para análise laboratorial, e intensificação da fiscalização nos 

fornecedores de gelo para eventos, hotéis, aeroporto e restaurantes;

•	 Fiscalização nas industrias de fabricação de insumos alimentícios e 

lanches fornecidos para as aeronaves dos Aeroportos de Congonhas 

e Guarulhos;

•	 Fiscalização dos restaurantes, lanchonetes e quiosques situados no 

Aeroporto de Congonhas;

•	 Fiscalização dos restaurantes, lanchonetes e quiosques com mapea-



mento em região de turistas situados nos quadriláteros do percurso 

da rua da Consolação e Avenida Paulista com foco nos locais de acesso 

de turistas, pontos de encontros de jovens, happy hour, participantes 

de eventos populares de rua no percurso a exemplo da Parada LGBT;

•	 Projeto de Monitoramento e Fiscalização dos Produtos Orgânicos co-

mercializados no Parque Fernando Costa “Parque Água Branca”;

•	 Projeto de Monitoramento e Fiscalização do Comércio Ambulante de 

Alimentos em locais mapeados de acesso de turistas e a população 

em geral, como vias públicas, parques, eventos gastronômicos de 

rua, entre outros;

•	 Projeto de Monitoramento e Fiscalização dos Parques Turísticos Es-

taduais e Municipais;

•	 Programa de Fiscalização e Monitoramento das Indústrias de Produ-

tos Alimentícios;

•	 Programa de Fiscalização e Monitoramento das Empresas de Forne-

cimento de Alimentos Prontos para o consumo;

•	 Projeto de Coletas de Amostras de frutas, verduras e legumes e 

produtos industrializados vendidos em supermercados e de pratos 

prontos para o consumo preparados em hotéis elencados pela FIFA 

e restaurantes mapeados em regiões de turistas, e alimentos vendi-

dos por ambulantes em parques turísticos;

•	 Articulação e comunicação com setor regulado com vistas à regu-

larização e obtenção do Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde 

(CMVS) dos franqueados, restaurantes e cozinhas da rede hoteleira 

da região mapeada por geoprocessamento;

•	 Projeto Zona Cerealista do Brás com diagnóstico da situação, fiscaliza-

ção e entrega de material orientativo aos comerciantes atacadistas;

•	 Projeto Refeições em Restaurantes da Região Central, com coleta de 

amostras para análise laboratorial de pratos prontos para o consumo;

•	 Plano Estratégico para Eventos de Massa no Município, junto às em-

presas organizadoras desses eventos e às empresas contratadas, 

com capacitação dos responsáveis:

•	 Intensificação da fiscalização dos eventos de massa no Município;

•	 Reuniões técnicas com responsáveis pelos serviços de alimentação 

em eventos de massa da rede de hospedagem com orientações e 

atualizações quanto à legislação vigente;

•	 Reuniões técnicas com organizadores de eventos de massa com 

orientações e atualizações quanto à legislação vigente;

•	 Atividades educativas de aperfeiçoamento com capacitação em servi-

ço e educação em vigilância voltadas para os segmentos privados e 

setores organizados do setor regulado com orientações e atualização 

da legislação vigente, incluindo disponibilização de material orientativo;

•	 Disponibilização de material orientativo para a população e setor re-

gulado referente aos produtos de interesse da saúde.

5. Implantação do projeto de Categorização dos Serviços de Alimentação: 

ações pré, durante e pós-evento de fiscalização, classificação, categoriza-

ção e comunicação de risco dos serviços de alimentação do Projeto-piloto 

de Categorização dos Serviços de Alimentação/ANVISA/MS em Centros 

Comerciais, Shoppings, com acesso direto aos terminais metroviários, loca-

lizados em áreas identificadas como de maior circulação de turistas.
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•	 Ações de vigilância sanitária de serviços e alimentos durante o evento 

dos jogos da Copa do Mundo 2014 tanto nos espaços de exibições e 

fan fest como em todos os jogos na Arena São Paulo, inclusive fiscali-

zação nos treinos das seleções nos centros de treinamentos.

