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RESUMO 
 
A Vigilância Sanitária (Visa) apresenta-se como sendo a forma mais plural de existência 
da Saúde Pública fazendo interface com as demandas sociais de saúde, trabalhando 
na adequação do sistema de produção de bens e serviços e ambiente. Surge, nesse 
contexto, o novo objeto “eventos de massa” (EM) com elementos estreitos a 
emergências em saúde pública, norteados pela avaliação dos riscos sanitários, 
contemplando planejamento das ações a nível de território para gerenciamento destes 
riscos. Trata-se de estudo de múltiplos casos com abordagem qualitativa, exploratório e 
descritivo das ações realizadas pela Visa em EM de caráter internacional realizados no 
território do Distrito Sanitário do Centro Histórico (DSCH): Copa das Confederações 
(2013), Copa do Mundo (2014), Jogos Olímpicos (2016). O estudo objetivou analisar as 
estratégias organizacionais definidas e realizadas pela Visa do DSCH para a prevenção 
e controle de riscos sanitários nos EM realizados. A metodologia utilizada envolveu 
análise documental de relatórios das atividades realizadas pela Visa do DSCH nos EM, 
no período antes, durante e pós evento, além da legislação específica para EM. O 
estudo revela que o planejamento foi atrelado a regras definidas pela Organização 
Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Pode-se inferir que as práticas com compreensão do território promoveram maior 
abrangência no controle do risco sanitário nos EM. O planejamento e execução das 
ações tiveram resultados distintos, onde a Copa das Confederações surge com 
estratégias mais tímidas, sendo evoluído para a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos 
com melhor amplitude tendo em vista maior participação da Visa distrital nas 
discussões com os organizadores dos eventos e empresas prestadoras de serviços, 
além de avaliações dos projetos de estrutura física e execução dos eventos. Os 
resultados revelaram que as ações desenvolvidas para controle do risco sanitário no 
período pré, constituíram-se de diagnóstico dos estabelecimentos da área adstrita ao 
estádio, inspeções e atividades educativas com o setor regulado; análise dos projetos 
dos eventos para o estádio. No período do evento as ações desenvolvidas foram 
determinadas por inspeções no estádio nos serviços instalados de alimentação, saúde 
e nos serviços de interesse da saúde.  Conclui-se que a Visa do DSCH esteve instigada 
no desafio dos objetos do estudo com expansão das suas atividades o que promoveu 
mudanças no processo de trabalho, sendo necessário aprofundar as técnicas de 
planejamento mais sistematizadas com discussões para inclusão de ações de 
promoção à saúde nos EM. Por fim, sugere-se um olhar mais amplo, com discussão 
das práticas, reiterando a intersetorialidade e a interinstitucionalidade como elementos 
adicionais às ações da Visa.  
 
Palavras-chave: Vigilância Sanitária. Descentralização. Risco Sanitário. Eventos de 
Massa.  
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ABSTRACT 
 
The Health Surveillance (Visa) presents itself as the most plural form of existence of 
Public Health, interfacing with the social demands of health, working on the adequacy of 
the system of production of goods and services and environment. Appears in this 
context, the new object "mass gatherings" (MG) with elements close to emergencies in 
public health, guided by the evaluation of health risks, contemplates the planning of 
actions at the territory level to manage these risks. This is a multiple-case study with a 
qualitative, exploratory and descriptive approach to the actions carried out by Visa in MG 
of an international character carried out in the territory of the Historic Center Sanitary 
District (HCSD): Confederations Cup (2013), World Cup (2014), Olympic Games (2016). 
The study aimed at analyzing the organizational strategies defined and performed by 
Visa of the HCSD for the prevention and control of health risks in MG. The methodology 
used involved documentary analysis of reports of activities performed by Visa of the 
HCSD in MG, in the period before, during and post event, in addition to specific MS 
legislation. The study reveals that the planning was tied to rules defined by the World 
Health Organization, the Ministry of Health and the National Sanitary Surveillance 
Agency. It can be inferred that practices with an understanding of the territory have 
promoted greater comprehensiveness in the control of health risk in MG. The planning 
and execution of the actions had different results, where the Confederations Cup comes 
with more timid strategies, being evolved to the World Cup and Olympic Games with 
greater amplitude in view of the greater participation of the district Visa in the 
discussions with the organizers of the events and companies, as well as evaluations of 
the projects of physical structure and execution of the events.  The results revealed that 
the actions developed to control the health risk in the pre-period consisted of a diagnosis 
of establishments in the area assigned to the stadium, inspections and educational 
activities with the regulated sector; analysis of the projects of the events for the stadium. 
In the period of the event the actions developed were determined by inspections at the 
stadium in the installed services of food, health and services of health interest. It is 
concluded that the Visa of the HCSD Visa was instigated in the challenge of the objects 
of the study with expansion of its activities, which promoted changes in the work 
process, and it is necessary to deepen the planning techniques more systematized with 
discussions to include health promotion actions in the MG. Finally, we suggest a broader 
view, with a discussion of practices, reiterating intersectoriality and interinstitutionality as 
additional elements to Visa's actions. 
 
Key words: Sanitary Surveillance. Descentralization. Health Risk. Mass Gatherins. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é resultado do Movimento da Reforma 

Sanitária, tendo a VIII Conferência Nacional de Saúde (1986) como um dos marcos 

para a organização jurídico administrativa do novo sistema proposto. A conformação de 

um sistema universal de saúde no Brasil teve a participação de vários atores sociais 

como: profissionais da saúde, Universidade, sindicatos, movimentos populares de 

Saúde, entre outros (PAIM, 2010). 

Com a criação do SUS, relatado na Constituição Federal de 1988, a saúde 

emerge como um direito social, derivando desta conquista a Lei Orgânica da Saúde – 

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 –, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde; e a organização e funcionamento dos 

serviços correspondentes. Paim (2010) descreve o SUS como: 

 

(...) “uma política pública construída pelos movimentos sociais que lutaram pela 
democracia, ocupando espaços na Constituição e nas leis, tendo os governos a 
obrigação de implementá-la. É um dos caminhos para a garantia do direito à 
saúde dos cidadãos, como dever do Estado, constituindo o maior sistema 
público de saúde do mundo.”  

 

Essa garantia encontra-se também permeada pelas ações de prevenção de 

doenças e promoção e proteção à saúde, com sua organização baseada em orientação 

ao atendimento integral, participação popular e a descentralização. Como parte do 

SUS, a lei define o papel e a abrangência da Vigilância Sanitária (Visa)1, configurando a 

amplitude das suas ações, que pelo princípio básico da universalidade do SUS, 

possibilita a Visa atender toda a sociedade, mesmo quando o cidadão imagina que não 

esteja inserido no sistema público de saúde.  

Segundo Seta e Silva (2006), a vigilância sanitária mostra-se complexa, 

entretanto as suas ações de promoção e prevenção têm baixo entendimento pela 

                                                 
1A Vigilância Sanitária é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e 

de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens, 
além da prestação de serviços de interesse à saúde (art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, 
de 19/09/90). 
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população, visto que são pouco demandadas socialmente, o que se contrapõe a 

avaliações econômicas, visto que cerca de 25% do PIB Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro envolve situações de regulação sujeitas à Visa. Mesmo sendo parte 

integrante do sistema, a pouca participação da Visa na estruturação dos sistemas e 

serviços de saúde a manteve com pouco espaço, inclusive de cunho decisório, em 

políticas públicas. Atrela-se que a complexidade de conflitos também esbarra nas 

possibilidades de interferências políticas, pela própria característica dos objetos da 

Visa.  

Em 1976 foi criada a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da 

Saúde (SNVS/MS), todavia se apresentava sem estrutura para atendimento às 

secretarias estaduais, com realização de repasses esporádicos de recursos do MS para 

organização e avanços nas ações de Visa. Adicionalmente, houve o incremento dos 

objetos sujeitos à Visa, com pouca estruturação dos componentes necessários para 

ações dos órgãos reguladores. Diante desse cenário, foram realizados estudos no final 

da década de 80, com o período posterior marcado por momentos intensos de 

tentativas de reformulação da SNVS/MS, mas somente após acontecimentos graves2, 

que revelaram falhas no controle sanitário, foi criada a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) pela Lei 9782/99 definindo a sua finalidade3 (LUCCHESE, 2006). 

A criação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária não passou por discussões 

prévias à sua formalização, composição e estrutura, em contraponto a ser instrumento 

necessário para a interseção dos três níveis e de governo4 permeando a 

operacionalização das ações de Visa. A Anvisa, em que tange a sua construção 

                                                 
2 “Césio 137; falsificação e adulteração de produtos colocados no mercado para consumo; óbitos 
evitáveis de idosos, renais crônicos, neonatos em unidades de tratamento intensivo e de indivíduos que 
ingeriram medicamentos manipulados inadequadamente” (DE SETA, 2007) 
3Art. 6º A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por 
intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à 
vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles 
relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras (Lei 9782/99).  
4“i) no nível federal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Instituto Nacional de 
Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), vinculado administrativamente à Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ) e tecnicamente à ANVISA; ii) no nível estadual, os 27 órgãos de vigilância sanitária das 
secretarias estaduais de saúde, que também contam com o suporte de um laboratório central em cada 
Unidade da Federação, com grandes diferenças de capacidade analítica; em sua maioria, atendem 
também à demanda por exames clínicos; e, iii) no nível municipal, os serviços de vigilância sanitária dos 
5.543 municípios, que variam muito em termos de estrutura, recursos e capacidade operativa” 
(LUCCHESE,2006). 
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também não foi discutida com os constituintes do Sistema e surge como agência 

regulatória - autarquia, vinculada ao Ministério da Saúde, com independência 

administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira, coordenando e 

regulamentando o sistema nacional, tendo incorporado as competências da Secretaria 

de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SNVS/MS), entre outras funções5 

(LUCHESSE,2006). 

Lucchese (2001) retrata a Visa no âmbito do SUS6, referindo que a ampliação do 

conceito de saúde, assumido na Constituição Federal, reflete também para o 

crescimento da consciência sanitária na sociedade. Evidencia-se a estruturação da Visa 

como elemento importante na implantação do SUS, não só pelo aperfeiçoamento dos 

serviços através de uso adequado de seus instrumentos promovendo maior qualidade 

dos serviços e, mais ainda, impulsionando elementos éticos nas relações, ambiente, 

serviços e processos produtivos. Revela-se a face da Visa como área contribuinte para 

construção da cidadania, com reflexo na saúde e qualidade de vida.  

Como parte da Administração Pública (AP) a Visa exerce poderes administrativos 

que são instrumentos de trabalho fundamentais para desempenhar as funções de 

interesse público. Os poderes da AP - vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, 

regulamentar e de polícia - são poderes-deveres, pois a Administração tem a obrigação 

de exercê-los. Segundo Santos (1997), a Visa configura-se como:  

 

“(...) instrumento da Administração no exercício de suas funções administrativas 
de controle e fiscalização das ações e serviços de saúde. É através da 
vigilância sanitária que as autoridades administrativas sanitárias manejam os 
seus poderes de impor limites, encargos e sujeições a exercício de direitos 
individuais e coletivos, com base na lei”. 

 

                                                 
5 ”Execução do Programa Nacional do Sangue e Hemoderivados e do Programa Nacional de Prevenção 
e Controle de Infecções Hospitalares; monitoramento de preços de medicamentos e de produtos para a 
saúde; aplicação de penalidades por concorrência desleal ou preços excessivos; regulamentação 
sanitária de derivados do tabaco; assessoramento técnico ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial; 
intervenção temporária na administração de entidades produtoras que utilizam recursos públicos, e dos 
prestadores de serviços ou produtores exclusivos ou estratégicos para o abastecimento do mercado 
nacional, em casos específicos; fiscalização da propaganda e publicidade de produtos sob regime de 
vigilância sanitária, e concessão do certificado de cumprimento de boas práticas de fabricação, entre 
outras” (LUCCHESE, 2006).  
6A vigilância sanitária representa um influente mecanismo para articular poderes e níveis de poderes 
governamentais, para impulsionar ações e movimentos de participação social e para aperfeiçoar as 
relações sociais, em razão do papel que exerce na regulamentação e fiscalização das relações entre 
produção, comercialização, prestação ou dispensação, prescrição e consumo. 
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A Visa apresenta-se como parte da AP que, atrelado com a regulação sanitária, 

detém o poder de polícia78 (LIMA, 2009). Os atributos ou características do poder de 

polícia, segundo Di Pietro (2004) são: i) a discricionariedade que permite liberdade de 

escolha da melhor alternativa para determinada situação; ii) a autoexecutoriedade como 

sendo a possibilidade que a AP tem de tomar decisões por meios próprios, sem 

necessidade de intervenção prévia do poder judiciário; e iii) a coercibilidade que remete 

a medidas de força pública para garantir o cumprimento de suas decisões. Ressalta-se 

que, o exercício deve estar amparado na lei e em princípios, inclusive da 

proporcionalidade, pois quando não justificado, pode a autoridade pública incorrer em 

abuso de autoridade. 

A Visa faz a interface com as demandas sociais de saúde, trabalhando na 

adequação do sistema de produção de bens e serviços e ambiente.  É a forma mais 

plural da Saúde Pública, visto que as suas ações são complexas por seus objetos 

serem de características diversas, tais como produtos e serviços, levando a 

envolvimento nas delicadas relações sociais de produção e consumo. A sua atuação 

exerce poder sobre fatores de risco associados a produtos, insumos e serviços 

relacionados com a saúde, ambiente e o ambiente de trabalho, além de circulação 

internacional de cargas e pessoas (COSTA, 2009). 

Remete a essas questões o objeto descrito como Eventos de Massa (EM) que 

surge como elemento de preocupação no âmbito mundial pela complexidade de 

produtos e serviços relacionados às atividades desenvolvidas. Nesse entendimento 

nasce a necessidade de planejamento das ações da Visa muito específicas para 

eventos com grande circulação de pessoas e elevada concentração de público, 

trabalhadores, prestadores de serviço e residentes das áreas circunscritas ao evento de 

massa, o que confere grande intensidade nas ações a serem desenvolvidas (WHO, 

2012). 

                                                 
7Segundo Santos (1997) O poder de polícia pode ser definido como a atividade inerente ao Estado que 
limita o exercício dos direitos individuais em benefício do coletivo com base na lei 
8Art. 78 do Código Tributário Nacional - Lei 5172/66 “Considera-se poder de polícia atividade da 
administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de 
ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, 
aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos”. 
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Os EM são comuns, em todo o mundo, ao longo da história, remetendo a 

conotações esportivas, religiosas e comerciais. Os jogos olímpicos antigos eram 

festivais religiosos e esportivos realizados a cada quatro anos na Grécia, no santuário 

de Zeus em Olímpia. De acordo com registros históricos, os primeiros jogos 

aconteceram até 776 aC, sendo dedicados aos deuses olímpicos. Olímpia era um local 

de práticas religiosas e políticas desde o século X aC, com rituais de sacrifícios em 

homenagem a Zeus. Entretanto, como uma preocupação sanitária mais organizada, 

esse tema emerge com a revisão do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) 

permeada pela preocupação da maior facilidade de circulação de cargas, pessoas e 

meios de transporte (LIMA, 2015). 

