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A Copa das Confederações de 2013 
aconteceu no Brasil no período de 15 a 30 
de junho. Seis cidades foram sedes dos jo-
gos: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Re-
cife, Rio de Janeiro e Salvador.  Em Belo ho-
rizonte foram três jogos: Taiti X Nigéria em 
17/06/2013, Japão X México em 22/06/2013 
e Brasil X Uruguai em 26/06/2013.

A Copa das Confederações demandou 
ação conjunta de profissionais com dife-
rentes expertises, e serviu de laboratório 
para as preparações do maior evento de 
futebol que acontecerá no Brasil em 2014, 
que é a Copa do Mundo, promovida pela 

Federação Internacional de Futebol e As-
sociados (FIFA) cujo impacto na sociedade 
e no meio ambiente é indiscutível. 

Assim sendo, na realização de even-
tos internacionais como esses, todos os 
aspectos necessários para garantir a qua-
lidade e a segurança nos serviços ofereci-
dos, não só aos munícipes da cidade como 
também aos visitantes, devem ser levados 
em conta. Entretanto, para que os bene-
fícios esperados se concretizem de forma 
equilibrada e com resultados sustentáveis, 
uma gestão eficiente e um planejamento 
adequado são imprescindíveis. 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA COPA DAS CONFEDERAÇÕES

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nesse contexto, revestem-se de gran-
de importância as ações realizadas pela 
vigilância sanitária (VISA), que consistem 
num conjunto de medidas promovidas 
com o objetivo de elaborar, de controlar e 
de fiscalizar o cumprimento de normas e 
padrões de interesse sanitário. 

Essas medidas englobam os seguintes 

produtos: medicamentos, cosméticos, ali-
mentos, saneantes, assim como equipa-
mentos e serviços de assistência à saúde. 
As normas da VISA abarcam, também, 
outras substâncias, materiais, serviços 
ou situações que possam, mesmo que 
potencialmente, representar risco à saú-
de coletiva da população. 

Fonte: VISA/GVSI/SMSA
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É evidente a relação existente entre as 
ações de VISA e a qualidade e segurança 
dos serviços e produtos ofertados. Por-
tanto, há necessidade de uma padroniza-
ção no planejamento dessas ações para 
que o monitoramento e controle sejam 
mais eficientes trazendo resultados mais 
proveitosos e oportunos. 

As beneficências alcançadas nesse 
processo poderão ser colhidas de forma 
sustentável, tornando o município de 
Belo Horizonte ainda mais seguro e sau-
dável para os que aqui vivem, mesmo 
após a realização do evento.

Para a cobertura da Copa das Confe-
derações, as ações da Vigilância Sanitária 
foram estruturadas conforme o plano de 
ação específico nos locais onde ocorreram 
os eventos: Estádio Governador Magalhães 
Pinto – Mineirão e PVE (Public Viewing 
Events) localizada na Praça da Estação. 
Além disso, foi organizado um plantão no-
turno para atender às possíveis demandas 
que poderiam ocorrer neste horário.

Para a organização e planejamento das 
ações no Mineirão, a VISA solicitou que 
fossem disponibilizadas previamente al-
gumas informações: número de bares e 
restaurantes que operariam em cada dia 
de jogo; dia e horário de início das ativi-
dades dos serviços de alimentação, iden-
tificação padronizada (numeração) com 
respectivo lay out; estrutura operacional 
prevista - produção, transporte, armaze-
namento e distribuição, especificando 
o número e tipo de equipamentos para 
cada etapa, cardápio previsto para cada 
área; dados da empresa responsável pela 
exploração de cada um deles; locais de 
produção e distribuição de alimentos; o 
projeto das instalações temporárias de 
assistência à saúde, com definição do lay 
out e do plano de assistência à saúde. A 

equipe fiscal foi distribuída em duas áreas: 
- Área de alimentação: uma equipe com 

nove fiscais sanitários foi estrategicamen-
te dividida em quatro grupos com alvos de 
ação específicos e exclusivos para realiza-
rem as vistorias nos dias da operação; 