6. Material instrutivo ao turista e drogarias sobre medicamentos:

•	 Execução de Ações no Programa Municipal de Comunicação e Edu-

cação em Vigilância das atividades relacionadas com medicamentos: 

projeto e implementação de orientação aos estabelecimentos de va-

rejo, ao cidadão e ao turista em 2013/2014, com proposta de novo 

material para o site da COVISA, além do Guia do Cidadão Vigilante;

•	 Elaboração de materiais orientativos para o comércio varejista de me-

dicamentos, cidadãos e turistas, com informações sobre medicamen-

tos, receitas, centros de atendimento no caso de intoxicação, entre 

outras informações com esclarecimentos pertinentes;

•	 Disponibilização e divulgação dos materiais orientativos para o co-

mércio varejista de medicamentos, cidadãos e turistas com divulgação 

prévia e durante o evento, e permanência após evento.

7. Adequações estruturais do Laboratório Municipal de Controle de Quali-

dade de Saúde e capacitação em serviço:

•	 Execução de ações pré-evento dos períodos de 2011 a 2014, se es-

tendendo para o período durante e pós-evento da Copa 2014 con-

templando a adequação das estruturas e a avaliação de produtos 

alimentícios, elencando as seguintes ações:

•	 Reforma e adequação da estrutura física, abrangendo todas as áreas 

do Laboratório de Controle de Qualidade em Saúde;

•	 Aquisição de equipamentos;

•	 Ampliação e capacitação dos profissionais de nível superior, médio e 

básico, através de treinamentos específicos visando a aplicação dos 

requisitos relativos à norma NBR ISO/IEC 17025 - requisitos gerais 

para competência de laboratórios de ensaio e calibração;

•	 Implementação do Sistema de Qualidade no Laboratório de Micros-

copia (reestruração de espaço físico e instalação de EPC, chuveiro 

de emergência e lava-olhos; e implantação de banco de imagens, 

mediante a aquisição de sistema de imagem).

8. Informação on-line aos cidadãos e turistas dos estabelecimentos regu-

larizados na vigilância: comunicação e informação pré, durante e pós-e-

vento dos estabelecimentos de produtos e serviços de interesse da saú-

de regularizados perante o órgão da vigilância com Cadastro Municipal 

de Vigilância em Saúde por meio da consulta eletrônica oficial on line 

disponibilizada no site da Coordenação de Vigilância em Saúde –COVISA, 

www.prefeitura.sp.gov.br\covisa.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Construção e Implantação da Matriz de Ação da Vigilância Sanitária e 
Laboratório para Copa 2014

Construção e Implantação do Plano de Ação da Vigilância Sanitária e 
Laboratório para Copa 2014.

Ações da Vigilância Sanitária e Laboratório focadas nos alimentos e laudos 
laboratoriais.

Ações de Vigilância Sanitária para a Copa 2014 com foco em Eventos de 
Massa. 

Implantação do projeto de Categorização dos Serviços de Alimentação. 

Material Instrutivo ao turista e drogarias sobre Medicamentos.  

Adequações estruturais do Laboratório Municipal de Controle de Qualidade 
de Saúde e capacitação em serviço.

Informação on-line aos Cidadãos e Turistas dos estabelecimentos regulari-
zados na vigilância. 