Eventos de grande porte religiosos realizados no mundo oferecem preocupações 

para o controle do risco sanitário, entretanto com poucas publicações nas bases de 

dados científicas. Shafi e colaboradores (2008) descrevem que o Haji, considerado o 

maior evento de massa anual da terra, que reúne cerca de dois milhões de 

muçulmanos na Arábia Saudita, durante cinco dias, é comparado à complexidade de 

execução de uma Olimpíada, porém com realização anual, conferindo ajustes 

frequentes às estratégias do segmento da saúde.  

Outra atividade religiosa na Índia – Kumbh Mela - com reunião a cada doze anos, 

de cerca de 120 milhões de pessoas, que se banham na confluência dos rios Ganges e 

Yamuna, aonde várias estruturas provisórias são construídas, inclusive sanitários e 

alojamentos.  Os surtos de doenças gastrointestinais, por existir potencial contaminação 

de água e alimentos com alto risco de cólera, são as maiores preocupações para as 

autoridades locais. O planejamento das ações de saúde se mostra como prioridade, 

tendo em vista o influxo de peregrinos para área da Índia com a infraestrutura de saúde 

precária. A instituição de políticas públicas para discussão e reestruturação da oferta de 

serviços de saúde, sem causar impacto às questões religiosas e sociais revela-se como 

um grande desafio (CARIAPPA et al, 2015). 

Além dos eventos religiosos e esportivos, existem os EM de característica 

cultural e comercial, sendo palco de grande público. Eventos com grande visibilidade 

têm grande potencial para consequências à saúde, se não forem gerenciados de forma 

efetiva, sendo associados a surtos e disseminação de doenças, conforme verificado em 
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um grande festival de música realizado em Portugal em 2008, com cerca de 30 mil 

participantes, em oito dias de duração, com surto de shigelose de grandes proporções 

(MEXIA et al, 2014). A Shangai Expo, realizada na China, foi o maior evento de massa 

comercial ocorrido no mundo com cerca de setenta milhões de visitantes em seis 

meses. O planejamento com consideração das possibilidades de doenças 

transmissíveis, doenças transmitidas por alimentos e água além de acidentes foram 

determinantes para elaboração de estratégias remetendo a prevenção e controle de 

riscos (XIAODONG et al, 2013). 

Zielinski (2009) refere que publicações internacionais remetem a preocupações 

acerca de requisitos para serem avaliados nos eventos, desde o momento de 

planejamento, execução e sua avaliação. Observa-se que são utilizadas listas de 

verificação (check lists) como roteiros para a preparação sanitária do evento, porém 

com critérios pouco claros, havendo a necessidade de instrumentos mais minuciosos 

para o controle de risco sanitário nesses eventos. 

Enock e Jacobs (2008) defendem que a preparação dos sistemas de saúde 

pública em EM é um desafio para os gestores, sendo necessário um planejamento 

antecipado e detalhado das políticas para configurar as vigilâncias no intuito de 

identificar fatores críticos, ajudando a formular recomendações para melhor utilização 

dos recursos disponíveis, em associação com agências internas e externas. A análise 

de risco deve ser parte do processo de planejamento, com fomento a planos de 

gerenciamento de riscos e procedimentos de simulação antes dos eventos. 

Cariappa e colaboradores (2015) remetem que há um consenso crescente de 

que a "saúde coletiva em eventos de massa" é uma disciplina acadêmica e científica 

necessária diante da complexidade multidimensional e multidisciplinar de tais eventos, 

além da característica multissetorial para provisão de um ambiente seguro e saudável.  

A Visa tem sido convocada para atuação no controle de riscos sanitários nos EM. 

A produção desses eventos no mundo contemporâneo tem levado a modificações nas 

práticas de planejamento e execução das ações de Visa, pela magnitude e 

complexidade do novo objeto. O processo de descentralização implica em desafios no 

âmbito municipal, para prevenção e gerenciamento dos riscos associados a realização 

desses eventos. A aproximação com o tema se deu por conta da atuação nas 
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atividades em eventos de massa que aconteceram em Salvador com caráter 

internacional, tais como: Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos 

com o envolvimento da Visa Municipal desde o planejamento, execução e apreciação 

das ações, tendo optado pelo estudo em EM, por conta da complexidade dos seus 

objetos, quer seja na área de alimentos, serviços de saúde ou serviços de interesse à 

saúde.  

A busca de referências bibliográficas sobre o objeto de estudo (EM) remonta 

baixo volume de publicações, caracterizando-a como tímida frente aos elementos de 

despertares científicos. Os raros artigos nacionais encontrados apresentam pouca 

discussão dos aspectos de avaliação de riscos, planejamento e resultados, ademais os 

principais estudos em EM têm origem fora do continente sul americano e, embora 

sejam úteis para fomentar estudos na área, não refletem a realidade do Brasil.  

Desse modo, por tratar-se de eventos de massa de grande porte, com 

característica internacional e produção científica incipiente, tornou-se um desafio para a 

Visa no âmbito do território do Centro Histórico, pela inserção do estádio Arena Fonte 

Nova, bem como das áreas turísticas da cidade, como: Pelourinho, Mercado Modelo, 

Bahia Marina, Entorno do Estádio, além de Shoppings Centers, estações de transbordo 

de ônibus e vasta rede hoteleira. Debruçar-se sobre os elementos que evidenciavam 

risco sanitário direcionou o exercício do planejamento de ações para intensificação das 

práticas de controle. 

Nesse entendimento, definiu-se a seguinte pergunta de investigação: quais 

estratégias organizacionais foram desenvolvidas para a prevenção de riscos sanitários 

em eventos de massa pela Visa do Distrito Sanitário Centro Histórico (DSCH)? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as estratégias organizacionais definidas e realizadas pela Visa do 

Distrito Sanitário Centro Histórico (DSCH) para a prevenção e controle de riscos 

sanitários em três eventos de massa realizados no DSCH em Salvador-Bahia entre 

2013 a 2016. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar os eventos de massa realizados no DSCH entre 2013 a 2016. 

2. Identificar e discutir o planejamento e execução das ações de Visa no período 

pré, durante e após a realização dos eventos de massa realizados no DSCH 

entre 2013 a 2016. 
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3 MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Planejamento em Vigilância Sanitária 

 

Vilas Boas (2004) retrata que o ato de planejar consiste em desenhar, executar e 

acompanhar um conjunto de propostas de ação com vistas à intervenção sobre um 

determinado recorte da realidade. O planejamento pode ser visto como um instrumento 

de racionalização da ação humana. Ação realizada por atores sociais, orientada por um 

propósito relacionado com a manutenção ou modificação de uma determinada situação. 

Artmann (2000) acrescenta que o planejamento é um cálculo que precede e preside a 

ação, com avaliação e atualização constante do plano, estando vinculado à ação e aos 

resultados/impactos e não somente ao cálculo que antecede a ação. 

Matus (1991) remete que o plano9 apresenta-se como inevitável na prática 

humana, permeado por incertezas, imprecisões, surpresas, rejeições. Dessa forma o 

seu cálculo é “(...) nebuloso e sustenta-se na compreensão da situação, ou seja, a 

realidade analisada na particular perspectiva de quem planifica”. Perpassa entre o 

conhecimento e a ação, obedecendo a uma relação complexa entre a realidade e a 

ciência, por conta da complexidade da primeira em detrimento da outra. 

O gestor situa-se entre dois extremos, onde pode controlar totalmente os 

resultados de sua prática, decidindo e conhecendo os objetivos que pode alcançar ou 

somente envolvido em processos permeados por circunstâncias que não controla, pois 

não decide quanto a nada, restando a ele apostar no futuro e entregar-se ao destino, 

torna-se um espectador dos fatos que não pode alterar, podendo apenas emitir 

elementos críticos dessa realidade (MATUS, C. 1991). A governabilidade sobre o objeto 

do plano é definida pela estabilidade entre as variáveis que controla e as que não 

controla, dessa forma o governante, muitas vezes, não pode garantir resultados por 

conta de variáveis não controladas. Nesse contexto planejar10 envolve a realidade 

                                                 
9O plano é o produto momentâneo do processo pelo qual um ato seleciona uma cadeia de ações para 

alcançar seus objetivos. Em seu significado mais genérico, podemos falar de plano de ação como algo 
inevitável na prática humana, cuja única alternativa é o domínio da improvisação (MATUS, 1991) 
10Planejar é governar, é conduzir conscientemente os acontecimentos no rumo desejado. É transformar 
variáveis que não controlamos em variáveis que controlamos (SÁ, 2000) 
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social que resiste a ser conduzida e governada, pois depende de outros atores e 

circunstâncias previsíveis ou não (SÁ; PEPE, 2000). 

Segundo Piovesan e colaboradores (2005), o planejamento é subsidiado pelas 

análises das informações produzidas sobre o território11, visto que se determinam as 

prioridades levando a elaboração de estratégias e operacionalização das ações. As 

ações, com ponto de partida a territorialização, direcionam a identificação e 

interpretação da organização da população local com a compreensão dos atores 

sociais e das suas relações sociais, econômicas e culturais.  

Teixeira (2010) retrata que a concepção situacional do planejamento, remete a 

existência de múltiplos atores, abarcando uma visão policêntrica, supondo a 

combinação de ações estratégicas e comunicativas entre os atores para construção de 

consensos acerca dos problemas a enfrentar, dos objetivos a alcançar e das 

alternativas de ação a desenvolver para alcançá-los. A teoria da planificação situacional 

é aplicável a qualquer caso conflituoso e onde um ator possa agir democraticamente, 

possibilitando-o intervir racionalmente sobre a realidade, compreendendo um espaço de 

relações de produção social somente compreensível se quem indica está dentro do 

espaço indicado, podendo atuar e alterar a realidade compreendida no espaço 

indicado. 

O planejamento remete a transformação de um objeto em um produto, com uma 

finalidade, implicado no trabalho humano, aproximando o planejamento do conceito de 

processo de trabalho. Nas práticas de saúde realizadas em uma instituição, pode-se 

admitir que as práticas de planejamento agiriam sobre a organização das práticas de 

saúde de modo a torná-las coerentes (VILASBOAS; PAIM, 2008). Esbarra-se nesse 

contexto os desafios do planejamento, organização e gerenciamento de intervenções 

em ações intersetoriais, com coadunação de diversos setores como educação, 

                                                 
11No âmbito da Vigilância à Saúde, revela-se o reconhecimento e análise detalhada do território, com 
necessidade de coleta e sistematização de dados demográficos, socioeconômicos, político-culturais, 
epidemiológicos e sanitários delineando o adensamento demográfico da população. A identificação dos 
problemas através de bancos de dados oficiais ou estimativa leva a definição de prioridades 
desencadeando ações mais adequadas de acordo com os problemas identificados, constituindo as 
operações a serem implementadas com a perspectiva de flexibilização gerencial por projetos implicando 
na reorganização de equipes de trabalho e gerenciamento descentralizado e modular (TEIXEIRA et al, 
2000). 
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saneamento, segurança no intuito de transformação das práticas visando maior 

aprendizagem e melhores resultados (TEIXEIRA et al, 2000). 

A grande complexidade dos objetos de intervenção da Visa torna difícil a 

efetividade de suas ações, atrelado a alta complexidade e baixa capacidade de 

regulação. O aumento na governabilidade12 do poder público sobre as diversas 

variáveis e nas relações dos processos de produção, circulação e consumo de bens e 

prestação de serviços que interferem nas condições de saúde das populações e no 

meio ambiente torna-se imperioso. Não só poder permeando a execução, mas há 

necessidade de legitimidade para que a norma se cumpra, a interveniência do aparato 

científico, além da disponibilidade de recursos materiais. A capacidade de governo13 e a 

viabilidade no projeto da Vigilância Sanitária podem ser ampliadas com a contribuição 

do planejamento, interagindo em processos sociais, políticos e econômicos que 

compõem o objeto de trabalho da Visa (SÁ; PEPE, 2000). 

Senge (2000) retrata que ver o todo, como forma de interligação, objetiva não só 

ver eventos isolados, mas os padrões de mudança como a disciplina do “pensamento 

sistêmico”. Atrela-se um olhar alargado com possibilidade de diferenciar as mudanças 

na sua complexidade, prescrevendo os inter-relacionamentos, entendendo que o 

homem (sujeito) é parte do processo, constituindo e sendo constituinte dele. Adiciona 

que as organizações que aprendem “(...) são conjuntos de pessoas que ao longo do 

tempo, aprimoram sua capacidade de criar o que verdadeiramente desejam criar”. 

Estando, dessa maneira o planejamento das ações permeado por constante movimento 

de mudança das ações realizadas. 

 

 

                                                 
12 É uma relação entre as variáveis que o ator controla, e não controla, no processo de governo, 
ponderadas pelo valor, ou peso, dessas variáveis para a ação do ator. Quanto mais variáveis decisivas o 
ator controla, maior é a sua liberdade de ação e maior sua governabilidade sobre o sistema (SÁ; PEPE, 
2000).  
13É uma capacidade de condução ou direção (capacidade de fazer). Refere-se ao acervo de técnicas, 
métodos, habilidades e experiências de um ator, e de sua equipe de governo, para conduzir o processo 
social a objetivos determinados, dados a governabilidadedo sistema e o conteúdo propositivo do projeto 
de governo (SÁ; PEPE, 2000). 
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3.1.1 Descentralização/distritos sanitários 

 

Tendo como princípios e diretrizes do SUS a universalidade no acesso, 

integralidade na assistência, participação da comunidade, descentralização, 

regionalização de ações, entende-se o quão importante revela-se a identificação dos 

elementos próximos à área de território o que fora reforçado na IX Conferência Nacional 

de Saúde (1992) com o tema central: ¨Saúde: A Municipalização é o Caminho” 

ampliando a discussão sobre o assunto com implicações intensas na saúde coletiva. 

O termo descentralização surge envolvendo algo democrático, configurando 

melhor desempenho ao final das ações. Embora não exista entendimento desse 

processo, esta descentralização aparece na forma mais utilizada e a mais simples: a 

desconcentração. A desconcentração remete a manutenção do poder central, afastando 

a possibilidade de tomada de decisões e o exercício pleno da integração de vários 

segmentos, da população e do setor regulado, além do afastamento das 

responsabilidades em tomadas de decisões. A descentralização em Visa requer 

maiores entendimentos, com análise mais ampliada em conjuntura política em um 

processo de grande complexidade (BRITO, 2007). 

Em municípios de grande porte as divisões territoriais acontecem na forma de 

Distritos Sanitários (DS) o que concorre para melhor planejamento e avaliação das 

ações. A regionalização, como mecanismo de descentralização, fundamenta-se no 

aumento da cobertura, redirecionando e modificando a organização das ações face às 

demandas da população que reside, trabalha e a que utiliza os serviços e produtos 

disponíveis no espaço geográfico e social do Distrito Sanitário (ALMEIDA, 1998). 