- Área de assistência à saúde: as visto-
rias foram realizadas por um grupo de três 
fiscais a cada jogo. A prestação de assistên-
cia à saúde foi assim estruturada: um am-
bulatório médico central, com dois leitos 
na sala de emergência e seis leitos na sala 
de observação; um posto médico área VIP 
(Very Important People), com um leito de 
emergência e um leito de observação; um 
posto médico área VVIP (Very Very Impor-
tant People), com um leito de emergên-
cia e um leito de observação; dois postos 
médicos satélites, com um leito de emer-
gência e um leito de observação, cada; um 
posto médico de jogadores, com um leito 
de emergência e um leito de observação; 
oito ambulâncias, sendo cinco de suporte 
avançado e três de suporte básico, dispo-
níveis para o primeiro jogo e seis de su-
porte avançado e duas de suporte básico 
disponíveis para os dois últimos jogos.

Nas vistorias foram avaliados todos os 
requisitos constantes da legislação sanitá-
ria em vigor, contemplando a estrutura físi-
ca, processos de trabalho, recursos huma-
nos, equipamentos, materiais e produtos.  

Foi realizada uma vistoria para ava-
liação geral antes do início do evento e 
duas vistorias em cada jogo, uma no ma-
tch day -1 e uma no match day. A data da 
vistoria geral ocorreu 14/06/13, do jogo 
1, dias 16 e 17 (Nigéria X Taiti), do jogo 2, 
dias 21 e 22 (México X Japão) e do jogo 3, 
dias 25 e 26 (Brasil X Uruguai).

Reuniões prévias e posteriores aos dias 
de cada evento ocorreram a fim de apurar 
eventuais entraves/ dificuldades e elen-
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car soluções e encaminhamentos neces-
sários. Eventuais alterações/ adaptações 
nas estratégias de ação do grupo também 
eram definidas nestas reuniões. 

A ação da VISA na PVE/ Praça da Esta-
ção foi planejada segundo a programação 
definida pela BELOTUR nos dias 15, 16, 17, 
19, 22, 27, 28, 29 e 30 de junho de 2013.

Os trabalhos foram organizados com 
a distribuição da equipe fiscal em grupos 
de dois fiscais para o acompanhamen-
to da prestação de assistência à saúde e 
quatro fiscais para o acompanhamento 
do comércio de alimentos, por turno, 
conforme escala pré- definida.

Nestas vistorias foram avaliados todos 
os requisitos constantes da legislação sa-

nitária em vigor, contemplando estrutura 
dos veículos, recursos humanos, equipa-
mentos, materiais e medicamentos.

Foram realizados 70 atendimentos mé-
dicos durante o evento, destes, os casos 
com maior percentual foram de cefaléia 
(31,4%), embriaguês e mal estar (22.8%) 
e os mialgia (11,4%). Em dois casos hou-
ve necessidade de encaminhamento dos 
pacientes, os demais atendimentos foram 
realizados dentro das ambulâncias.

A ação fiscal na área de alimentos con-
sistiu em verificação das condições dos 
alimentos comercializados, principalmen-
te no que se refere ao acondicionamento 
(proteção e temperatura), manipulação 
no local, registro e validade. 

Ações programadas

1- Criação de um subgrupo VISA
Por determinação do Colegiado 

de Gerentes da Vigilância Sanitária 
foi criada uma comissão para defini-
ção, estruturação e acompanhamen-
to das ações de Vigilância Sanitária 
para a Copa do Mundo FIFA 2014.

2 - Atualização cadastral
Dada à urgência e relevância da 

situação, para estabelecer e definir 
as ações de VISA foram utilizadas, a 
princípio, as informações constan-
tes no banco de dados do SISVISA I e 
posteriormente do SISVISA II.

Estão mantidas as atualizações re-
gulares das informações cadastrais 
dos estabelecimentos já inseridos 
no sistema e o cadastramento de 
novos estabelecimentos que iniciem 
suas atividades após a elaboração 
deste Projeto. 