COVISA
ANVISA

CVS

COVISA
ANVISA

CVS

COVISA
SUVIS

COVISA
SUVIS

COVISA
ANVISA

COVISA

COVISA
SIURB

COVISA

INSTITUIÇÃO(S)
RESPONSÁVEL(S)

PÓS-EVENTODURANTEPRÉ-EVENTOAÇÕES
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Programa de Vigilância da Qualidade da 
Água para Consumo Humano (VIGIAGUA)

Descrição das ações:

1. Avaliar as solicitações de CMVS para os Cadastro Nacional de Atividade 

Econômica - CNAE 36.006-01 e 36.006-02, em estabelecimentos com 

previsão de aglomeração: realizar o levantamento dos estabelecimen-

tos com previsão de aglomeração (hotéis, shoppings e hospitais, etc) os 

quais solicitaram inscrição no CMVS (Cadastro Municipal Vigilância em 

Saúde) para a Solução Alternativa Coletiva de Abastecimento de Água 

para Consumo Humano (CNAE 36.00-6/01), conforme com a Portaria 

SMS 2755/12, e avaliar todos os documentos apresentados, consideran-

do prioritariamente o plano de amostragem de controle da qualidade da 

água e os laudos analíticos quanto aos padrões de potabilidade.

GERÊNCIA
DE VIGILÂNCIA
EM SAÚDE
AMBIENTAL
GVISAM



1.

2.

3.

4.

Avaliar as solicitações de CMVS para os CNAEs 36.006-01 e 36.006-02, em  
estabelecimentos com previsão de aglomeração. 

em questionários de autoavaliação.

Elaborar cronograma e realizar inspeções

Elaborar Plano de Amostragem e coletas de Monitoramento da Vigilância 
da Qualidade da Água para Consumo Humano

COVISA

COVISA

COVISA
SUVIS

COVISA
SUVIS

INSTITUIÇÃO(S)
RESPONSÁVEL(S)

PÓS-EVENTODURANTEPRÉ-EVENTOAÇÕES

2. Identificar estabelecimentos que apontem para o uso de Solução Alternativa 

Coletiva de Abastecimento de Água: identificar no Sistema de Informação de 

Vigilância SIVISA, as inspeções realizadas pela Vigilância de Produtos e Servi-

ços de Interesse à Saúde que apontem para uso de Soluções Alternativas de 

Abastecimento de Água em hotéis e restaurantes localizados próximo ao es-

tádio e em locais com previsão de aglomeração; Verificar no banco de dados 

do Departamento de Águas e Energia - DAAE /Secretaria de Recursos Hídri-

cos-SRH os estabelecimentos, hotéis, shoppings e restaurantes, localizados 

próximo ao estádio e em locais com previsão de aglomeração, que utilizam 

água de poços profundos para consumo humano; notificar os estabelecimen-

tos com aviso de recebimento (AR) para que preencham o questionário de 

autoavaliação e a resposta protocolada na praça de atendimento de COVISA.

3. Elaborar cronograma e realizar de inspeções: avaliar os questionários 

protocolados e elaborar um cronograma de inspeção.

4. Elaborar Plano de Amostragem e coletas de Monitoramento da Vigi-

lância da Qualidade da Água para Consumo: elaboração do Plano de 

Amostragem de Monitoramento da Vigilância da Qualidade da Água 

para Consumo Humano em conjunto com as SUVIS e COVISA, priori-

zando os locais com maior risco e concentração de pessoas; realizar 

coletas de amostras de água nos locais definidos no plano de amos-

tragem; comunicação e solicitação de providencias no caso de detec-

ção de anomalias.
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Vigilância em situações que envolvam 
agentes químicos

Descrição das ações:

1. Realizar a capacitação de técnicos em situações que envolvam agen-

tes químicos: ampliar o número de técnicos a serem capacitados na 

Vigilância em Saúde Ambiental para atuar em situações que envolvam 

agentes químicos.

2. Ampliar a relação da Vigilância em Saúde Ambiental com as instâncias 

envolvidas em emergências químicas (CIEVS, Corpo de Bombeiros, SAMU, 

CETESB, Defesa Civil e etc): ampliar a troca de informações sobre conta-

minantes ambientais, visando melhorar a atuação da VISAM para aten-

der as populações potencialmente expostas a contaminantes químicos.

1.

2.