A descentralização, com o processo de experiência acumulada e a distritalização 

dos serviços, apresenta uma gama de propostas e estratégias em aspectos políticos, 

éticos, gestão e técnicos nas práticas de saúde, sendo determinante de ações 

intersetoriais realizadas dentro do próprio território como elemento para organização e 

gerenciamento dos problemas de forma flexível, com articulação de práticas e 

conhecimentos das instituições envolvidas, com real enfrentamento (TEIXEIRA, 2000). 

Segundo Almeida (1998), a implantação do DS, à luz do SUS, não é regida por 

leis das ciências exatas, visto que faz parte de um processo com variedades em 
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características culturais, sociais, epidemiológicas, com território substanciado à própria 

realidade, com evidentemente processo político associado. O processo deve ser visto 

como um elemento social, com apropriação do planejamento e gestão, com 

identificação de problemas, perfil, estruturas, a fim de se reportar à Visa descentralizada 

em DS. Alia-se a esses elementos a proximidade com seus bancos de dados oficiais, a 

característica sanitária da área, o perfil do setor regulado, o conhecimento dos tipos de 

serviços ofertados, comércio e produção de produtos sujeitos à Visa instalados.  

Dessa forma, Mendes (1999) remete que a criação de uma cultura diferente 

dentro da saúde é um grandioso desafio, porém tem no processo da distritalização um 

terreno fértil para expansão, mas com ampliação de práticas institucionais de 

responsabilidade, compromisso e no caminho do alcance de melhorias e acertos nas 

questões sanitárias, políticas e sociais. 

Embora a organização dos EM no Brasil, do ponto de vista da recomendação 

organizacional por órgãos públicos, seja recente observa-se que já se inicia a 

incorporação do entendimento da territorialização através de implantação de aspectos 

baseados nos riscos sanitários (ANVISA, 2016; WHO, 2015). 

 

3.1.2 Risco sanitário 

 

O termo risco é polissêmico, com vários significados e se apresenta como um 

fenômeno social complexo. Na saúde, na vertente da epidemiologia, aparece como a 

probabilidade de acontecimento de um evento, por certo período, em uma dada 

população. Entretanto esse conceito torna-se insuficiente para a Visa, pois é necessária 

a compreensão da possibilidade de ocorrência de eventos que poderão provocar danos 

à saúde. Nesse sentido atrela-se a possibilidades e condicionalidades, tendo em vista a 

imprecisão ou da ocorrência do evento (COSTA, 2010).  

As ações para controle de riscos em qualquer tecnologia que possa causar 

danos à saúde, segundo as diretrizes do SUS, são de competência da Visa nas três 

esferas de governo, sendo característica única do Brasil a organização das atividades 

em um único órgão. Difere-se de outros países onde as atribuições são repartidas por 

combinações diversas. Isso estabelece várias dimensões para sua atuação como: 
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política, ideológica, tecnológica e jurídica, resultando assim em muitos desafios para o 

quadro técnico e gestor. Dessa forma se apresenta a necessidade de aproximação com 

outros campos do saber, tais como: planejamento, administração, ética, educação, 

política, direito, gestão, dentre outros (SILVA; PEPE, 2012). 

O entendimento de risco por Navarro (2009), atribui aspectos quantitativos à sua 

avaliação e mostra que o modelo de regulação está sempre cercado por situações 

políticas, sociais e econômicas14. Remete, ainda, que as ações da Visa no 

gerenciamento de riscos estão direcionadas para o controle e não para a fonte de 

riscos. 

Os riscos dos diversos objetos sob controle da Visa são variados em natureza, 

intrínsecos, modificados ou adicionados com o tempo. A ação regulatória é dificultada 

por conta do avanço tecnológico em serviços e produtos sem concomitante 

acompanhamento científico. Ademais, as ações deparam-se com conflitos econômicos, 

além de existirem incertezas advindas de sistemas de regulação de riscos que se 

apresentam incompletos ou imperfeitos. Esbarra-se nesse contexto um novo olhar para 

as práticas da Visa, a promoção da Saúde e práticas de prevenção conferindo um 

universo mais alargado (COSTA, 2008).  

Apresenta-se, adicionalmente para o gerenciamento de risco, o princípio de 

precaução, que consiste na utilização de medidas sanitárias de proteção à saúde, para 

uso restrito e controlado de produtos ou serviços em que a avaliação do risco ainda 

passe por processo de identificação, com evidências científicas ainda inconclusivas a 

respeito da segurança de não causar danos ao indivíduo ou ambiente (LUCCHESE, 

2008).  

As novas propostas de articulação com políticas públicas intersetoriais podem 

ampliar a vertente da Visa para a promoção da saúde (PAIM, 2008). No contexto de 

situações diversas em que os objetos da Visa estão inseridos, a intersetorialidade 

transcende a saúde, visto que os problemas têm uma dimensão mais ampla, remetendo 

a articulação de saberes e experiências desde o planejamento e a avaliação das ações, 

                                                 
14“O risco deve ser entendido como uma elaboração teórica, que é construída, historicamente, com o 
objetivo de mediar a relação do homem com os perigos, visando minimizar os prejuízos e maximizar os 
benefícios. Assim, não é uma grandeza que está na natureza para ser medida, não é independente do 
observador e de seus interesses. E formulado e avaliado dentro de um contexto politico-econômico-
social, tendo um caráter multifatorial e multidimensional” (NAVARRO, 2009). 
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imprimindo uma nova lógica de superação de fragmentação das políticas. A 

integralidade e a intersetorialidade com tratamento e olhar para o território, respeitando 

as suas especificidades, promove mudanças nas práticas, com maior controle de riscos 

(JUNQUEIRA, 1997). 

Lucchese (2008) aborda que embora o controle de alimentos e medicamentos 

venha sido relatado desde sociedades antigas, a Visa surge, com seus objetos atuais, 

manifestando-se com permanente conflito pela busca da redução de efeitos danosos 

oriundos da produção vigorosa de produtos e oferta de novos serviços, em 

contrapartida a fortes interesses particulares em detrimento dos interesses públicos. Há 

uma disponibilização de uma gama de novas tecnologias com efeitos danosos que 

merecem considerações importantes quanto à segurança, qualidade, eficácia e 

racionalização do consumo, configurando-se uma instigação para o sistema de 

regulamentação mundial.  

Em EM há muitos riscos potenciais, grandes e pequenos, previsíveis e 

imprevisíveis podendo se desenvolver imediatamente antes, durante ou depois de um 

evento.  Torna-se um grande desafio o enfrentamento de todos, por conta de recursos 

limitados, como: pessoal treinado, equipamentos, insumos, serviços e financiamento; 

tornando-se importante identificar os maiores riscos (WHO,2015; WHO, 2012). 

Os riscos sanitários em EM apresentam não só preocupações de saúde pública, 

mas outros elementos de imagem midiática do local, política ou outros que contribuem 

para o sucesso ou fracasso do evento. Assim, uma análise crítica desse ser realizada, 

pois a não identificação do risco implicará em falha de análise posterior. Dessa forma, o 

planejamento em EM torna-se imperioso para que sejam tomadas medidas de 

mitigação, resultantes de cada avaliação de risco, e implementação das mesmas. 

(WHO, 2015).  

    

3.2 Vigilância Sanitária de Eventos de Massa 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2008) define os EM como “eventos 

frequentados por um número suficiente de pessoas que demandem planejamento e 

recursos para resposta de uma comunidade, estado ou nação”. Já em 2015, a OMS 
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retrata que os EM são caracterizados pela concentração de pessoas em um local 

específico, com um propósito específico, durante um determinado período e que tem 

potencial para comprometer o planejamento e, consequentemente, a capacidade de 

resposta do local. Não remete ao tamanho do evento ou público, por conta da 

capacidade diferente de gerenciamento da multidão e dos riscos associados, tendo em 

vista a complexidade de tal objeto.  

Mais recentemente, de acordo com a redação do Art. 5º, inciso VII da RDC nº 

43/2015 que dispõe sobre a prestação de serviços de alimentação em eventos de 

massa, os eventos de massa (EM) são definidos como: 

 

(...)atividade coletiva de natureza cultural, esportiva, comercial, religiosa, social 
ou política, realizada por tempo pré-determinado, com concentração ou fluxo 
excepcional de pessoas, de origem nacional ou internacional, e que, segundo a 
avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública, exija 
a atuação coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal, 
estadual e/ou federal e requeira o fornecimento de serviços especiais de saúde, 
públicos ou privados (sinonímia: grandes eventos, eventos especiais, eventos 
de grande porte) (BRASIL, 2015).         

 

Os EM promovem mudanças importantes no serviço de saúde pública, estando a 

Visa inserida nesse contexto. As mudanças que acontecem, com aumento da 

concentração de pessoas de origem nacional e internacional, no território adscrito à 

área de realização do evento de massa, bem como em áreas turísticas, levam a 

impacto nas questões relacionadas à saúde e sobrecarga aos serviços de saúde 

(FERNANDES, 2015). Há aumento da exposição a riscos, tendo em vista uma série de 

objetos tais como: restaurantes, bares, lanchonetes, depósitos de água, rede hoteleira, 

supermercados, mercearias, drogarias, serviços de saúde, dentre outros. 

Os organizadores de um EM deverão apresentar a programação da sua 

realização antecipadamente aos órgãos envolvidos, para que se possa fazer a 

apreciação em tempo hábil. O planejamento eficaz do EM, com avaliação dos riscos 

potenciais, é essencial para prevenção e resposta às doenças. A complexidade do 

evento remete a entendimento de vários elementos primordiais, tais como: participantes 

de várias cidades ou países, diversas culturas, aumento da concentração populacional, 

dentre outros. A análise estratégica dos riscos para reduzir ou eliminar ameaças à 

saúde é de suma importância visto que um EM pode elevar consideravelmente riscos já 
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existentes ou promover novos riscos à saúde pública. Esse processo deve ser de forma 

contínua, durante o período que antecede e durante o próprio evento (WHO,2008). 

No contexto dos eventos de massa, alguns elementos do processo de 

gerenciamento de riscos apresentam algumas considerações importantes, como as 

discussões iniciais com comitês formados, organizadores do evento, especialistas em 

saúde pública e segurança podendo ajudar na identificação e gerenciamento. O 

contexto estabelecido deve levar a uma compreensão de como o evento será 

executado, a quantidade de público e trabalhadores, as atividades desenvolvidas, 

ventilação, alojamento, segurança sanitária da água e alimentos disponíveis, acesso a 

lavagem de mãos, sanitários e chuveiro (WHO, 2008). 

Acredita-se que a incidência de doenças e traumas seja maior em EM do que 

acontecem naturalmente na população. O clima, duração do evento, número de 

pessoas envolvidas (público, trabalhadores e prestadores de serviço) são 

determinantes no planejamento das ações. Além dos riscos associados ao terrorismo 

como agentes biológicos15 e químicos a Visa, para fazer a regulação no controle do 

ambiente saudável e do alimento seguro, deverá dispor de capacidade para controlar 

os riscos potenciais, inspecionando o serviço e preparação de alimentos, controle da 

água potável, destino dos resíduos, além dos prestadores de serviços de saúde dos 

locais dos eventos (WHO, 2007).  

Considerado hoje uma ameaça concreta em todo mundo, o bioterrorismo deixa 

de ser uma preocupação meramente de militares e passa adentrar o universo da saúde, 

visto que a utilização de agentes biológicos pode promover epidemias, comprometendo 

a operação do serviço de saúde local (CARDOSO; CARDOSO, 2011). O conhecimento 

de critérios de segurança para entendimento de terrorismo por armas biológicas e 

químicas, bem como agravos à segurança veiculados por alimentos ou contaminação 

de medicamentos e/ou insumos dos serviços médicos instalados torna-se importante no 

contexto do EM de caráter nacional, estadual ou local que apresenta grande 

complexidade de ações. 

                                                 
15Bioterrorismo definido pela OMS (2008) como: “O uso intencional de microrganismos, toxinas, material 
genético ou substâncias derivadas de organismos vivos para produzir morte ou doença em seres 
humanos, animais ou plantas”. 
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O planejamento para um EM envolverá montagem de estruturas operacionais 

que levam adaptações da rotina, treinamentos intensos, simulados e elaboração de 

procedimentos padronizados para enfrentamento dos riscos potenciais. O planejamento 

mais amplo proporciona debruçar-se sobre novos métodos para gerenciamento de 

riscos, com envolvimento de outros atores na condução do EM levando a entendimento 

sobre questões de saúde e segurança de participantes, público e população, além do 

enfoque na comunicação. A articulação, levando ao caráter da intersetorialidade e 

interinstitucionalidade do evento, mostra-se muito necessária, visto que o envolvimento 

tardio poderá gerar tomadas de decisões com pouco impacto na prevenção. Sendo 

essa avaliação estratégica realizada adequadamente, com o planejamento ajustado e 

as informações bem utilizadas, pode-se ter a base de um grande legado do EM (WHO, 

2008).  

A OMS (2015) retrata que o planejamento é permeado pelo contexto do evento e 

avaliação dos riscos. Transcorre com a possibilidade de riscos potenciais, grandes e 

pequenos, previsíveis e imprevisíveis que podem acontecer antes, durante ou depois 

do evento. As dificuldades encontradas por conta de limitações de recursos, pessoal e 

equipamentos atreladas a questões de saúde pública e implicações políticas podem 

mediar o fracasso ou sucesso do EM. 

O planejamento das atividades da Visa em EM deve ser pautado no 

fortalecimento das suas ações, proporcionando novos procedimentos, métodos para 

monitoramento com foco em uma estrutura que promova um comando adequado em 

tomada de decisões (SILVA JUNIOR, 2016). Adiciona-se que para que possam ser 

assegurados mecanismos corretos de coordenação, comando e controle para resposta 

a emergências em saúde deverá ser criado sistema de gestão com a participação de 

várias agências em uma estrutura comum com estratégias de comunicação implantadas 

(WHO, 2012).  

A discussão e integração da Visa em EM com vários setores da Vigilância à 

Saúde, tais como Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental, Centro de 

Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), Centro de Referência em 

Saúde do Trabalhador (CEREST) corroboram com as diretrizes da Organização 

Mundial de Saúde. Ultrapassando as barreiras da saúde retratam-se elementos de 
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articulação com outros órgãos legitimando as ações integradas favorecendo a 

ampliação do olhar para o objeto da Visa. 

 

3.2.1 Normatização para vigilância sanitária de EM 

 

Sendo um dos princípios decorrentes do Direito Sanitário, o princípio da 

segurança sanitária envolve todas as atividades de interesse da saúde, tal como a 

necessidade de redução de riscos das atividades que podem afetar a saúde desde a 

produção e comercialização de bens, até a redução de riscos em prestação de serviços, 

assim decorrendo os seus atos. Tal complexidade exige que o Direito Sanitário se 

atualize por conta do constante movimento de modificação, surgimento e agravamento 

de riscos (AITH, 2009). Ademais, os técnicos da Visa são agentes públicos que devem 

realizar suas atividades permeadas pelo princípio da legalidade. 