3 - Atividades alvo
Essa etapa iniciou-se com a definição 

das atividades alvo que terão prioridade 
de ação, com base na avaliação do risco 
sanitário oferecido por ela e pelo núme-
ro de pessoas que utilizarão o serviço e a 
identificação dos estabelecimentos alvo.

Foram considerados, principalmente, 
os locais de produção e comercialização 
de alimentos, os serviços de hotelaria, os 
pontos de venda de medicamentos e cor-
relatos, os estabelecimentos de assistên-
cia à saúde, entre outros. 

4 - Capacitação dos fiscais
Os cursos de capacitação visam o aper-

feiçoamento e a padronização das ações 
por meio da reciclagem e da ampliação 
dos conhecimentos da equipe fiscal. 

Os temas propostos pela Comis-
são da Copa do Mundo FIFA 2014/
VISA foram: comércio de alimentos, 
hotéis, Plano de Manutenção, Ope-
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ração e Controle (PMOC), Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), Programa de Controle Mé-
dico de Saúde Ocupacional (PCM-
SO), ética profissional e gestão de 
conflitos, processamento de mate-
riais médicos, controle de infecção 
hospitalar, risco sanitário aplicado à 
realização das vistorias fiscais, além 
de investigação de doenças trans-
mitidas por alimentos (DTA) e surtos 
de infecção hospitalar.

5 - Revisão dos roteiros de vistoria fiscal 
Essa etapa consistiu na atuali-

zação e organização desses rotei-
ros. Para o desenvolvimento desse 
trabalho, foram criados grupos de 
revisão compostos por fiscais sa-
nitários representativos de cada 
setor a ser avaliado. 

Foi realizada a padronização das 
perguntas nos roteiros, a revisão e 
a atualização dos critérios de risco 
(imprescindível, necessário e reco-
mendável) e da legislação aplicável 
a cada item e, ainda, a ordenação 
dos itens nos roteiros para favorecer 
o fluxo de trabalho em campo. 

Conforme definição das ativida-
des alvo foram revisados: o roteiro 
geral de alimentos, hotéis e congê-
neres, drogarias, farmácias, urgên-
cia e emergência, bloco cirúrgico, 
unidades de tratamento intensivo, 
unidades de internação, centros de 
materiais e esterilização, radiodiag-
nóstico, hemoterapia e laboratório 
de análises clínicas. Foram elabora-
dos, ainda, roteiros de vistoria para 
clube, boate, cinema, teatro, feiras 
livres e ambulantes com foco na 
identificação e no monitoramento 
do risco sanitário. Os roteiros pron-

tos foram aprovados pelo Colegia-
do de Gerentes e passaram por um 
processo de validação (testados em 
campo) e, em seguida, inseridos no 
sistema.

6 - Material educativo para a população
Considerando a grande contri-

buição que um material escrito 
pode trazer para a educação em 
saúde é que a Secretaria Munici-
pal de Saúde de Belo Horizonte 
utiliza, amplamente, o material 
educativo impresso com o obje-
tivo de divulgar mensagem de 
saúde e facilitar o processo de 
ensino-aprendizagem. 

Todo material produzido con-
tém informações básicas em lin-
guagem fácil, para informar a 
população e o setor regulado 
quanto aos riscos sanitários e foi 
distribuído em todos os eventos 
realizados, relacionados direta 
ou indiretamente com educação 
sanitária. Além disso, estão dis-
ponibilizados no site oficial da 
Prefeitura de Belo Horizonte, para 
reprodução gratuita.

