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INTRODUÇÃO 

 

Esta Nota Técnica tem o propósito de relatar as atividades desenvolvidas 

em 2011 pelo Grupo de Trabalho de Preparação das Ações de Saúde para a Copa 

do Mundo FIFA 2014 – GT Copa, instituído por meio da Portaria GM/MS nº 1.066, 

de maio de 2011, com a finalidade de: 

I – estabelecer diretrizes gerais, ações estratégicas e metas para 

preparação das ações de saúde para a Copa do Mundo FIFA 2014; 

II – acompanhar a implementação das ações de preparação das ações de 

saúde para a Copa do Mundo FIFA 2014;  

III – prover material técnico para representação do Ministério da Saúde na 

Câmara Temática de Saúde da Copa do Mundo FIFA 2014 no Brasil. 

Composto por representantes dos órgãos: Secretaria Executiva/MS; 

Secretaria de Atenção à Saúde/MS; Secretaria de Vigilância à Saúde; Secretaria de 

Gestão Estratégica e Participativa/MS, ANVISA; ANS; CONASS; e CONASEMS, o 

GT se reúne regularmente sob a coordenação da Secretaria Executiva do Ministério 

da Saúde para tratar dos temas da saúde relacionados ao evento. 

Segundo estimativas da Comissão Organizadora, durante a Copa de 2014 

deverão circular pelo país 3 milhões de turistas nacionais, 600 mil internacionais e 

19 mil profissionais de imprensa.  

Nesse contexto, organizar, de forma adequada e oportuna, as ações de 

saúde para um evento de escala mundial se constitui em um grande desafio para os 

gestores do SUS. 

 

CIDADES-SEDE DA COPA DE 2014 
Os jogos da Copa de 2014 serão sediados por 12 cidades brasileiras: 

1. Belo Horizonte/MG 

2. Brasília/DF 

3. Cuiabá/MT 

4. Curitiba/PR 

5. Fortaleza/CE 
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6. Manaus/AM 

7. Natal/RN 

8. Porto Alegre/RS 

9. Recife/PE 

10. Rio de Janeiro/RJ 

11. Salvador/BA 

12. São Paulo/SP 

 

Representantes dessas 12 cidades fazem parte da Câmara Técnica 

Nacional da Saúde, instituída com o objetivo de: coordenar o planejamento das 

ações nacionais de saúde voltadas para Copa 2014; estabelecer diretrizes gerais, 

ações estratégicas, responsabilidades e metas a serem atingidas; acompanhar e 

apoiar a implementação das ações definidas, além de reconhecer oportunidades de 

desenvolvimento das ações de saúde associadas à Copa.  

Durante o ano de 2011 já foram realizadas 4 reuniões da Câmara Técnica. 

 
 
CONTEXTO DASAÚDE PARA COPA 

No III Encontro da Câmara Temática de Saúde, realizado entre os dias 4 e 5 

de agosto de 2011, em Fortaleza (CE), foi apresentada uma primeira versão do 

planejamento das ações de saúde pelas 12 cidades-sede, sob 2 eixos de atuação 

pré-definidos:  

• Temáticos: 
Vigilância Sanitária. 

Vigilância Epidemiológica 

Assistência à Saúde 

• Transversais: 
Gestão 

Legados 
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Na avaliação realizada pelo GT sobre as exposições feitas naquela 

oportunidade, foi constatado que as cidades-sede, em geral, mostraram que 

possuem relevante experiência em sediar eventos de massa, possibilitando troca 

entre regiões, e que estão se preparando para a Copa do Mundo de forma 

estruturada, com planejamento de ações e definição de governança local para cada 

projeto. 

Entretanto, as próprias cidades levantaram questões a respeito da 

necessidade de auxílio para alguns assuntos referentes ao aprofundamento das 

próximas etapas, a saber: 

- Definição da real necessidade de estrutura de saúde das regiões; 

- Maior integração entre hospitais públicos e privados; 

- Definição para financiamento de projetos; e 

- Mapeamento das ações que tem relação direta com a Copa. 

Com o apoio das áreas técnicas correspondentes, o Ministério da Saúde 

pretende aprimorar o diagnóstico das demandas das cidades-sedes e apoiá-las no 

desenvolvimento dos projetos. 

 

 

O QUE FOI REALIZADO EM 2011 

• Instalação da Câmara Temática da Saúde; 

• Apresentação de diretrizes gerais para organização das ações de 

saúde em grandes eventos; 

• Identificação de experiências nacionais e internacionais em eventos 

de massa (evento realizado na OPAS nos dias 12 e 13 de dezembro); 

• Diagnóstico preliminar de demandas, necessidades e projetos das 

cidades-sede; 

• Aprimoramento do diagnóstico das demandas das cidades-sede e 

necessidades loco-regional; 

• Início da elaboração dos projetos por áreas (SAS; SVS; ANVISA; e 

ANS) 
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• Constituição de grupos de trabalho: assistência e vigilância 

• Elaboração do Plano de Ação por cidade-sede 

• Definição de matriz de responsabilidade. 

 

 

AGENDA PRIORITÁRIA 
 

• Ampliação e qualificação da rede de urgência e emergência, com 

destaque para identificação de serviços de referência para o evento; 

• Ampliação e qualificação das ações de vigilância, com foco na 

comunicação de risco (estruturação de serviços integrados);  

• Plano de contingência para múltiplas vítimas/eventos de massa 

(Regulamentação para enfrentamento a desastres/terrorismos); 

• Estrutura para atenção ao viajante (centros de informação) e 

Educação em Saúde (informativos para turistas e população); 

• Capacitação de profissionais de saúde; 

• Participação da Rede Privada no Evento; 

• Organização das ações de saúde dentro do Estádio; e, 

• Priorização das cidades-sede na implementação das políticas de 

investimento previstas no orçamento do Ministério da Saúde. 