O Regulamento Sanitário Internacional (RSI), atualizado em 2005, passa a 

vigorar em 2007, apresentando-se renovado, atendendo mais amplamente a 

comunidade sanitária internacional visto que revela elementos relativos às 

responsabilidades de autoridades nacionais diante de situações inusitadas que 

representem risco para saúde pública16, sendo ratificado e aprovado pelo congresso 

Nacional em 2009. Com base no RSI, o Decreto Legislativo 395/2009 define que um 

evento em Saúde Pública de Interesse Internacional, tal como a emergência em saúde 

pública de importância internacional17, pode ter repercussões além dos muros da saúde 

alcançando setores da economia (ANVISA, 2010). Nesse contexto o RSI (2005) oferece 

contribuições atreladas à legislação brasileira específica sobre EM. 

A normatização referente à EM no Brasil aconteceu via decretos do Poder 

Executivo, porém sem especificações em relação à saúde. Remete-se que a Lei nº 

12.663 – Lei Geral da Copa – com vigência determinada até 31/12/2014, foi 

promulgada para direcionar o planejamento e organização de eventos específicos como 

                                                 
16 “A probabilidade de um evento que possa afetar adversamente a saúde de populações humanas, com 
ênfase naqueles que possam se propagar internacionalmente, ou possa apresentar um perigo grave e 
direto” 
17 “Um evento extraordinário que, nos termos do presente Regulamento, é determinado como: (i) 
constituindo um risco para a saúde pública para outros Estados, devido à propagação internacional de 
doença e (ii) potencialmente exigindo uma resposta internacional coordenada” 
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Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo 2014. Tal lei apresenta meramente a 

determinação da promoção pela União, sem custos ao comitê organizador, dos serviços 

das ações de Visa18.  

Em relação à saúde, a produção aconteceu via normas infra legais: Resoluções 

de Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa e Portarias do Ministério da Saúde (QUADRO 

01). A Portaria nº 2.981/2011 institui o incentivo financeiro para as ações de Visa 

relacionadas a eventos de massa, especificando a Copa do Mundo 2014, com 

definições de valores a serem repassados aos estados e cidades sedes de jogos. A 

Portaria nº 817/2103 remete a diretrizes para implantação do projeto piloto de 

categorização dos serviços de alimentação, visando maior controle dos riscos sanitários 

inerentes aos serviços de alimentação, além de estratégias específicas de comunicação 

aos consumidores, visando ampliar a transparência e fortalecimento das ações de Visa. 

Entretanto, a cidade de Salvador surge como a única sede que não aderiu ao projeto, o 

que a distanciou na discussão dos resultados que o projeto apresentou.  

Já a Portaria nº 1.139/2013 institui as responsabilidades das esferas de gestão e 

diretrizes incorporando o sentido de Vigilância à Saúde em EM, com maior 

direcionamento para o controle de riscos como se apresenta no artigo 5º “São 

responsabilidades das autoridades sanitárias avaliar e aprovar o planejamento e 

acompanhar a execução das atividades propostas pelos organizadores de eventos 

relativos à prevenção, mitigação de riscos e o projeto de provimento de serviços de 

saúde para os atendimentos à população envolvida no evento de massa”. A portaria 

define ações desde o processo de planejamento até a socialização dos resultados no 

período pós evento aos organizadores19. Em seu anexo I, apresenta fatores para 

                                                 
18 Art. 55. A União, observadas a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e as 
responsabilidades definidas em instrumento próprio, promoverá a disponibilização para a realização dos 
Eventos, sem qualquer custo para o seu Comitê Organizador, de serviços de sua competência 
relacionados, entre outros, a: I - segurança; II - saúde e serviços médicos; III - vigilância sanitária; e IV - 
alfândega e imigração. 
19Art. 19. Como medida de gerenciamento dos riscos associados ao uso e consumo de produtos e 

serviços, a autoridade fiscalizadora competente deve avaliar os estabelecimentos fornecedores dos 
serviços e produtos (Portaria 1.139/2013). 
Art. 20. O organizador do evento deve ser informado sobre os resultados da fiscalização a fim de adotar 
medidas suplementares às sanções fiscais aplicadas pela vigilância sanitária (Portaria 1.139/2013).  
Art. 21. A vigilância sanitária deve desenvolver estratégias específicas para controle do comércio 
ambulante de produto, em observância à legislação local específica e incluindo, quando aplicável, ações 
de orientação aos responsáveis pelas estruturas temporárias (Portaria 1.139/2013).  
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caracterização de um EM, determinando a observação de características distintas de 

acordo com suas especificidades. O anexo II estabelece critérios para avaliação do 

risco em EM, com elementos baseados com as características intrínsecas e extrínsecas 

ao próprio evento (BRASIL, 2013). 

Em relação à Anvisa, houve produção de cinco normas em dois anos, sendo que 

duas destas foram revogadas com atualização das mesmas. A RDC n° 13/2014 que 

surge para regulamentar a prestação de serviços de saúde em EM estabelece diretrizes 

desde a apreciação documental e de informações recebidas do organizador do evento 

para realização da prestação de serviços de saúde, até avaliação, inspeção e 

acompanhamento das ações desses serviços. Atribui ao organizador do evento a 

corresponsabilidade da segurança e qualidade do serviço prestado por empresa 

terceirizada, além de definir que os requisitos devem ser cumpridos de acordo com a 

RDC e com as demais normativas vigentes (BRASIL, 2013).  

Nesse contexto apresenta a RDC nº 41/2015 que normatiza a entrada de bens e 

produtos procedentes do exterior para utilização durante eventos de grande porte no 

País, sendo dispensados de autorização de entrada produtos de uso individual20. As 

determinações passam a ser revogadas em caso de ultrapassagem de permanência no 

país do tempo declarado de estadia da delegação ou de um membro desta (BRASIL, 

2015).  

A RDC nº 43/2015, substituta da RDC nº 33/2014 surge como um produto da 

avaliação das ações das Vigilâncias Sanitárias das cidades sede durante a Copa do 

Mundo 2014. Houve uma delimitação mais ajustada da nova resolução com disposições 

como a definição de EM, bem como determina a sua aplicabilidade em situação que 

envolva ao menos uma das atividades de: recebimento, preparo, acondicionamento, 

armazenamento, transporte, distribuição, exposição e comercialização de alimentos. 

Atribui responsabilidade aos organizadores do evento pela garantia das condições 

                                                                                                                                                              
Art. 22. Caso o evento demande grande fluxo de turistas, as ações de fiscalização de infraestrutura e 
serviços nos pontos de entrada e meios de transporte, devem ser intensificadas 
20Art. 4º Ficam dispensados de autorização os bens e produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária, 

importados por bagagem individual, destinados ao consumo exclusivo dos integrantes das delegações 
e/ou comitivas credenciadas, participantes de eventos de grande porte no País. Parágrafo único. 
Consideram-se destinados a consumo pessoal os bens e produtos em quantidade compatível com a 
duração e finalidade de tratamento e/ou estadia, ou que não caracterize comércio ou prestação de 
serviços a terceiros RDC nº 41/2015. 
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sanitárias adequadas promovendo alimento seguro ao consumo, pelo público e 

trabalhadores dos eventos. Estabelece a obrigatoriedade de informações do 

organizador do evento para a autoridade sanitária local sobre agravos que porventura 

aconteçam, bem como a possível exigência da disponibilidade de um profissional 

habilitado para supervisão das atividades dos serviços de alimentação.  

A RDC nº 43/2015 avança, na perspectiva dos eventos de cunho internacional, 

para que haja livre acesso das equipes de Visa nos serviços21. Apresenta em seu 

Anexo I o Formulário de Avaliação Prévia das Instalações e dos Serviços Relacionados 

a Manipulação de Alimentos como instrumento norteador das ações da Visa, 

promovendo maior controle no gerenciamento de riscos para este segmento. 

 
Quadro 1 - Portarias e RDC’s relativas à ação da Visa em EM 
EPÍGRAFE  EMENTA 

Portaria nº 2.981, de 15 
de novembro de 2011 

Institui o incentivo financeiro destinado aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios para fortalecimento das ações de vigilância sanitária relacionadas 
a grandes eventos de massa, na forma do Bloco de Financiamento de 
Vigilância em Saúde. 

Portaria nº 817, de 10 
de maio de 2013 

Aprova as diretrizes nacionais para a elaboração e execução do projeto-
piloto de categorização dos serviços de alimentação para a Copa do Mundo 
FIFA 2014. 

Portaria nº 1.139, de 10 
de junho de 2013 

Define, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), as responsabilidades 
das esferas de gestão e estabelece as Diretrizes Nacionais para 
Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e Assistência 
à Saúde em Eventos de Massa 

RDC nº 2, de 4 de 
janeiro de 2013 

Estabelece normas de controle sanitário sobre a entrada de bens e produtos 
procedentes do exterior destinados à utilização em eventos de grande porte 
no País. (revogada) 

RDC n° 13, de 28 de 
março de 2014 

Regulamenta a prestação de serviços de saúde em eventos de massa de 
interesse nacional e dá outras providências. 

RDC nº 33, de 5 de 
junho de 2014 

Dispõe sobre as responsabilidades para a prestação de serviços de 
alimentação em eventos de massa. (revogada) 

RDC Nº 41, de 1º de 
setembro de 2015 

Estabelece normas de controle sanitário sobre a entrada de bens e produtos 
procedentes do exterior destinados à utilização em eventos de grande porte 
no País. 

RDC nº 43, de01 de 
setembro de 2015 

Estabelece regras sobre a prestação de serviços de alimentação em eventos 
de massa, incluindo requisitos mínimos para avaliação prévia e 
funcionamento de instalações e serviços relacionados ao comércio e 
manipulação de alimentos e definição de responsabilidades 

Fonte: Elaborado pela autora 

                                                 
21Art. 9º Os organizadores de eventos e as empresas ou os empresários por eles contratados devem 
garantir à autoridade sanitária local acesso livre e facilitado a todos os locais onde serão realizadas 
atividades de manipulação e comercialização de alimentos, antes e durante o evento (RDC nº 43/2015).  
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4 METODOLOGIA 

 

Este estudo de múltiplos casos consistiu em analisar as atividades desenvolvidas 

pela Visa durante os eventos de massa esportivos internacionais acontecidos entre 

2013 e 2016 no território do Distrito Sanitário do Centro Histórico.  

 

4.1 Desenho do Estudo 

 

Trata-se de estudo de múltiplos casos de abordagem qualitativa, exploratório e 

descritivo das ações realizadas pela Visa em eventos de massa de caráter internacional 

realizados no território do Distrito Sanitário do Centro Histórico: Copa das 

Confederações (2013), Copa do Mundo (2014), Jogos Olímpicos (2016). Yin (2001) 

remete o estudo de caso como: 

 

“Em outras palavras, o estudo de caso, como estratégia de pesquisa, 
compreende um método que abrange tudo - com a lógica de planejamento 
incorporando abordagens específicas à coleta de dados e à análise de dados. 
Nesse sentido, o estudo de caso não é nem uma tática para a coleta de dados 
nem meramente uma característica do planejamento em si (...), mas uma 
estratégia de pesquisa abrangente”.  

  

Ressalta-se que a autora esteve inserida no processo das atividades de Visa 

durantes os eventos objetos do estudo. Assim, no decorrer do processo de início da 

coleta de dados, não se ignorou a necessidade de afastamento do objeto, saindo da 

posição de técnica da Visa para analisar os objetos. Entretanto, o olhar da 

pesquisadora permeia o estudo, sendo este elemento importante aos que terão acesso 

ao mesmo. 

No sentido de aproximação do tema, de escasso desenvolvimento de 

publicações científicas, a busca por referências mostrou-se primordial para 

direcionamento da pesquisa. A literatura em língua inglesa revelou um reduzido volume 

de publicações, sendo mais consistentes em informações os boletins da OMS, com 

apreciação de resultados de eventos de característica esportiva e um documento com 

recomendações acerca do planejamento e ações de saúde em EM. Em consulta ao 

DeCS, através da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) não foi encontrado descritor para o 
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termo “evento de massa” ou seu análogo em língua inglesa “mass gathering”. 

Entretanto a revisão de literatura, nas bases de dados Scielo, BVS, Medline e Bireme, 

com uso dos termos “mass gathering” and “health surveillance”, “public health 

emergency” and “mass gatherings”, “surveillance” and “mass gatherings”, “eventos de 

massa” e “saúde pública”, “emergência em saúde pública” apresentou 965 artigos, 

porém optou-se em fazer exclusão de publicações acima de dez anos e sem apresentar 

referência de ações de vigilância sanitária e/ou controle de risco sanitário no resumo 

e/ou texto. Os termos foram usados em combinação, para evitar publicações distintas 

do tema central da dissertação. Assim, a revisão ficou restrita a 29 publicações. 

 

4.2 Local do Estudo 

 

O Distrito Sanitário do Centro Histórico (DSCH) apresenta-se com uma 

população de 78.461 habitantes, com densidade demográfica de 11.518 

habitantes/km2, entretanto tem-se uma população circulante para utilização de serviços 

instalados no local (Secretaria Municipal de Saúde, 2016). Os serviços instalados no 

DSCH que são de interesse da Visa no âmbito dos eventos de massa são: 

restaurantes, lanchonetes, bares, buffets, supermercados, mercadinhos, mercearias, 

bombonieres, delicatessens, depósitos de bebidas e alimentos, sorveterias, indústrias 

de gelo, hotéis, pousadas, albergues, motéis, drogarias, clínicas e consultórios. 

Ademais, situa-se no Distrito áreas de grande concentração turística, tais como: 

Pelourinho, Santo Antônio, Bahia Marina, Mercado Modelo, Solar do Unhão, Terminal 

marítimo, Estação de ferry boat, Estações de transbordo de passageiros além de 

Shoppings Centers instalados.  

Encontra-se localizado no DSCH o Estádio Arena Fonte Nova com realização de 

grandes eventos culturais, religiosos e esportivos. Com o nome oficial de Complexo 

Esportivo Cultural Octávio Mangabeira, foi reinaugurado em 05 de abril de 2013, sendo 

enquadrado como espaço multiuso. A arena tem capacidade para 47.907 mil pessoas 

em três anéis de arquibancadas com assentos cobertos e camarotes, constituída de 

cinco divisões, a saber: setor: Norte, Leste, Oeste, Sul e Lounge Premium. Apresenta 

setenta camarotes com capacidade para 1250 pessoas; trinta e oito lanchonetes, 
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distribuídas por todo estádio; praça de alimentação instalada no Lounge  premium com 

stands de alimentos e bebidas; duas cozinhas; dois depósitos de alimentos; área de 

mídia; sala de imprensa; noventa e quatro sanitários, sendo vinte e três para portadores 

de necessidades especiais; salão de negócios e convenções; dez elevadores; área 

para armazenamento de resíduos e segregação; cinco depósitos satélites de resíduos; 

dois vestiários para jogadores; dois vestiários para árbitros. A área de serviço médico é 

composta de cinco postos médicos e uma sala para testagem antidoping. 