Foram elaborados fôlderes infor-
mativos sobre os cuidados do ma-
nipulador de alimentos, para evitar 
a transmissão de doenças, sobre o 
que deve ser observado ao se hos-
pedar em hotéis, motéis e similares 
e na utilização de seus serviços, e 
orientações para saúde do viajan-
te. Além disso, foram produzidas 
cartilhas com orientações para es-
tabelecimentos que comercializam 
alimentação, para os consumidores 
sobre alimentação segura e orien-
tações de vigilância sanitária para 
hotéis, motéis e similares.
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7 - Estruturação das ações de investi-
gação de situações consideradas 
“emergência em saúde pública”

Objetiva aperfeiçoar e intensificar as 
ações da VISA municipal nos processos de 
investigação, monitoramento e controle 
de surtos e eventos adversos relacionados 
à saúde que possam ocorrer antes, duran-
te e depois dos períodos das Copas pro-
movidas pela FIFA, em Belo Horizonte.

Foram elaboradas diretrizes de ações 
de VISA adequadas, além de intensificar a 
integração com outros setores da Secreta-
ria Municipal de Saúde e desenvolver um 
programa de capacitação para os profis-
sionais envolvidos nessa ação. 

8- Vistorias fiscais
Foi elaborado um plano de vistoria 

por segmento, com cronograma definido 
para a realização dos trabalhos. Dessa ma-
neira, torna-se mais fácil a análise dos re-

sultados que poderão contribuir na deter-
minação de novas metas fiscais para todo 
o município. Para tal, serão considerados, 
principalmente, os locais de produção e 
comercialização de alimentos, os serviços 
de hotelaria, os pontos de venda de medi-
camentos e correlatos, entre outros. 

Para estabelecimentos de saúde foram 
priorizados os hospitais com unidades de 
urgência e emergência, unidades de inter-
nação, unidades de hemoterapia, centros 
de material e esterilização, blocos cirúr-
gicos, unidades de tratamento intensivo, 
serviços de radiodiagnóstico, laboratórios 
de análises clínicas, além dos serviços de 
urgência e emergência, incluindo serviços 
de remoção de pacientes.

Para adequação do comércio ambulan-
te de alimentos, tanto de veículos de tração 
humana quanto de veículos automotores, 
203 e 222 ambulantes respectivamente 
(PRODABEL/2013), foi programada uma 

ORIENTAÇÕES DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA PARA HOTÉIS, 

MOTÉIS E SIMILARES

ORIENTAÇÕES PARA
OS CONSUMIDORES SOBRE 

ALIMENTAÇÃO SEGURA

ALVARÁ DE 
AUTORIZAÇÃO 

SANITÁRIA
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ação conjunta com a Secretaria Municipal 
Adjunta de Fiscalização (SMAFIS) e a Se-
cretaria Municipal Adjunta de Regulação 
Urbana (SMARU). A proposta consiste na 
capacitação desses ambulantes nos requi-
sitos da legislação sanitária e do licencia-
mento urbano e na vistoria conjunta dos 
veículos para liberação do Alvará de Au-
torização Sanitária (AAS) e do Documen-
to Municipal de Licenciamento (DML). A 
capacitação dos ambulantes licenciados é 
uma iniciativa voltada não apenas ao cum-
primento da legislação, mas a uma ação 
educativa, preventiva e social, ao cons-
cientizar o permissionário da importân-
cia das boas práticas na realização do seu 
trabalho. Já foi realizada a etapa de regu-
larização dos veículos de tração humana, 
com a realização do curso de capacitação 
dos ambulantes e vistorias conjuntas para 
liberação de AAS. A ação completa para os 
ambulantes de veículos automotores está 
programada para o período de novembro 
de 2013 a janeiro de 2014.

9- Projeto Jovem Vigilante 
Esse Projeto é desenvolvido pelas se-

cretarias de Saúde (SMSA) e de Educação 
(SMED) do município de Belo Hori-
zonte contando com a correspon-
sabilização de professores, alu-
nos, demais colaboradores e VISA 
como parte das ações desenvol-
vidas para a Copa do Mundo FIFA 
2014, relacionadas à segurança 
sanitária em eventos de massa e 
a sua repercussão no dia a dia do 
cidadão.  

O objetivo do Projeto é desen-
volver a autonomia e a responsabi-
lidade dos jovens no cuidado com 
a saúde e na sua interferência na 
qualidade do meio em que vivem.