Realizar a capacitação de técnicos em situações que envolvam agentes químicos 

Ampliar a relação da Vigilância em Saúde Ambiental com as instâncias 
envolvidas em emergências químicas (CIEVS, Corpo de Bombeiros, SAMU, 
CETESB, Defesa Civil e etc). 

COVISA

COVISA

INSTITUIÇÃO(S)
RESPONSÁVEL(S)

PÓS-EVENTODURANTEPRÉ-EVENTOAÇÕES



1.

2.

3.

Realizar a vigilância e monitoramento de riscos de acidentes e doenças 
envolvendo os trabalhadores das áreas relacionadas ao evento

Ampliar a relação com as áreas de Vigilância de Produtos e Serviços de 
Interesse da Saúde (GPSIS) e Vigilância Epidemiológica da COVISA 

COVISA

COVISA
CRST

COVISA
CRST

INSTITUIÇÃO(S)
RESPONSÁVEL(S)

PÓS-EVENTODURANTEPRÉ-EVENTOAÇÕES

Descrição das ações:

1. Intensificar as inspeções de ar condicionado: intensificar as inspeções de 

ar condicionado nos shoppings e hotéis das áreas de interesse; notificar 

os estabelecimentos das áreas de interesse com aviso de recebimento 

(AR) para que preencham o questionário de autoavaliação referente ao 

sistema de climatização (ar condicionado) em hotéis e a resposta pro-

tocolada na praça de atendimento de COVISA; avaliar os questionários 

protocolados e elaborar um cronograma de inspeção.

2. Realizar a vigilância e monitoramento de riscos de acidentes e doenças en-

volvendo os trabalhadores das áreas relacionadas ao evento com as equi-

pes de Vigilância em Saúde do Trabalhador VST/COVISA e pelos 6 Centros de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CRST); proposta de integrar os técni-

cos dos 6 CRST e COVISA, visando potencializar as intervenções necessárias.

3. Ampliar a relação com as áreas de Vigilância de Produtos e Serviços de 

Interesse a Saúde (GPSIS) e Vigilância Epidemiológica da COVISA: propos-

ta de trabalho integrado com o setor regulado.  

Ações de Vigilância em Saúde 
do Trabalhador
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Ações de Vigilância de Zoonoses 
e Agravos transmitidos por 
Vetores - Antropozoonoses

Descrição das ações:

1. Realizar mapeamento ambiental: realizar o mapeamento de casos de lep-
tospirose, das Áreas Programa para Controle de Roedores e dos casos de 
dengue nas áreas de grande concentração de pessoas (estádio, fanfest, 
campos de treinamento e de transmissão de jogos em locais públicos).

2. Realizar inspeções no entorno das áreas do evento: realizar inspeções 
no entorno, após a inauguração da Arena de São Paulo, para avaliar a 
necessidade de remoção de resíduos sólidos, inservíveis, locais passíveis 
de serem criadouros ou abrigos para a proliferação de animais sinantró-
picos (Aedes, culex, escorpião, roedores, etc).

3. Atender as urgências de controle de vetores pelas equipes regionais de 
nebulização.

4. Realizar ao menos um ciclo completo de controle de roedores nos ar-
redores nas áreas de grande concentração de pessoas (estádio, fan-
fest, campos de treinamento e de transmissão de jogos em locais pú-
blicos); articular as atividades de limpeza de córrego nas imediações 
das áreas de eventos.