 

4.3 Fontes de Dados 

 

A estratégia de pesquisa foi baseada em dados de documentos produzidos e que 

se encontram arquivados na Visa do DSCH: planos operativos com as estratégias 

propostas, check lists utilizados e suas modificações, relatórios finais de atividades, 

bem como atas e registros de reuniões via e-mail dos três eventos objetos do estudo.  

A produção dos dados aconteceu com a utilização das seguintes fontes 

secundárias:  

1. Planos operativos da Visa distrital para os EM; 

2. Relatórios das ações da Visa das atividades realizadas durante o período pré 

evento, em áreas definidas como prioritárias – rede hoteleira, Pelourinho, 

Mercado Modelo e estabelecimentos de comércio de alimentos localizados no 

entorno da Arena Fonte Nova; 

3. Relatórios das atividades executadas na área interna do estádio durante o 

evento, check lists criados para utilização em inspeção nos serviços de 

alimentação e serviço médico; 

4. Relatórios das atividades realizadas no pós evento; 

5. Legislação específica para eventos de massa. 
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4.4 Análise dos Dados 

 

Os documentos que se encontram arquivados na Visa do DSCH, bem como 

registros de reuniões via e-mail e atas, foram ordenados conforme as etapas pré, 

durante e pós de cada evento para posterior análise. A partir de então a revisão dos 

mesmos e consequente triagem, revelou dados não previstos derivando em aumento 

do volume de informações, sendo considerado de relevância ao estudo. De acordo com 

Bardin (2011) selecionou-se as categorias de acordo com as qualidades de exclusão 

mútua e homogeneidade de dados, observando a pertinência aos objetivos do estudo. 

Conforme as informações coletadas, os dados foram categorizados e as 

características dos eventos descritas, através de análise de matrizes construídas e 

finalizadas após ordenação dos documentos, com as modificações necessárias. Yin 

(2011) retrata que 

 

“(...) pouquíssimos estudos de caso terminarão exatamente como foram 
planejados. Inevitavelmente, você terá que fazer pequenas, quando não 
grandes, alterações que variam da necessidade de tomar uma direção 
inesperada (uma alteração potencialmente pequena) à necessidade de 
identificar um novo "caso" para um estudo (alteração potencialmente grande)”.  

 

Foram consideradas como categorias de análise: 

1. As estratégias e ações desenvolvidas no pré evento para controle do risco 

sanitário; 

2. As estratégias e ações desenvolvidas durante o evento para controle do risco 

sanitário;  

3. As estratégias e ações desenvolvidas no pós evento; 

Utilizou-se o programa Microsoft Office Excel para ordenamento dos dados, 

derivando os gráficos e tabelas. 
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4.5 Questões Éticas 

 

Por se tratar de uma análise documental, não foi necessária a apreciação do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Saúde Coletiva. Ressalta-se o 

acesso privilegiado dos dados, tendo em vista que a pesquisadora faz parte do quadro 

técnico da Visa. Para realização do estudo foi solicitada e obtida a autorização da 

Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Salvador para utilização dos dados, com 

submissão do projeto à instituição para análise. (ANEXO A). 
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5 RESULTADOS 

 

Por se tratar de estudo de múltiplos casos, optou-se por uma divisão em etapas 

de forma a ter-se definido o tempo em que as ações foram executadas. Os objetos do 

estudo se situam em três anos distintos (2013, 2104 e 2016), contemplando fases de 

análises diferentes (pré, durante e pós evento) para cada um deles.  

 

5.1 Caracterização dos Eventos Objetos do Estudo 

 

Uma breve caracterização dos objetos de estudo para entendimento geral dos 

eventos mostrou-se necessária, tendo sido elaborada para proporcionar uma visão 

mais detalhada diante da complexidade das atividades. 

 

Copa das Confederações (Evento 1): 

A Copa das Confederações foi designada pela primeira vez como uma 

competição da Federação Internacional de Futebol (FIFA) em dezembro de 1997, 

quando foi realizada em Riade na Arábia Saudita. O torneio apresenta as equipes 

vencedoras de cada uma das seis confederações continentais, com o atual campeão 

mundial e o país anfitrião da copa do mundo seguinte. Tem como objetivo oferecer 

visibilidade e representação das seleções em um torneio mundial, sendo considerada 

um evento teste para a Copa do Mundo, com introdução de padrão internacional em 

serviços e segurança (WIKIPEDIA, 2018; FIFA 2016) 

O Público presente nos jogos da versão realizada no Brasil, em 2013, nas suas 

cidades sedes (Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador), 

esteve correlacionado com o desempenho das seleções no mundo do futebol, sendo 

que os dados do Ministério do turismo apontam a presença de 25 mil turistas de origem 

estrangeira, com consumo per capta de R$ 3.986,68 durante a viagem. Os serviços 

oferecidos no estádio constavam de: serviços médicos com ambulâncias e postos 

médicos; serviços de alimentação incluindo lanchonetes para uso do público, cozinhas 

e refeitórios para trabalhadores voluntários e terceirizados além de diversas estruturas 

com instalações provisórias para comércio de alimentos e bebidas. 
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Os elementos relacionados aos atletas, tais como vestiários e áreas para 

aquecimento foram estruturas avaliadas, bem como as áreas de circulação e 

instalações sanitárias destinadas aos presentes no evento, abastecimento de água para 

consumo humano e o destino dos resíduos gerados. 

 

Tabela 1 - Público dos jogos da Copa das Confederações Salvador/2013 

DATA  JOGO PÚBLICO 

20/06/2013 Nigéria x Uruguai   26.769 

22/06/2013 Itália x Brasil  48.874 

30/06/2013 Uruguai x Itália  43.382 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Copa do Mundo (Evento 2) 

A Copa do Mundo é um evento de grande magnitude do esporte futebol, sendo 

realizado pela FIFA, com a representação de todos os continentes, com o formato de 

trinta e duas equipes, mobilizando grande parte do mundo, sendo o evento esportivo 

mais assistido, superando os jogos olímpicos. Conforme salientam Lee e Taylor (2005), 

o turismo esportivo tem uma crescente atenção como fonte de geração de receitas 

significativas e contribui com grandes benefícios econômicos para cidades, regiões e 

países anfitriões, refletem ainda que os turistas estrangeiros da Copa do Mundo 

apresentam um gasto de cerca de 1,8 vezes em comparação com os turistas de lazer 

estrangeiros. Assim, as implicações econômicas do evento são bastante discutidas. 

O grande público presente nos estádios, além da mobilização das áreas 

turísticas e de entorno são elementos chaves para o processo de organização das 

ações da Visa, visto que identificar os riscos referentes a grande mobilização de 

pessoas para o consumo de produtos e serviços locais torna-se imperioso. Em 2014 a 

cidade do Salvador foi sede de seis jogos na Copa do Mundo, junto com Belo 

Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio 

de Janeiro e São Paulo. 
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O evento apresentou em área do estádio estruturas fixas referentes a comércio e 

produção de alimentos, com grande incremento nas estruturas provisórias, com 

instalação de cozinhas, refeitórios, lanchonetes e bares além de estruturas móveis 

como: carrinhos de bebidas, recipientes térmicos (mochilas) com venda de bebidas e 

lanches. Acrescenta-se as estruturas de saúde montadas no estádio: os postos 

médicos e a disponibilização de ambulâncias. A apresentação da oferta de serviços 

mostrou-se bastante complexa com volume elevado. 

 

Tabela 2 - Público dos jogos da Copa do Mundo/Fifa Salvador/2014 

DATA  JOGO PÚBLICO 

13/06/2014 Espanha x Holanda   48.173 

16/06/2014 Alemanha x Portugal 51.081 

20/06/2014 Suíça x França 51.003 

25/06/2014 Bósnia x Irã 48.011 

01/07/2014 Bélgica x Estados Unidos 51.227 

05/0/2014 Holanda x Costa Rica 51.179 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Jogos Olímpicos (Evento 3) 

O Comitê Olímpico Internacional (COI) é o centro do movimento olímpico 

composto por 125 membros provenientes de vários países, com o poder de selecionar 

a cidade para organizar as Olimpíadas. O Comitê Olímpico Nacional (CON) do país 

anfitrião forma um Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, que, por sua vez, coopera 

com várias entidades, como o COI, as Federações Internacionais, os governos e o setor 

privado para atender as instalações possíveis e o ambiente para os atletas e visitantes. 

Nos últimos anos, os Jogos Olímpicos tornaram-se um evento de grande montante 

econômico, com a crescente comercialização de produtos, levando a incentivo na 
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inserção de novos esportes com aumento do número de competições e atletas. Os 

direitos televisivos, patrocínio e merchandising são decisivos para estimular a natureza 

mega do evento. (WIKIPEDIA, 2018) 

Os Jogos Olímpicos 2016 teve a sua sede na cidade do Rio de Janeiro. A cidade 

de Salvador foi sub sede do esporte futebol, através da FIFA, sediou dez jogos, em seis 

dias de competições, movimentando a economia local. Uma gama de serviços alcançou 

aumento no seu curso rotineiro, como a hospedagem, além do elevado consumo nos 

serviços de alimentação e entretenimento da cidade. 

As estruturas montadas no estádio mostraram-se programadas a depender do 

público previsto com as vendas prévias de ingresso. Assim, a disponibilidade dos 

serviços e comércio de alimentos mostrou-se correlacionada ao número de ingressos 

comercializados. Os serviços de alimentação montados apresentaram elementos para 

oferta ao público, aos trabalhadores e aos voluntários. Quanto ao serviço de saúde no 

estádio, houve a presença de serviço de ambulância e postos médicos. 

 

 

Tabela 3 - Público de futebol durante os Jogos Olímpicos Rio 2016/ Salvador 

DATA  JOGO PÚBLICO 

04/08/2016 Ilhas Fiji x Coréia do Sul (masculino) 

México x Alemanha (masculino) 

16.500 

07/08/2016 Ilhas Fiji x México (Masculino) 

Alemanha x Coréia (Masculino) 

17.121 

09/08/2016 Austrália x Zimbabue (Feminino) 

Nova Zelândia x França (Feminino) 

7.530 

10/08/2016 Japão x Suécia (Masculino) 

Dinamarca x Brasil (Masculino) 

41.067 

12/08/2016 China x Alemanha (Feminino) 9.642 

13/08/2016 Nigéria x Dinamarca (Masculino) 30.307 

Fonte: Elaborado pela autora 
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          OS MOMENTOS (PERÍODOS) 

 

No sentido de apresentar de forma clara os resultados e melhor percepção dos 

objetos do estudo, optou-se por dividi-los em quatro etapas: período pré evento, 

período da criação de instrumentos para desenvolvimento das ações a serem 

realizadas dentro do estádio, período da realização do evento e período pós evento, 

embora entendamos que sejam elementos de uma rede de estratégias totalmente 

imbricadas. As características distintas das fases nos permitem visualizar o quão 

complexo se caracterizam as atividades da Visa em um EM, ao passo que a subdivisão 

apresenta as estratégias propostas apesar de que, muitas vezes, diferenciadas. 

Durante o período pré evento considerou-se as atividades realizadas na área de 

realização do evento (Arena Fonte Nova), em áreas turísticas e na região do entorno da 

Arena Fonte Nova. No período do evento o estudo avalia as ações da Visa realizadas 

no local para controle de risco sanitário e no período pós evento os elementos que 

corroboraram para melhoria das atividades da Visa em EM. 

 

5.2 Momento 1: Estratégias e Ações Desenvolvidas no Pré Evento para Controle 
de Risco Sanitário 

 

As estratégias dessa etapa foram focadas em atividades para controle do risco 

sanitário nas áreas extra22 estádio, tendo em vista a grande circulação de pessoas 

durante o período que antecede e durante os eventos; nas áreas de realização do 

evento e nas atividades de articulação para o desenvolvimento de ações. 

Antes dos eventos as atividades foram organizadas para revisão do contexto em 

que estão inseridas, com identificação e análise dos riscos para definição da 

capacidade local e identificação de elementos que pudessem afetar o desenvolvimento 

de um legado sustentável, levando em consideração os recursos disponíveis. O 

momento prévio destaca-se por possibilitar treinamento de pessoal, desenvolvimento 

                                                 
22 Considerou-se, no estudo, como sendo área extra estádio os locais no DSCH que estavam envolvidos 
com aumento da circulação de pessoas, tais como: entorno da Arena Fonte Nova, meios de 
hospedagem, estações de transbordo, shoppings centers e áreas turísticas.  
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de novas estratégias, registro das atividades possibilitando o monitoramento de forma 

contínua, resultando em novas recomendações (WHO 2015).  

A figura 1 apresenta a divisão em etapas das estratégias e ações encontradas 

nos documentos investigados no período pré evento dos três EM do estudo. Ressalta-

se que esses momentos podem ter acontecido, na sua maioria das vezes 

concomitantes, não necessariamente em sequência.  

 

 

 

 
Figura 1 - Estratégias e ações desenvolvidas no pré evento para controle do risco 
sanitário 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

•Diagnóstico dos objetos da Visa na área extra estádio (entorno, meios 
de hospedagem e áreas turísticas) 

•Atividades educativas para o setor regulado

•Inspeções para controle do risco sanitário da área extra estádio

2

•Diagnóstico do local da realização do evento (estádio) 

•Análise do projeto do evento

•Análise do plano de gerenciamento de resíduos 

•Análise do sistema de abastecimento de água

•Diagnóstico das empresas prestadoras de serviço de alimentação e 

•de serviço de saúde do estádio

3
•Ações com articulação intersetorial e interinstitucional

•Ações de promoção da saúde

•Infraestrutura
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a) Diagnóstico dos objetos da Visa da área extra estádio: 

 

O entendimento de território na visão de Milton Santos (1979), remete à 

necessidade de aproximação para conhecimento do objeto a ser trabalhado.como 

sendo: 

 

“... um espaço de relações (sociais, econômicas e políticas), um sistema de 
objetos e de ações (fixos e fluxos) em permanente interação. Mas, sobretudo, 
são nesses espaços delimitados de poder onde os diferentes atores sociais que 
fazem uso do território buscam viabilizar seus projetos e desejos para levar a 
vida”,  
 

No processo de diagnóstico, partiu-se para identificação de áreas do entorno da 

Arena Fonte Nova, áreas túristicas, meios de hospedagem e estações de transbordo, 

utilizando-se como ferramenta o GOOGLE MAPS para identificação espacial de 

estabelecimentos de interesse da Visa. As áreas foram identificadas através de mapas, 

sendo estes instrumentos muito importantes para melhor conhecimento do espaço de 

residência, trabalho ou, simplesmente, circulação. Os estabelecimentos catalogados 

através do cadastro da Visa, bem como os identificados por busca ativa, foram 

classificados de acordo com a natureza: comércio de alimentos (restaurantes, bares, 

lanchonetes, depósitos de bebidas), drogarias, estabelecimentos de saúde (consultórios 

e clínicas) e indústria de gelo.  