O Projeto é orientado pela pers-

pectiva do trabalho coletivo, com alunos de 9 
a 11 anos do Ensino Fundamental das escolas 
da Rede Municipal de Educação de Belo Ho-
rizonte (Quadro 1), por meio da elaboração 
de estratégias lúdico-pedagógicas e da utili-
zação de materiais didáticos que favoreçam 
a aprendizagem, de modo a fomentar, no 
público-alvo, a construção do saber em edu-
cação sanitária.

Foi desenvolvido pelos integrantes 
dos Programas Saúde na Escola e da 
Escola Integrada, sob a orientação da 
Vigilância Sanitária Municipal.

Projeto Piloto – Jovem Vigilante
Regional Escola participante
Barreiro EM Aurélio Buarque de Holanda
Centro-Sul EM Prof. Edson Pisani
Leste EM Fernando Dias Costa
Nordeste EM Henriqueta Lisboa
Noroeste EM João Pinheiro
Norte EM Francisco Campos
Oeste EM Hugo Werneck
Pampulha EM Maria de Magalhães Pinto
Venda Nova EM Deputado Renato Azeredo
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9.1 – Ações Programadas
9.1.1 – Elaboração do manual 

do monitor
A Vigilância Sanitária Vai à Escola é 

uma publicação destinada aos professo-
res e monitores das escolas envolvidas no 
Projeto Jovem Vigilante. 

Distribuída durante a capacitação re-
alizada pelos profissionais da VISA esta 
publicação foi utilizada como material de 
apoio dos professores e monitores e de 
subsídio para a elaboração de atividades 
a serem desenvolvidas em sala de aula.

Empregando linguagem simples e ob-
jetiva, esta publicação apresenta conceitos 
relacionados à saúde coletiva, com ênfase 
em cuidados sanitários no ambiente do-
méstico, abordando os seguintes temas:  

1 - Cuidados relacionados ao consumo 
de alimentos

2 - Cuidados relacionados ao consumo 
de medicamentos e saneantes 

3 - Cuidados relacionados à saúde e higiene

4 - Resíduos sólidos
5 - Água e sua relação com a saúde da população
6 - O ar e sua relação com a saúde da população

9.1.2 – Treinamento de monitores 
do Projeto Jovem Vigilante

Dando prosseguimento à execução do 
Projeto Jovem Vigilante, os técnicos da 
VISA realizaram nos dias 26 e 27/03/2013, 
no auditório da SMED, a capacitação para 
os monitores responsáveis pelo desenvol-
vimento das atividades propostas para os 
alunos dentro do programa do projeto. 

O evento contou com a participação 
de 25 monitores, representando todas as 
escolas envolvidas nesta fase do projeto. 
Foram abordados os temas constantes do 
Manual do Monitor – “Vigilância Sanitária 
vai à Escola”, como alimentos, medica-
mentos, saneantes e vigilância ambiental 
(água, ar e resíduo).

Na análise dos resultados das ava-
liações inicial e final foi observado um 
aumento significativo do percentual de 
acertos das questões propostas após os 
trabalhos (71,4% dos participantes res-
ponderam corretamente mais de 21 ques-
tões), o que nos permite considerar efeti-
va a capacitação realizada.

9.2 – Desenvolvimento
As ações foram coordenadas pelo pro-

fessor coordenador do Programa Esco-
la Integrada (PEI) e desenvolvidas pelos 
monitores do PEI e Assistentes de Apoio 
ao Programa Saúde na Escola (PSE), em 
parceria com professores, profissionais da 
saúde e outros parceiros.