5. Realizar as atividades preconizadas pelo Programa Municipal de Vigilân-
cia e Controle da Dengue: cadastrar os Imóveis Especiais, especialmente 
nos locais de grande concentração de pessoas (estádio, fanfest, campos 
de treinamento e de transmissão de jogos em locais públicos) e intensifi-
cação das atividades nos demais; Intensificar as atividades preconizadas 
de controle do vetor da Dengue nos Pontos Estratégicos cadastrados; 
articular as atividades de cata bagulho no entorno do estádio e nas áreas 
escolhidas para realização dos eventos pré e pós-copa;

6. Repassar o fluxo das redes de atendimento e de notificação das do-
enças transmitidas por vetores: repassar o fluxo das redes de atendi-
mento e de notificação das doenças transmitidas por vetores, para a 
as unidades de saúde. Os pacientes, suspeitos de doença transmiti-
da por vetor e outros agravos, deverão seguir fluxo de atendimento 
existente no município;

7. Comunicação rápida sobre os agravos transmitidos por vetores e as 
principais zoonoses para as SUVIS e unidades de atendimento, com 
reforço em possíveis diagnósticos diferenciais;



8. Estabelecer por CRS atendimento antirrábico 24hs: estabelecer um servi-
ço de referência de atendimento antirrábico humano em cada Coordena-
doria Regional de Saúde, que deverá funcionar 24hs para o atendimen-
to de acidentes com animais e com disponibilização de vacinas e soro. 
Acompanhamento pelas SUVIS nos casos de mordedura animal;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

COVISA

SUVIS

SUVIS

SUVIS

COVISA
SUVIS

COVISA
SUVIS

COVISA
SUVIS

COVISA
CRS

COVISA

INSTITUIÇÃO(S)
RESPONSÁVEL(S)

PÓS-EVENTODURANTEPRÉ-EVENTOAÇÕES

Realizar mapeamento ambiental 

Realizar inspeções no entorno das áreas do evento

Equipes regionais de nebulização 

Controle de roedores nos arredores do evento

Controle da Dengue

transmitidas por vetores

Comunicação rápida das principais zoonoses e agravos transmitidos por vetores 

Estabelecer por CRS atendimento antirrábico 24hs 

Elaborar material educativo/informativo

9. Elaborar material educativo/informativo: elaborar material educativo/
informativo em diferentes idiomas (português, inglês e espanhol) em 
conjunto com o Núcleo de Comunicação de COVISA Revisar o site SMS/
PREFEITURA para a comunicação de doenças e agravos e a divulgação 
dos serviços de atendimento e referência. Divulgar amplamente os tele-
fones e endereços dos Serviços de Vigilância em Saúde.
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Descrição das ações:

1. Mapeamento e avaliação de riscos em saúde pública:

•	 Implementar as ações e estabelecer fluxos;

•	 Revisar os protocolos (Febre Maculosa Brasileira, Raiva, Leishmanio-
se, Malária, Esquistossomose, Dengue e Leptospirose);

•	 Desenvolver protocolos e fluxos para doenças emergenciais (Chikun-
gunya, Febre do Oeste do Nilo, outras arboviroses, doenças relacio-
nadas na Portaria nº 104/2011).

2. Fortalecimento das interfaces entre as vigilâncias sanitária, epidemio-
lógica, ambiental e zoonoses e doenças transmitidas por vetores:

•	 Revisar e divulgar os fluxos existentes;

•	 Estabelecer fluxos para zoonoses emergentes ou sem fluxo definido.

3. Ações de Prevenção: Fauna Sinantrópica

•	 Identificação de áreas prioritárias, por meio de mapeamento dos lo-
cais de maior susceptibilidade à presença de animais peçonhentos;

•	 Realizar o diagnóstico ambiental inicial, identificando áreas de vul-
nerabilidade para vetores ou fauna sinantrópica (áreas prioritárias) 
no(s) local (is) do evento e em seu entorno, e áreas de grande circu-
lação de pessoas (turísticas e /ou relacionadas ao evento);

•	 Promover o controle mecânico e realizar o controle químico, quando 
necessário, no(s) local (is) do evento e em seu entorno;

•	 Monitorar as áreas prioritárias com o intuito de impedir o apareci-
mento ou a manutenção de condições favoráveis à proliferação de 
vetores e fauna sinantrópica;