O desenho do território pode compreender as suas necessidades no que tange 

às prioridades sanitárias para um planejamento das ações mais apropriado. A 

identificação dos objetos, por região geográfica, possibilitou melhor deslocamento da 

equipe técnica e melhor visualização dos elementos de risco apresentados.  

Pode-se evidenciar que o número de estabelecimentos de comércio de alimentos 

apresenta-se em maior quantidade, seguido pelos meios de hospedagem em quaisquer 

área do território descrita na tabela 4. Considera-se que o risco sanitário no segmento 

de alimentos, por contaminação decorrente de ausencia de implantação de boas 

práticas de produção, é um agravante para desencadear surtos de toxiinfecção 

alimentar. Outrossim, riscos  decorrentes da inadequada higienização e manutenção de 

equipamentos de climatização, manipulação de roupas de cama e/ou banho com  
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secreções  contaminadas em meios de hospedagem, apresentam-se como elementos 

prioritários para o gerenciamento de riscos. 

 

Tabela 4 - Número de estabelecimentos identificados com serviço de alimentação e 
meios de hospedagem nos EM 

 Copa das Confed. Copa do Mundo Jogos Olímpicos 

Meios de Hospedagem 68 69 68 

Mercado Modelo23 - - 20 

Pelourinho24 - 34 67 

Bahia Marina25 - - 29 

Entorno do Estádio 96 69 111 

Estações de transbordo - - 31 

Shopping Centers - - 34 

TOTAL 164 193 360 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

b) Realização de atividades educativas para o setor regulado: 

 

Pequenos produtores de alimentos, inclusive do mercado informal, podem 

comercializar alimentos durante o EM oferecendo risco ao consumidor tendo em vista o 

exíguo conhecimento frente às boas práticas de manipulação de alimentos, com risco 

sanitário evidenciado. Os estabelecimentos de comercialização e produção de 

alimentos e a rede hoteleira situada no entorno do evento, assim como em áreas 

                                                 
23 Mercado Modelo: é um mercado de artesanato localizado no bairro do Comércio, área antiga da cidade 
do Salvador. Constitui-se em importante atração turística, visitado por 80% dos turistas da cidade. Diante 
da Baía de Todos os Santos, é vizinho do Elevador Lacerda e do Centro Histórico. Abriga 263 lojas que 
oferecem a maior variedade de artesanato, bares e restaurantes  
Disponível em https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercado_Modelo&oldid=50676184 
24Pelourinho: situado no centro histórico da cidade, é um grande shopping ao ar livre, pois oferece 
inúmeras atrações artísticas e musicais. Há uma concentração de bares, restaurantes, boutiques, 
museus, teatros, igrejas e outros monumentos de grande valor histórico, sendo reconhecido como 
patrimônio da humanidade. 
Disponível em https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelourinho&oldid=51508793 
25Bahia Marina: Debruçada sobre a Baía de Todos os Santos, a marina possui um mix de lojas de 
serviços náuticos, além de restaurantes e bares. Por sua localização, apresenta um grande fluxo de 
turistas, sendo também área de realização de eventos musicais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_(com%C3%A9rcio)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artesanato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio_(Salvador)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%ADa_de_Todos_os_Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elevador_Lacerda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_Salvador
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turísticas e de maior circulação de pessoas, apresentavam grande número de 

trabalhadores de caráter temporário, com necessidade de implementação de atividades 

educativas para compreensão de medidas elementares de segurança alimentar (WHO, 

2015). 

Nesse entendimento foram desenvolvidas atividades educativas/capacitação 

com os estabelecimentos que produziam, armazenavam ou comercializavam alimentos 

e/ou matérias primas nos três eventos envolvendo boas práticas em manipulação de 

alimentos. Como elemento que facultou maior harmonização das ações nessas 

atividades, foi a disponibilização de um profissional da Visa nutricionista para permear 

por todos os eventos do estudo com a visão das novas estruturações dos conteúdos a 

serem trabalhados, visto que a característica não estática dos segmentos foi 

evidenciada. 

As atividades educativas foram desenvolvidas no território distrital para melhor 

adesão do público alvo, em função de facilidade do deslocamento. Optou-se pelos 

segmentos com maior volume de estabelecimentos e maiores irregularidades sanitárias 

evidenciadas nos bancos de dados da Visa. Os meios de hospedagem da região do 

entorno do estádio e de áreas turísticas situadas na região distrital configuravam como 

elemento de grande inquietação pela elevada circulação de pessoas a utilizarem os 

serviços, quer seja somente a hospedagem como também os serviços de alimentação 

instalados nesse segmento. Isso posto, as atividades educativas em boas práticas 

sanitárias em meios de hospedagem foram realizadas precedendo os três eventos do 

estudo.  

Pelo mesmo critério de análise dos riscos, os serviços de alimentação 

(restaurantes, bares e lanchonetes) do entorno do estádio foram contemplados com 

ações educativas para os três eventos, tendo em conta que o volume de pessoas 

circulando e consumindo na região, com incremento significativo do número de 

estabelecimentos e consequente aumento do número de funcionários e no volume de 

alimentos a ser produzido. Nessa perspectiva há uma proporcionalidade do aumento da 

contaminação de alimentos, sendo estratégia a instituição de um processo de 

capacitação em boas práticas para o setor regulado com os profissionais da Visa 

envolvidos no processo. 
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Ainda também visando fazer controle do risco sanitário para os EM estudados, 

instituiu-se capacitação para o segmento de alimentos instalado na estação de 

transbordo do Ferry Boat26, visto que o local apresenta um grande fluxo de travessias 

durante os picos de atividades com maior fluxo turístico. Ademais, em se tratando de 

via para alcance de cidades do litoral sul baiano, torna-se local de intensa circulação de 

pessoas, constituindo grande consumo dos produtos comercializados em bares, 

restaurantes e por vendedores ambulantes. 

Outro local de importância quanto ao controle do risco sanitário é o Mercado 

Modelo, pois apresenta um conglomerado de estabelecimentos de serviço de 

alimentação e, por estar próximo a área portuária, mostra-se como sendo um dos 

espaços prioritários para atividade educativa. As atividades foram realizadas com 

inclusão de elementos que priorizassem a articulação entre a segurança sanitária e os 

aspectos culturais do local, tendo em vista serem ambientes muito pequenos com 

produção de alimentos inseridos na culinária tradicional baiana. Realizou-se o processo 

em duas fases para apreciação in loco dos conteúdos discutidos em sala de aula. 

No contexto da priorização da atividade educativa, ocorreu a oficina para 

elaboração de procedimentos operacionais padronizados (POP’s) para o segmento das 

baianas de acarajé, com a descrição desde a aquisição de matéria prima, manipulação, 

armazenamento, transporte e finalização dos produtos. A especificidade do comércio de 

alimento típico “acarajé”27 dentro das dependências do estádio apresentou-se como 

desafio, visto que a produção da iguaria é realizada em domicílio, sendo assim fez-se 

necessário o deslocamento de equipes da Visa para monitoramento das condições 

sanitárias das áreas de manipulação e da qualidade da água das residências das 

produtoras. 

                                                 
26Balsas que conectam dois municípios da Região Metropolitana de Salvador, atravessa a Baía de Todos 
os Santos ligando os terminais de São Joaquim, no bairro soteropolitano de Água de Meninos, ao 
de Bom Despacho, na ilha de Itaparica. (WIKIPEDIA, 2018) 
27“Bolinho de feijão-fradinho descascado, moído, temperado com sal e cebola ralada, muito bem batido 
antes de ser frito no azeite de dendê, e servido com molho de pimenta-malagueta, camarões secos, 
vatapá, tomate e pimentão; acará” (GOOGLE dicionário,2018) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%ADa_de_Todos_os_Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%ADa_de_Todos_os_Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terminal_Hidrovi%C3%A1rio_de_S%C3%A3o_Joaquim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81gua_de_Meninos&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Terminal_Hidrovi%C3%A1rio_de_Bom_Despacho&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_Itaparica
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Quadro 2 - Ações educativas com o setor regulado 

COPA DAS CONFEDERAÇÕES 

 Treinamento em boas práticas para meios de hospedagem do DSCH 

 Treinamento em boas práticas para restaurantes, pizzarias, mercadinhos, panificadoras, bares e lanchonetes do 
entorno do estádio 

 Apresentação de check list autoaplicável para os proprietários dos meios de hospedagem 

 Capacitação em Boas práticas para comércio de alimentos do Mercado Modelo 

 Capacitação em boas práticas para comércio ambulante 

 Capacitação em boas práticas para proprietários de restaurantes orientais 

COPA DO MUNDO 

 Treinamento em boas práticas para meios de hospedagem do DSCH 

 Treinamento em boas práticas para restaurantes, pizzarias, mercadinhos, panificadoras, bares e lanchonetes do 
entorno do estádio 

 Capacitação em boas práticas para ambulantes do Terminal do Ferry Boat 

 Capacitação em boas práticas para baianas de acarajé 

JOGOS OLÍMPICOS 

 Treinamento em boas práticas para meios de hospedagem do DSCH 

 Treinamento em boas práticas para restaurantes, pizzarias, mercadinhos, panificadoras, bares e lanchonetes do 
entorno do estádio 

 Boas práticas em manipulação de alimentos para ambulantes do Terminal do Ferry Boat 

 Boas práticas em manipulação de alimentos para estabelecimentos de alimentos do Terminal de Transbordo de ônibus 
do Aquidabã 

 Capacitação em Boas práticas para comércio de alimentos do Mercado Modelo 
 

Fonte:  Relatórios de atividades da Visa/DSCH

 

    5
0
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c) Inspeções para controle do risco sanitário da área extra estádio 

 

Após o diagnóstico do local, com o histórico das áreas, foram programadas 

inspeções nos locais com maior relacionamento com o público, com os moradores do 

entorno e as áreas turísticas. A apreciação do risco sanitário potencial decorrente do 

aumento do consumo de produtos e serviços locais, quer seja por moradores, 

trabalhadores ou turistas, levou a programação de inspeções e monitoramento com 

maior foco nos serviços de alimentação, produção de gelo, comércio de água para 

consumo humano, sendo identificadas as prioridades pelo histórico das empresas, com 

base nos bancos de dados da Visa do DSCH. 

 

 Área extra estádio na Copa das Confederações: 

 

No tocante às estratégias definidas para controle do risco sanitário, no período 

pré evento, nos serviços de alimentação, tem-se o diagnóstico e intervenção em 

estabelecimentos de produção, comércio e/ou distribuição de alimentos situados na 

área do entorno do estádio (restaurantes, lanchonetes, mercadinhos, bares) e nos 

meios de hospedagem do DSCH, durante oito meses anteriores ao período de 

realização do evento.  

Foram inspecionados 164 estabelecimentos, de um universo de 179, 

correspondendo a 91,6%. Observa-se que no entorno do estádio os segmentos de 

buffet, lanchonete e panificadora obtiveram 100% de cobertura, sendo que a cobertura 

total da região alcançou 94,8% com liberação de licença sanitária para 64,9%, 

conforme evidenciado no gráfico 1. Os relatórios demonstravam que os restaurantes 

apresentavam grande quantidade de irregularidades sendo um segmento que 

demandou maior número de inspeções. 

Apesar da cidade do Salvador não ter aderido ao projeto de Categorização dos 

Serviços de Alimentação28 em 2013, os restaurantes, bares, lanchonetes da região 

                                                 
28Portaria MS nº 817/2013 Art. 3º O projeto-piloto de categorização dos serviços de alimentação para a 

Copa do Mundo FIFA 2014 tem como objetivo fornecer subsídios para avaliação dos critérios de riscos 
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passaram por estratégia semelhante ao proposto pelo Ministério da Saúde e Anvisa, 

com apreciação sistemática desses estabelecimentos com vistas a mudança no perfil 

sanitário do segmento. Elaborou-se um check list (ANEXO B) auto aplicável para 

utilização nesse segmento contendo elementos para observação da área física, a 

segurança na produção dos alimentos, até os cuidados com a saúde do trabalhador, o 

que permitiu maior implicação da empresa com a segurança sanitária dos alimentos. 

Tal estratégia fomentou resultados positivos para melhoria do perfil sanitário desses 

estabelecimentos de comércio de alimentos, ao passo que também promoveu maior 

proximidade da Visa com esse setor. 

O gráfico 1 também revela que os restaurantes obtiveram uma cobertura 

elevada, entretanto apresentou licenciamento sanitário em 67,5%. Atribui-se ao fato de 

serem estabelecimentos com baixa cobertura anterior e com dificuldades no âmbito da 

Fazenda Municipal no que concerne ao alvará de funcionamento (documento 

obrigatório para constituição do processo de licenciamento inicial na Visa). Assim, 

definiu-se como meta a premissa da redução do risco sanitário. 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição percentual de estabelecimentos do entorno da Fonte Nova, 
segundo cobertura e alvará atualizado, jan-jul 2013 

 

Fonte: Planilha de monitoramento do entorno da Arena no período pré evento 
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No tocante aos meios de hospedagem (hotéis, pousadas, albergues), o gráfico 2 

permite observar que os mesmos tiveram uma cobertura de 87,8%, com liberação de 

alvará sanitário em 50%. Ressalta-se que os meios de hospedagem se situavam em 

área adstrita ao local da realização do evento, constituindo uma área histórica da 

cidade, com algumas restrições de ajustes de área física por conta de implicações junto 

ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Identificou-se que a 

dificuldade para obtenção da licença sanitária foi oriunda meramente de questões 

documentais das empresas, dessa forma não constituindo risco sanitário ao seu 

funcionamento. 

 

Gráfico 2 - Distribuição percentual de meios de hospedagem no Dsch segundo 
cobertura e alvará atualizado de jan-jul 2013 

 

Fonte: Planilha de monitoramento dos meios de hospedagem no período pré evento 

 

Área extra estádio na Copa do Mundo: 

 

Durante o evento Copa do Mundo as estratégias definidas para controle do risco 

sanitário foram o monitoramento dos estabelecimentos de comércio de alimentos do 

entorno do estádio, dos meios de hospedagem localizados no Centro Histórico e do 

comércio de alimentos do Pelourinho. As atividades foram iniciadas com sete meses 

antes do início do evento. Observando-se os dados da área, percebe-se que foram 

inspecionados 192 estabelecimentos, de um total de 214, perfazendo uma cobertura de 

89,7%. 

87,80%

50%

Cobertura Alvará liberado
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O gráfico abaixo demonstra que o entorno do estádio apresentou cobertura geral 

de 93,75% (90/96), sendo que houve cobertura de 100% dos buffets, lanchonetes e 

panificadoras. Quando ao licenciamento sanitário, salienta-se que 66,6% (64/96) 

obtiveram a sua emissão, entretanto os demais estabelecimentos mantiveram-se sob 

monitoramento. 