Cada escola elaborou o seu planeja-
mento e várias atividades foram realiza-
das entre os meses de maio a julho, abor-
dando as temáticas propostas no projeto, 
tais como: palestras, aulas práticas, rodas 
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de conversa, participação de contado-
res de histórias, apresentação de vídeos, 
elaboração de jornalzinho e cartilhas, 
confecção de cartazes, portfólios, livros 
artesanais, livros de receitas saudáveis e 
banners, fabricação de papel reciclado, 
análise de bulas de medicamentos e ró-
tulos de alimentos, entrevistas e visitas 
técnicas à COPASA, PROPAM (Programa 
de Recuperação e Desenvolvimento Am-
biental da Bacia da Pampulha), Estação 
de Tratamento de Água Morro Redondo e 
Aterro Sanitário. 

Para a culminância do projeto nas es-
colas e entrega dos kits, houve uma pro-
gramação especial elaborada por cada 
escola com apresentações artísticas, como 
dança e teatro, almoço coletivo. Foi orga-
nizada também uma partida de futebol, já 
que o “Projeto Jovem Vigilante” faz parte 
das ações que serão desenvolvidas para a 
Copa do Mundo FIFA 2014, relacionadas à 
segurança sanitária em eventos de massa e 
a sua repercussão no dia a dia do cidadão.

Os trabalhos realizados pelas escolas 
foram apresentados no VI Fórum de Edu-
cação Integral – XVIII Mostra Horizontes 
da Cidadania, realizada no Parque Munici-
pal, no dia 13 de setembro de 2013.

10 - Laboratório de bromatologia
O laboratório de bromatologia/GER-

SA-CS/SMSA realizou as seguintes ações: 

substituição de equipamentos obsoletos 
e aquisição de novos (Estufas bacterioló-
gicas, espectrofotômetro luz visível e UV, 
espectrofotômetro para análise de água, 
sistema de ultra purificação de água, au-
toclaves, estufas de secagem, condutiví-
metro), investimento em gestão da qua-
lidade, capacitação de recursos humanos 
em gestão da qualidade, monitoramento 
microbiológico da água e alimentos de 
restaurantes, bares e similares pré- sele-
cionados pela VISA Municipal, dentro de 
um roteiro turístico/gastronômico da ci-
dade, denominado “Rota Copa” e moni-
toramento da água e alimentos coletados 
pela VISA Municipal nos restaurantes/ba-
res do Estádio Gov. Magalhães Pinto, nos 
dias de jogos da Copa das Confederações.

11 - Conclusão
É necessária a contínua atuação da 

VISA nas atividades e estabelecimentos 
definidos com alvo para promoção da 
qualidade dos serviços e produtos oferta-
dos no município.

E visando melhor prestação de assis-
tência à saúde e maior qualidade dos ali-
mentos comercializados nos vários pon-
tos de eventos durante a Copa do Mundo 
de 2014, faz-se necessária uma articula-
ção mais ampla e aprofundada entre FIFA, 
COL, ANVISA, Minas Arena, SECOPA, CEM, 
BELOTUR e Vigilância Sanitária.

CIEVS

O Centro de Informações Estra-
tégicas de Vigilância em Saúde de 
Belo Horizonte (CIEVS-BH) monito-
rou o evento em período integral, 
24 horas por dia, sete dias por sema-
na, com plantão telefônico. Partici-
pou, também, do Centro Integrado 
de Operações Conjuntas da Saúde 

(CIOCS) e do Centro Integrado de 
Comando Regional (CICCR) na Cida-
de Administrativa nos dias de jogos 
realizados em Belo Horizonte, junto 
com profissionais da Gerência de 
Urgência da Secretaria Municipal de 
Saúde e representantes do Ministé-
rio da Saúde. 
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PROTOCOLOS DE DOENÇAS E AGRAVOS 
DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

No CICCR, várias outras entidades 
(Polícias Federal, Rodoviária Federal, 
Militar e Civil, BH Trans, Infraero, en-
tre outros) atuaram conjuntamente 
para a monitorização dos eventos. 