•	 Manter o estádio de futebol como imóvel especial com vistorias pré-
vias periódicas;

CENTRO DE CONTROLE DE 
ZOONOSES

GERÊNCIA DO CENTRO DE CONTROLE DE DOENÇAS – CCD

GERÊNCIA DO 
CENTRO DE 
CONTROLE DE 
ZOONOSES
CCZ



•	 Desenvolver ações de vigilância e controle frente a situações com risco imi-
nente de agravos relacionados aos vetores e à fauna sinantrópica, por meio 
de suporte técnico-operacional e apoio logístico às equipes descentralizadas;

•	 Disponibilização de equipe de atendimento a emergências 24 horas, 
durante todo o período do evento, no Centro de Controle de Zoonoses. 

4. Ações de Prevenção: Animais Domésticos

•	 Estruturar base móvel para atuação emergencial em casos de agres-
são, invasão e remoção de animais domésticos;

•	 Estruturar a rede para remoção/alojamento emergencial imediato de 
animais em situação de risco;

•	 Vistoria zoosanitária em um raio de 2 km no entorno do estádio, 
para mapeamento, censo animal e realização de campanha de este-
rilização cirúrgica, vacinação, registro e microchipagem;

•	 Remoção prévia de animais em locais de grande circulação de pessoas 
dentro dos terminais, com posterior devolução (após término do evento);

•	 Colocação de placas educativas;

•	 Remoção de animais em situações de risco, casos de agressão, inva-
são a locais relacionados ao evento, bem como nos casos de animais 
em estado de sofrimento e suspeitos de zoonoses de importância 
em saúde pública;

•	 Plantão 24 horas para atendimento de emergências.

5. Ações de melhoria da resposta laboratorial

•	 Atendimento das demandas de diagnósticos humanos relacionadas 
aos exames de dengue e leptospirose pelo Laboratório de Zoonoses 
e Doenças Transmitidas por Vetores – LABZOO/CCZ/COVISA;

•	 Garantir plantonistas extras para atendimento das demandas de re-
cebimento e realização de exames. Se necessário, será feita aloca-
ção de profissionais de outros setores do laboratório.                             

•	 Priorizar entrega de resultados de diagnóstico de notificações relacio-
nadas ao evento.                                                                                                                                                                                                                                    

1.

2.

3.

4.

5.

CCZ

CCZ

CCZ
SUVIS

CCZ
SUVIS

CCZ

INSTITUIÇÃO(S)
RESPONSÁVEL(S)

PÓS-EVENTODURANTEPRÉ-EVENTOAÇÕES

Mapeamento e avaliação de riscos em saúde pública

Fortalecer as interfaces entre as vigilâncias sanitária, epidemiológica, 
ambiental e zoonoses e doenças transmitidas por vetores

Ações de Prevenção: Fauna Sinantrópica

Ações de Prevenção: Animais Domésticos

Ações de melhoria da resposta laboratorial
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Descrição das ações:

1. Atualização de material informativo Saúde do Viajante para veiculação no 
site da SMS, na versão trilíngue (português, inglês e espanhol):

•	 Revisão do conteúdo do site com o objetivo de trazê-lo para uma linguagem 
mais acessível e de simples compreensão para o leitor/internauta comum.

2. Atualização do material informativo (cartazes) sobre controle de doenças 
de transmissão alimentar e de transmissão respiratória; revisão e atualiza-
ção de telefones para utilização no evento da COPA. 

3. Elaboração de material informativo (cartazete) sobre calendário vacinal dos 
trabalhadores da linha de frente da COPA; realização de reuniões de orien-
tação junto às empresas e associações voltadas aos grupos de profissio-
nais prioritários para vacinação.

4. Elaboração de material gráfico sobre prevenção de abuso e exploração se-
xual infantil. 

5. Elaboração de material informativo sobre os serviços do CCI para profissio-
nais de saúde da rede municipal: o informativo deverá conter número de 
telefone para orientação ao profissional, serviços disponibilizados e endere-
ço de atendimento. Também em formato digital, para inserção no site SMS.