 

Gráfico 3 - Distribuição percentual de estabelecimentos do entorno da Fonte Nova, 
segundo cobertura e alvará atualizado de jan-jun 2014 

 

Fonte: Planilha de monitoramento do entorno da Arena no período pré evento 

 

Observa-se no gráfico 4 que os meios de hospedagem localizados no Centro 

Histórico, apresentaram 89,61 % (69/77) de cobertura, com 57,14 % de licença sanitária 

concedida (44/77). No tocante ao percentual moderado do licenciamento sanitário, 

atribui-se ao fato de que houveram novos empreendimentos hoteleiros na região por 

conta da realização do evento, estando as empresas em fase de regularização 

documental. Entretanto, tal parcela não constituía risco sanitário ao funcionamento. 
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Gráfico 4 - Distribuição percentual dos meios de hospedagem do Dsch, segundo 
cobertura e alvará atualizado, de jan-jun 2014 

 

            Fonte: Planilha de monitoramento dos meios de hospedagem no período pré evento 

Como área turística, de grande circulação de pessoas e com grande comércio de 

alimentos, quer sejam restaurantes, lanchonetes e bares, o monitoramento do 

Pelourinho abrangeu cobertura geral de 80,48% (33/41), com licenciamento sanitário de 

51,21% (21/41), conforme dados em gráfico seguinte (gráfico 5). O baixo volume de 

licenciamento deveu-se a dificuldades de adequações estruturais não autorizados pelo 

IPHAN, por serem imóveis com tombamento junto a esse órgão. Analisados por 

segmento, observa-se cobertura parcial das lanchonetes e restaurantes 77,7% e 80%, 

respectivamente, atribuindo-se ao fato desses estabelecimentos estarem em 

funcionamento limitado ou sem atividade em função de reforma para retorno ao 

atendimento no período dos jogos. 

 

Gráfico 5 - Distribuição percentual de estabelecimentos do Pelourinho, segundo 
cobertura e alvará atualizado, de jan-jun 2014 

 

    Fonte: Planilha de monitoramento de estabelecimentos do Pelourinho no período pré evento 
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As ações locais foram direcionadas para o controle do risco sanitário, entretanto 

algumas barreiras foram identificadas, com referência aos estabelecimentos serem 

instalados em prédios antigos, com poucas possibilidades de alterações estruturais, 

constituindo um balizador ao planejamento no tocante ao número maior de inspeções 

realizadas por estabelecimento. 

 

Área extra estádio nos Jogos Olímpicos 

 

Com o intuito de proceder ao controle do risco sanitário, após diagnóstico das 

áreas, procedeu-se ao monitoramento de estabelecimentos de alimentos localizados no 

entorno do estádio, em áreas turísticas, em estações de transbordo e de meios de 

hospedagem do DSCH, durante seis meses que antecederam ao evento.  

Para o evento foram inspecionados 309 estabelecimentos de um total existente 

de 334, alcançando uma cobertura geral de 92,5%. Em análise do monitoramento 

demonstra-se que o entorno da Arena apresentou uma cobertura de 96,52% (111/115) 

com 33,91% (39/115) dos alvarás de saúde atualizados. Pontua-se ainda que nesta 

área houve cobertura de 100% para serviços de buffet, mercadinho/supermercados, 

panificadoras e depósito de bebidas, conforme evidencia o gráfico 6. Pondera-se que 

as licenças sanitárias atualizadas se mostram com percentual reduzido por conta de 

impedimentos junto à Secretaria da Fazenda Municipal. 

 

Gráfico 6 - Distribuição percentual de estabelecimentos do entorno da Arena, segundo 
cobertura e alvará atualizado, de abr-jul de 2016 

           

Fonte: Planilha de monitoramento do entorno da Arena no período pré-evento.  
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A análise de dados demonstra que nos meios de hospedagem situados no 

DSCH houve cobertura de 82,92% (68/82) dos serviços, entretanto apenas 34,14% 

(28/82) tinham licença sanitária atualizada, conforme dados descritos no gráfico 7. 

Neste segmento, uma outra estratégia foi a introdução de ações de orientações quanto 

ao controle do uso de tabaco, estimulando-se a sinalização dos ambientes com 

adesivos alusivos à campanha. 

 

Gráfico 7 - Distribuição percentual de meios de hospedagem do DSCH, segundo 
cobertura e álvara atualizado,de jan- jul de 2016 

          
 
             Fonte: Planilha de monitoramento dos meios de hospedagem do DSCH no período pré-evento 

 

 

Em relação a cobertura de estabelecimentos de alimentos em áreas turísticas 

(Mercado Modelo, Bahia Marina e Pelourinho) do Centro Histórico, observou-se que a 

cobertura total foi de 94,3% (116/123). Destaca-se que houve 100% (20/20) de 

cobertura dos estabelecimentos do Mercado Modelo e da Bahia Marina (29/29), sendo 

os percentuais totais de licenças sanitárias atualizadas de 12,5% (3/20) e de 72,41% 

(21/29), respectivamente (Gráficos 8 e 9). 
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Gráfico 8 - Distribuição percentual de estabelecimentos do Mercado Modelo, segundo 
cobertura e alvará atualizado, jan-jun de 2016 

     

Fonte: Planilha de monitoramento do Mercado Modelo no pré evento 

 

Gráfico 9 - Distribuição percentual dos estabelecimentos da Bahia Marina, segundo 
cobertura e álvara atualizado, mai-julho de 2016 

   

Fonte: Planilha de monitoramento da Bahia Marina no pré evento 

 

O Pelourinho apresentou uma cobertura total de 90,54% (67/74) em relação aos 

serviços de alimentação inspecionados e de 37,83% (28/74) de estabelecimentos com 

licença sanitária atualizada. Lanchonetes, mercadinhos e panificadoras apresentaram 

cobertura de 100% (Gráfico 10). Em se tratando de área do centro antigo de Salvador, 

as questões documentais impactam na obtenção do alvará sanitário, promovendo 

reduzida liberação cartesiana do documento. Acresce-se a isso as implicações quanto 

às estruturas tombadas pelo IPHAN, tornando-se mais difícil o atendimento a colocação 
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de estruturas mais modernas para favorecer o fluxo da produção e distribuição de 

alimentos. 

 

Gráfico 10 - Distribuição percentual de estabelecimentos do Pelourinho, segundo 
cobertura e alvará atualizado, fev-jul 2016 

 

Fonte: Planilha de monitoramento do Pelourinho no pré evento 

 

No que se reporta às estações de transbordo, registra-se que foram 

inspecionados 100% dos serviços de alimentação da Estação da Lapa-Metrô (Gráfico 

12), incluindo lanchonetes e supermercado, e do Ferry Boat-Terminal Náutico (Gráfico 

11) que abrange restaurantes e lanchonetes com licenças concedidas em percentuais 

de 50% (7/14) e 52,9% (9/17) respectivamente. 

 

Gráfico 11 - Distribuição percentual de estabelecimentos do Ferry boat e Terminal 
marítimo, segundo cobertura e licença atualizada, mar-jun de 2016 

            

          Fonte: Planilha de monitoramento do Ferry Boat e Terminal marítimo no pré evento 
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Gráfico 12 - Distribuição percentual de estabelecimentos da Est. de transbordo da 
Lapa, segundo cobertura e licença atualizada, abr-jul de 2016 

 

            

             Fonte: Planilha de monitoramento da Estação de transbordo da Lapa no pré evento 

 

Quanto ao monitoramento dos shoppings instalados no Centro Histórico de 

Salvador (Shopping A e B), programou-se uma cobertura de 80% para os serviços de 

alimentação. Todavia, esta meta não foi atingida, obtendo-se uma cobertura total de 

64,1% (34/53). As coberturas parciais obtidas foram de 66,6% (20/30) e de 61% 

(14/23) para o Shopping A e B, respectivamente (Gráfico 13). A dificuldade de 

cobertura atribui-se a impossibilidade de alcance por conta de número insuficiente de 

veículo (somente um) disponibilizado para as ações. 

 

Gráfico 13 - Distribuição percentual de estabelecimentos de alimentos do Shopping A e 
B, segundo cobertura e licença atualizada, mar-jul 2016 
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d) Diagnóstico do local de realização do evento 

 

Após completa demolição da Arena Fonte Nova em 2010, a equipe técnica da 

Visa fez acompanhamento do equipamento esportivo e cultural durante seus três anos 

de construção culminando no seu processo de licenciamento sanitário inicial em abril de 

2013. A partir da re inauguração, o estádio foi monitorado durante o período anterior 

aos eventos do estudo, através de inspeções em jogos amistosos e oficiais de 

campeonatos regionais e nacionais, bem como em eventos culturais, conforme mostra 

a tabela 5. Essas atividades promoveram à equipe técnica de Visa conhecimento da 

estrutura física, identificação de problemas e aproximação do objeto monitorado de 

maneira a ter mais clareza no planejamento das atividades.  

 

Tabela 5 - Inspeções em eventos desportivos e culturais anteriores a realização dos EM 
sob estudo 

 Até realização da 

Copa das Conf 

Até realização da 

Copa do Mundo 

Até realização dos 

Jogos Olímpicos 

Jogos desportivos 05 85 142 

Eventos culturais 02 25 38 

Fonte: Boletins de registro de ações da Visa/DSCH 

 

Foram realizadas visitas para reconhecimento dos espaços fixos da estrutura do 

estádio, bem como acompanhamento das prospeções de estruturas provisórias que 

seriam instaladas, o que conferiu melhor capacidade de decisão para a equipe da Visa 

sobre os objetos a serem trabalhados nos eventos, além de dimensionamento da 

equipe técnica necessária às atividades a serem desenvolvidas.  

 

e) Análise do projeto do evento  

 

A apreciação do projeto do evento contemplando informações acerca de 

definições de áreas, instalações de estruturas fixas e provisórias para serviço médico e 

de alimentação, redimesionamento nas estruturas de abastecimento hídrico, fluxo de 
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carga e descarga, circulação de pessoas e restrições de acesso, verte a um melhor 

direcionamento no planejamento das ações. Assim como nos estudos que revelam a 

literatura mundial (ENOCK; JACOBS, 2008; TSOURO; EFSTATHIOU, 2007). 

Durante o período que precedeu os jogos da Copa das Confederações não 

houve análise do projeto do evento, tendo em vista a não inserção da Visa nas etapas 

de discussão. Dessa forma, não foram apreciados elementos importantes como 

implantação de estruturas provisórias e suas respectivas compatibilizações com as 

atividades e serviços a serem desenvolvidos, com vistas a entendimento técnico e 

normativo.  

Durante o mesmo momento relativo à Copa do Mundo houve uma inserção da 

Visa no processo de apreciação do projeto, tendo essa inserção permeada pela 

constituição de processo de autorização especial para o evento, procedendo a 

observações sobre os elementos ajustados à legislação vigente, bem como a controle 

de riscos sanitários. Nos Jogos Olímpicos, a análise do projeto teve mais intensa 

implicação da Visa, quer seja pela instituição do processo de autorização especial, quer 

seja pelas discussões intensas sobre as implicações de segurança. 

 

f) Análise dos planos de gerenciamento de resíduos e plano de higienização e 

limpeza das áreas do estádio 

 

Para o evento Copa das Confederações nao foi avaliado o plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, tendo em vista que o processo constituído não 

passou por apreciação da Visa, entretanto nos demais eventos do estudo os planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos e os planos de gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde foram avaliados. 

Para a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos analisou-se a apreciação prévia do 

destino dos resíduos sólidos, com definição das instalções para coleta, frequencia da 

remoção, localização estratégica dos recipientes considerando-se o fluxo adequado 

para a execução do serviço.  

No tocante aos resíduos sólidos de saúde apreciou-se o planejamento do 

prestador de serviço de saúde, apresentado pelo organizador do evento nos três 
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eventos do estudo quanto ao acondicionamento dos resíduos, transporte e destino dos 

mesmos. A ponderação sobre esses itens proporciona maior controle quanto aos riscos 

de contaminação por agentes biológicos e/ou químicos, tendo em vista que a 

identificação, acondicionamento e o seu destino final apresentam-se como primordiais 

no parecer. 

Os planos de higienização e limpeza das áreas do evento, no mesmo 

contexto, também não foram apreciados previamente pela Visa para a Copa das 

Confederações, entretanto houve análise para a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. 

Para os dois eventos foram examinados os procedimentos a serem adotados, produtos 

a serem utilizados, com observação da origem e registro em órgão competente bem 

como a área destinada para armazenamento dos produtos. 

 

g) Análise do sistema de armazenamento de água, capacidade e condições 

estruturais dos reservatórios de água potável. 

 

A origem e a qualidade da água foi monitorada, como fonte de água potável nos 

estabelecimentos de produção e comercialização de alimentos do entorno do estádio e 

áreas turísticas, rede hoteleira, nas indústrias de gelo  e nos serviços de interesse da 

saúde localizados no DSCH durante os três eventos. Houve a utilização dos dados das 

análises da potabilidade da água produzidos pela Vigilância Ambiental da cidade do 

Salvador, oferecendo maior dinâmica para análise da qualidadeda água.  

Entretanto, a capacidade dos reservatórios de água do estádio não foi avaliada, 

com falha na correlação do aumento do fluxo de pessoas a utilizar as instalações do 

estádio, visto que não foi considerada a instalação das estruturas complementares 

(assentos temporários para 5.000 pessoas), o que provocou um maior consumo e 

possibilidade de excassez hídrica para os eventos da Copa das Confederaçoes e Copa 

do Mundo. 

A estratégia de monitoramento da água nos eventos citados anteriormente 

mostrou-se falha, visto que na Copa do Mundo houve a oferta de água por fonte 

alternativa (carro pipa) sem comprovação prévia da origem. Em referência a essa 

situação procedeu-se ao controle diário da qualidade da água em ação conjunta com a 
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Vigilância Ambiental, que realizou análises quanto a potabilidade da água 

disponibilizada. 

Tal situação remete o quanto que a observação prévia da capacidade dos 

reservatórios, correlacionada com o público, e mais do que isso, com os serviços a 

serem instalados, mostrando maior complexidade e consumo, deve ser parte integrante 

das estratégias para segurança sanitária dos eventos.  

Já nos Jogos Olímpicos a estratégia de observação da capacidade instalada dos 

reservatórios foi verificada minuciosamente, solicitando ao organizador do evento a 

correlação efetiva com o público presente, mostrou-se efetiva, sendo assim descartada 

a necessidade de uso de água oriunda de fonte alternativa.  As instalações de 

abastecimento foram inspecionadas em todos os dias de evento, sendo conferido maior 

segurança à oferta de hídrica. 