O CIOCS foi estruturado com es-
calas de plantões presenciais de 12 
horas e de sobreaviso 24 horas. Os 
plantões presenciais foram realiza-
dos por dois profissionais do CIE-
VS Minas, um do CIEVS-BH e dois 
profissionais do CICCR. Ficaram de 
plantão de sobreaviso os seguin-
tes: FUNED (Lacen estadual), VISA 
municipal e estadual, Saúde do 
Trabalhador, Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica e Ambiental, Vige-
desastres, Coordenação Estadual de 
Imunização e de Agravos Transmis-
síveis, Promoção à Saúde e Agravos 
não Transmissíveis, Coordenação de 
Urgência Estadual e Municipal e re-
presentantes da SMSA de Belo Ho-
rizonte. 

Não foram notificados surtos 
ou doenças de notificação com-
pulsória relacionados ao evento. 
Todos atendimentos realizados 
foram relacionados às manifesta-
ções populares. Houve 33 atendi-
mentos no dia do primeiro jogo 
(17/06), 57 atendimentos no dia 
do segundo jogo (22/06) e 120 
atendimentos no dia do terceiro 
jogo (26/06). Um desses pacien-
tes evoluiu para o óbito – pela 
queda de um dos viadutos da Av. 
Pres. Antônio Carlos. Foram aten-
didos cinco militares nos con-
frontos.

A participação do CIEVS-BH 
durante a Copa das Confedera-
ções FIFA 2013 foi uma oportu-
nidade para integração entre a 

Vigilância Epidemiológica e a 
Urgência dentro da Secretaria 
Municipal de Saúde e também 
entre outras entidades. Foi im-
portante para capacitação das 
equipes para a Copa do Mun-
do FIFA 2014, apontando para 
resolução das fragilidades na 
organização dos fluxos de noti-
ficação e assistência.

Relevante estratégia para o 
desenvolvimento dessas ações 
foi a elaboração e publicação, 
conjuntamente com a equipe 
da Visa Municipal, dos “PROTO-
COLOS DE DOENÇAS E AGRA-
VOS DE NOTIFICAÇÃO COM-
PULSÓRIA”, que definem fluxo, 
atribuições e operacionalização 
do processo de investigação 
dos eventos. 
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SAÚDE DO VIAJANTE

O Serviço de Atenção à Saúde do 
Viajante do município de Belo Hori-
zonte teve suas atividades iniciadas 
no dia 06 de janeiro de 2012, na Rua 
Paraíba nº 890, Savassi. O serviço 
exerce papel orientador às pessoas 
no período pré-viagem em relação 
às principais doenças infecciosas de 
transmissão por água e alimentos, por 
vetores e roedores, via respiratória e 
sexual. Oferece também informações 
sobre vacinações e agravos não infec-
ciosos, como condições de saúde que 
contra-indiquem ou posterguem o 
vôo, medicações para a viagem e a de-
sordem temporária do ciclo sono-vigí-
lia “jet lag”. Além das orientações antes 
da viagem, é emitido no serviço o Car-
tão Internacional de Vacinação e Pro-
filaxia, e fornecidas informações, pela 
internet ou pelo telefone, a profissio-
nais de saúde ou unidades de saúde 
de Belo Horizonte, sobre os principais 
surtos de doenças em todo o mundo, 
caso se deparem com pacientes de 
origem estrangeira ou brasileiros sin-
tomáticos retornando ao Brasil. Desde 
agosto de 2013, o serviço recebeu kits 
de testes rápidos para o diagnóstico 
de malária, passando também a ser re-
ferência no atendimento de pacientes 
sintomáticos, suspeitos ou não dessa 
doença.

A integração com outros setores e 
gerências da rede SUS no município 
de Belo Horizonte é essencial para 
facilitar os encaminhamentos, e tam-
bém torná-los mais eficientes. Por isto, 
o Serviço de Atenção à Saúde do Via-
jante, cuja importância é estratégica 
dentro do município, trabalha inte-
grado ao CIEVS.