6. Elaboração de material gráfico (banner) sobre prevenção de algumas espécies 
da fauna sinantrópica para divulgação em locais como parques públicos (versão 
trilíngue – português, inglês e espanhol): elaborado layout de material gráfico 
(banner) sobre prevenção de algumas espécies da fauna sinantrópica (abelhas e 
vespas, escorpiões e aranhas, morcegos e mosquitos) para divulgação em locais 
como parques públicos (versão trilíngue – português, inglês e espanhol).

7. Captação de parcerias para divulgação de informativos em locais estratégicos:

•	 O processo de captação de parcerias é importante para viabilizar a divulgação 
de material informativo de prevenção da Copa em locais estratégicos como a 
SPTrans, associações de empresas hoteleiras, associações de bares e restau-
rantes, agências de turismo, aeroportos, Centros de Informações Turísticas/
SPTuris, Terminais Rodoviários Urbanos, CPTM, Metrô e empresas de táxis.

8. Assessoria de Comunicação e Imprensa: elaboração de releases, boletins informa-
tivos, comunicados, atendimento à imprensa, conteúdos para a página da SMS:

GERÊNCIA DO CENTRO DE CONTROLE DE DOENÇAS – CCD

NÚCLEO 
TÉCNICO DE 
COMUNICAÇÃO
NTCom



A Coordenação Especial de Comunicação (CESCOM) da SMS é responsável pelo 

atendimento à imprensa e demais mídias digitais, além das demandas de comuni-

cação e cerimonial. Nesse sentido, a elaboração de releases, boletins informativos, 

comunicados, atendimento à imprensa em geral, conteúdos para a página da SMS, 

ficarão a cargo da CESCOM, em atuação conjunta com as áreas técnicas da COVISA:

•	 Criação de banner próprio para o evento Copa 2014 para divulgação de 

informes gerais sobre saúde;

•	 Disponibilizar o acesso aos locais de atendimentos à saúde/equipamen-

tos de saúde;

•	 Criação de banner Saúde do Torcedor;

•	 Redes Sociais (Facebook, Twiter), com informes rápidos (drops);

•	 Coordenar grupo de comunicação composto por profissionais da Asses-

soria de Comunicação e Imprensa, Núcleo de Comunicação/COVISA e re-

presentantes de cada área técnica;

•	 Criar sala de imprensa;

•	 Atualizar informações em todos os canais de comunicação;

•	 Estratégia de comunicação institucional

•	 Divulgação de informes técnicos, elaboração de material informativo di-

rigido aos profissionais de saúde da rede;

•	 Inserção de informações nos canais de comunicação internos da Secre-

taria da Saúde (Comunicado Saúde, Intranet, Rede São Paulo Saudável)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Atualização de material informativo Saúde do Viajante para veiculação no site 
da SMS, na versão trilíngue (português, inglês e espanhol)

Atualização do material informativo (cartazes) sobre controle de doenças de 
transmissão alimentar e de transmissão respiratória

Elaboração de material informativo (cartazete) sobre calendário vacinal dos 
trabalhadores da linha de frente da COPA

de saúde da rede municipal

da fauna sinantrópica para divulgação em locais como parques públicos 
(versão trilíngue – português, inglês e espanhol)

Captação de parcerias para divulgação de informativos em locais estratégicos

Assessoria de Comunicação e Imprensa: elaboração de releases, boletins 
informativos, comunicados, atendimento à imprensa, conteúdos para a 
pagina da SMS

COVISA

COVISA

COVISA

COVISA

COVISA

COVISA

COVISA
SESCOM

COVISA
SESCOM

INSTITUIÇÃO(S)
RESPONSÁVEL(S)

PÓS-EVENTODURANTEPRÉ-EVENTOAÇÕES
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