Além da cartilha do viajante, que é 
disponibilizada regularmente no am-
bulatório, foram confeccionados fol-
ders específicos, em conjunto com a 
VISA Municipal e a Coordenação Mu-
nicipal de Imunizações, para o período 
da Copa das Confederações, em três 
línguas: português, inglês e espanhol. 
O conteúdo tanto da cartilha quanto 
desses folders envolve medidas pre-
ventivas em relação à transmissão de 
doenças infecciosas e vacinações. Os 
folders ainda apresentam as princi-
pais referências para atendimento dos 
mais variados casos: violência sexual, 
traumas, intoxicações, dentre outros.

Durante a Copa das Confederações 
o Serviço de Atenção ao Viajante não 
registrou aumento sensível de seus 
atendimentos. Em cada dia dos três 

ORIENTAÇÕES PARA A 
SAÚDE DO VIAJANTE
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jogos realizados em Belo Horizonte, 
houve funcionamento em período di-
ferenciado: no primeiro e no terceiro 
jogo, dias 17/06 e 26/06, houve fun-
cionamento habitual e plantão pre-

sencial de um médico e um profissio-
nal de enfermagem até as 20 horas; no 
dia 22/06, sábado, plantão presencial 
de um médico e um profissional de 
enfermagem de 13 às 20 horas.

Dicas de saúde 

Cuidados ao consumir água
A água que a concessionária (COPASA) disponibiliza para a 

população em Belo Horizonte é tratada e submetida a um rígido 
controle de qualidade. 

Certifique-se de que o estabelecimento garante a potabilida-
de da água disponibilizada para seu consumo. 

Se optar por consumir água mineral, observe: 
•  se está armazenada de forma adequada, afastada de fontes de 

contaminação e protegida da incidência direta de raios solares;

•  se a embalagem não está suja, amassada, violada, danificada, 
com vazamentos ou sinais de alteração;

•  se o lacre não está rompido ou ausente;

•  se o rótulo apresenta as informações da fonte, data de fabrica-
ção / envasilhamento, prazo de validade, lote, classificação da 
água, composição química, características físico-químicas, etc.

Panfleto_agua_F16-BR-maio.indd   1 20/5/2013   16:41:14

Para evitar a reintrodução do vírus do 
sarampo em Belo Horizonte, durante a 
preparação do município para a Copa das 
Confederações e intenso fluxo de viajan-
tes no município, considerou-se funda-
mental proteger os profissionais não va-
cinados que atuariam na linha de frente 
de atendimento aos turistas, dentre eles, 
trabalhadores rodoviários e aeroviários, 
rede hoteleira/ restaurantes, taxistas e im-
prensa. Foi realizada uma intensificação 
vacinal no período de 04 a 29 de março de 
2013, para os trabalhadores até 50 anos 
de idade dos setores acima mencionados 
que ainda não haviam sido vacinados.

Foram organizadas duas estratégias 
de vacinação. A primeira ocorreu nos 
centros de saúde, época em que todos 
os profissionais de saúde ficaram em 
alerta para investigar a situação vacinal 
contra o sarampo de todas as mulheres 

Vacinação de trabalhadores de setores de linha de frente contra, 
Sarampo e Rubéola nas cidades sede da Copa das Confederações

até 49 anos e homens até 39 anos, além 
de atenderem aqueles profissionais da 
área de turismo que porventura procu-
rassem a unidade de saúde. A segunda 
estratégia foi organizar equipes volan-
tes de vacinação, tendo o município 
contratado 10 enfermeiros e 40 técni-
cos de enfermagem, para investigar a 
situação vacinal dos trabalhadores de 
174 estabelecimentos dos setores de 
hotelaria, sindicato dos taxistas, rodo-
viária e mercado central, momento em 
que foram vacinadas 21.521 pessoas, as 
quais não apresentaram comprovação 
vacinal para o sarampo.

Vale ressaltar que em 2008 Belo Hori-
zonte realizou Campanha de Vacinação 
contra o Sarampo e Rubéola, quando fo-
ram vacinados 98,3% da população mas-
culina e feminina de 12 a 39 anos, os quais 
teriam em 2013, idade entre 16 a 43 anos.
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