 

h) Diagnóstico das empresas prestadoras de serviço de alimentação que atuaram 

dentro do estádio: 

 

As empresas prestadoras do serviço de alimentação foram classificadas, 

inicialmente, pela apresentação do seu alvará sanitário, o que configurava que a 

mesma tinha passado por processo de apreciação prévia pela Visa. Em se tratando de 

empresa com sede em outro município ou estado solicitou-se à Diretoria de Vigilância à 

Saúde do Estado (Divisa) a análise ou intermediação junto a Visa do local de origem. 

Para maior controle da qualidade dos alimentos também foi agregada a solicitação da 

análise da potabilidade água e análise microbiológica dos produtos dos fornecedores. 

Realizou-se análise documental das empresas prestadoras do serviço de 

alimentação que atuaram dentro do estádio nos três eventos, sendo observado que 

durante a Copa das Confederações esse diagnóstico inicial apresentou pouca 

informação, sem proporcionar dados sobre fluxo de produção de alimentos 

contemplando desde a etapa de aquisição de matéria prima até a distribuição do 

produto pronto para consumo, procedimentos operacionais padronizados de 

higienização e limpeza das áreas de manipulação de alimentos, bem como os 

procedimentos de controle de pragas.  
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Durante a copa do mundo, com melhor articulação das informações, foi realizada 

apreciação dos planos operativos: 

1. da empresa responsável pela produção de alimentos para atendimentos 

aos trabalhadores terceirizados do estádio e dos voluntários, aos profissionais do centro 

de mídia e vestiários no tocante ao pré-preparo, preparo, armazenamento e 

distribuição, da mesma maneira que as descrições do processo de controle de 

qualidade do recebimento das refeições congeladas que seriam regeneradas na 

cozinha do estádio. Analisou-se os requisitos apresentados referentes a processos de 

higienização das instalações, equipamentos, utensílios, além do plano de controle de 

pragas e vetores.  

2. de empresas responsáveis pelos serviços de alimentação que atenderiam 

às áreas de camarotes, áreas para atendimento ao público dito “VIP” (convidados de 

cunho artístico, celebridades do futebol e demais pessoas de entendimento midiático) e 

“Very VIP” (autoridades políticas e representações de chefes de estado), com 

apresentação dos fluxos operacionais de produção de alimentos atendendo a etapas de 

pré-preparo, preparo, armazenamento e distribuição das preparações; 

3. da empresa responsável pelo fornecimento de produto cárneo (churrasco) 

para comercialização para o público, produzido em estrutura provisória29 com definição 

do processo de produção, transporte até o estádio, armazenamento, regeneração e 

distribuição do alimento; 

4. da empresa responsável pelo fornecimento de alimentos às concessões 

(lanchonetes) com relação ao seu processo de congelamento dos produtos na origem, 

controle microbiológico, transporte e regeneração dos mesmos no estádio em área a 

ser implantada com estruturas provisórias; 

Durante os Jogos Olímpicos somente uma empresa foi responsável pelo serviço 

alimentação implantado dentro do estádio, constituindo as áreas de concessões30 

(lanchonetes e bares), lanches para atletas, delegação técnica, arbitragem, família 

                                                 
29 Entende-se por estrutura provisória, no estudo, a área construída com o sistema octanorm nas áreas 
abertas do estádio, constituída de tubos de alumínio e placa melamínica. 
30 Termo designado pelos organizadores dos eventos do estudo aos serviços de alimentação e bebidas a 
serem utilizados pelo público. 
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olímpica, refeições para voluntários e trabalhadores terceirizados, área de profissionais 

de imprensa e forças de segurança. Ponderou-se a localização das estruturas 

provisórias montadas, tais como: refeitórios, lanchonetes e bares no intuito de apreciar 

os fluxos que seriam instituídos.  

Avaliou-se os planos operativos encaminhados referentes as etapas de seleção 

de fornecedores, contemplando a existência de licenciamento sanitário; 

armazenamento de matéria prima; produção dos alimentos e distribuição. Nessa etapa 

de apreciação dos planos da empresa prestadora do serviço de alimentação identificou-

se um elemento extra ao processo: a produção e congelamento de alimentos para 

serem regenerados nos dias de atividades para os jogos, sendo solicitado o controle de 

temperatura de todas as etapas e análise microbiológica dos alimentos congelados. 

 

i) Diagnostico de empresas prestadoras de serviços de saúde que atuaram 

dentro do estádio 

 

As estratégias para diagnóstico da empresa prestadora do serviço de saúde do 

estádio, diante da terceirização pelo organizador do evento, se iniciaram pela 

conferência do licenciamento sanitário da mesma junto à Visa. A seguir foram cotejados 

os planos de operação, com o número de serviços a serem instalados, bem como da 

equipe de trabalho. Foram realizados ajustes relativos a oferta do serviço com 

interferência nas disposições das estruturas fixas provisórias (postos médicos) e 

estruturas móveis/remoção (ambulâncias). 

Durante o pré evento a apreciação prévia das ações relativas à prestação de 

serviços de saúde foi realizada pela Visa distrital, com exceção da Copa das 

Confederações, visto que houve pouca articulação com o comitê organizador, conforme 

se observa na tabela 6. A inspeção prévia das estruturas facilitou o entendimento do 

fluxo de atendimento definido para os eventos que ocorreram. 
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Tabela 6 - Apreciações desenvolvidas no pré evento nos serviços de saúde 

 Copa das 
Confederações 

Copa do 
Mundo 

Jogos 
Olímpicos 

Análise documental/licenciamento  00 01 01 

Apreciação do projeto de 
implantação das estruturas 
provisórias 

00 01 03 

Inspeção nas estruturas provisórias 
pós montagem 

01 02 02 

Verificação prévia das ambulâncias 01 01 01 

Análise do planejamento das ações 
do serviço médico para o evento 

00 01 01 

Total 02 06 08 
Fonte: Boletins de registro de ações da Visa/DSCH 

 

Foi analisado o layout da infraestrutura física, a disponibilização de 

instrumentais, equipamentos, insumos com base nas normas vigentes de serviços de 

saúde: a Portaria MS-GM 2024/200231, a Norma Regulamentadora 32/2005 do 

Ministério do Trabalho32 e da Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) 

2012/201333. Ponderou-se também os aspectos documentais com abrangência do 

planejamento acerca de execução de procedimentos em postos médicos do evento, 

composição de equipe no serviço e plano de gerenciamento de resíduos de serviços de 

saúde.  

No tocante a apresentação dos documentos citados, evidenciou-se o prazo curto 

para emissão de parecer, que aconteceu com antecedência de quarenta e seis dias na 

Copa do Mundo e vinte e cinco dias nos Jogos Olímpicos. A demora na entrega 

documental desse serviço nos Jogos Olímpicos foi justificada, pelo organizador do 

                                                 
31Portaria MS-GM 2048/2002. “... estabelece os princípios e diretrizes dos Sistemas Estaduais de 

Urgência e Emergência, as normas e critérios de funcionamento, classificação e cadastramento de 
serviços e envolve temas como a elaboração dos Planos Estaduais de Atendimento às Urgências e 
Emergências, Regulação Médica das Urgências e Emergências, atendimento pré-hospitalar, atendimento 
pré-hospitalar móvel, atendimento hospitalar, transporte inter-hospitalar...”; 
32“Esta Norma Regulamentadora - NR tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 
implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 
saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.” 
33Esta Resolução “...dispõe sobre a organização médica em eventos, disciplinando a infraestrutura física 
e material para assistência ao público, bem como a atuação de médico estrangeiro quando em 
acompanhamento de suas delegações no Brasil”. 
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evento, por conta da restrição de recursos financeiros pelo COI, o que comprometeu a 

definição do processo. 

Durante o processo de análise das empresas, na Copa do Mundo, o plano 

operativo apresentado contemplava o dimensionamento do serviço, bem como as 

características dos mesmos, além da definição de atendimentos a setores pré-

estabelecidos e plano de ação para casos de remoção para a rede hospitalar 

atendendo às rotas de fuga previamente definidas. Em referência a apreciação prévia 

do projeto, identificou-se a localização dos postos médicos de forma que ficassem 

posicionados em locais estratégicos, com consideração acerca da circulação de 

pessoas, assim como áreas livres entre os postos e ambulâncias para facilitação de 

acesso e remoção de pacientes. Ponderou-se também, o acesso, circulação, 

revestimentos de piso, parede e forro, instalações elétricas e hidráulicas, proximidade 

com sanitários e conforto térmico. Esses elementos foram contemplados nos planos 

apresentados e validados pela Visa na Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. 

Para os Jogos Olímpicos foi apresentada a configuração de serviços médicos 

para Salvador, com nível de serviço mínimo a ser ofertado. Tal documento serviu como 

base para discussões de ajustes frente às necessidades de atendimentos no estádio, 

evidenciando as características imputadas pelo público presente e pelas seleções que 

estariam jogando. 

 

j) Ações envolvendo articulações intersetoriais e interinstitucionais 

 

As articulações intersetoriais e interinstitucionais surgem como elementos para 

reduzir riscos, com coordenação em vários setores, órgãos e instituições quer sejam da 

saúde, quer não. Nesse contexto apresenta a complexidade da comunicação de riscos 

nos EM internacionais, tendo em vista o envolvimento de diferentes idiomas e culturas e 

concepções sobre riscos (WHO, 2015). As ações realizadas com interseções com 

outros atores, foram delineadas em reuniões em espaços diversos, com o intuito de 

desenvolvimento de estratégias compartilhadas para controle de riscos e 

monitoramento de riscos (Quadro 3). 
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O quadro 3 permite-se observar que durante a Copa das Confederações as 

articulações foram tímidas, com pouca análise da Visa nos planejamentos das 

empresas prestadoras de serviço de alimentação e serviço de saúde, bem como nas 

discussões mais amplas com o comitê organizador do evento. Os dados também 

revelam a evolução das articulações durante a Copa do mundo, com todos os setores 

favorecendo maior resposta da Visa às estratégias de controle de risco sanitário, bem 

como no planejamento das ações com compartilhamento destas. 

As ações intersetoriais e interinstitucionais foram essenciais para o desenrolar 

dos eventos, com o crescimento da inserção da Visa nos processos de discussões 

ampliadas para melhor acompanhamento e desenvolvimento das atividades. O 

aumento significativo proporcionou maior poder na tomada de decisões, tendo em conta 

que substanciaram o planejamento para ações mais efetivas e com maior amplitude, 

conferindo entendimento dos aspectos intra e extra saúde. 
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Quadro 3 - Participação em reuniões interinstitucionais e intersetoriais 

 CONTEÚDO SIMPLIFICADO Copa das 

Confed 

Copa do 

Mundo 

Jogos 

Olímp 

Empresas responsáveis 
pelos Serviços de 
Alimentação 

Apresentação e apreciação de fluxos operacionais dos alimentos a 
serem comercializados ou distribuídos; 

Discussões acerca do planejamento da oferta do serviço. 

03 22 12 

Empresa responsável 
pelo Serviço Médico 

Detalhamento dos serviços a serem implantados, planejamento da 
área física. 

00 06 08 

Comitês organizadores Apresentação pelos comitês organizadores das cadeias de 
responsabilidades e discussão sobre os planejamentos dos 
serviços médico, alimentação e higienização do estádio 

00 04 05 

Ministério da Saúde, 
Anvisa, Divisa,Cievs 
estadual e municipal, 
Viep estadual e 
municipal 

Ações de monitoramento dos jogos; fluxos de informações; 
compartilhamento de pontos focais;  

Vigilância do trabalhador do setor hoteleiro e transporte (taxi) com 
imunização; 

Simplificação das notificações em hotéis e restaurantes; Planos de 
contingência 

01 04 05 

Anvisa Porto Salvador Discussões sobre compartilhamento de ações em serviços de 
alimentação da região portuária 

01 02 03 

Forças de Segurança Apresentação dos planos integrados das forças de segurança 00 02 06 

TOTAL  05 40 39 

Fonte: Registro de atas e e-mails recebidos pela Visa/DSCH 

Legenda: Divisa = Divisão de Vigilância Sanitária do Estado da Bahia; Cievs = Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em 

Saúde; Viep = Vigilância Epidemiológica 

 

   7
0
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As atividades preparatórias em segurança pública (Tabela 7) constituíram-se 

como um aspecto inovador, considerando que não há uma relação da saúde com este 

segmento. Durante a Copa das Confederações não houve aproximação da Visa com as 

forças de segurança, sendo um elemento não incluído nas discussões da Visa para o 

planejamento das ações. No decurso da Copa do Mundo, com as discussões e 

visibilidade pela mídia das preocupações com a segurança pública e riscos de 

atentados terroristas, a Visa participou de curso de treinamento em ameaças químicas, 

biológicas, radiológicas e nucleares (QBRN) promovido pela Anvisa e passou a ser 

acionada para participação em reuniões e simulados, conferindo maior complexidade 

no desenvolvimento das suas ações.  

Para os Jogos Olímpicos houve maior inserção com esses atores da segurança 

pública, tendo em vista que a aproximação, no evento anterior, proporcionou novos 

olhares e novas práticas da Visa. Destaca-se que a visibilidade também se fez 

recíproca, com a Visa sendo percebida como elemento importante no processo coletivo 

de identificação de alertas aos riscos dessas ameaças. Nesse contexto a participação 

nas discussões tornou-se frequente, sendo criado e disponibilizado pela Visa um caso 

fictício de contaminação alimentar intencional (ANEXO C) para os simulados integrados 

das forças de segurança, durante os preparativos dos Jogos Olímpicos. 

 
 

Tabela 7 - Atividades preparatórias em segurança 

 Copa das 

Conf 

Copa do Mundo Jogos Olímp 

Curso em ameaças QBRN - 01 - 

Oficina de QBRN em Vigilância à 
saúde 

- - 01 

Simulado de mesa junto às forças de 
segurança 

- - 02 

Simulado de campo junto às forças de 
segurança 

- 01 03 

Curso de Sistema de Comando de 
Incidentes com forças de segurança 

- - 01 

Fonte: Registro de atas e e-mails recebidos pela Visa/DSCH 
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l) Compartilhamento de ações da Visa descentralizada e Visa central 

 

Durante os eventos do estudo as ações da Visa foram compartilhadas entre o 

nível central com o nível distrital. Ressalta-se a evolução positiva nesse 

compartilhamento, com ampliação das ações nos períodos analisados.  

Na Copa das Confederações houve pouca participação do DSCH no processo de 

avaliação e reuniões dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), sendo 

a participação realizada pelo nível central da Visa. Em se tratando de evento teste, 

poucas informações foram costuradas com o nível local, ocasionando perda de 

elementos importantes para gerenciamento de riscos, tais como: não controle da origem 

dos alimentos a serem produzidos dentro do estádio; ausência da apresentação de 

fluxos operacionais de produção de alimentos pelas empresas; não apreciação do 

plano de higienização e limpeza do estádio; incluindo áreas críticas como sanitários e 

áreas de distribuição de alimentos. Como sendo um EM de característica internacional, 

referido como teste, o exercício do compartilhamento mostrou-se falho. 

No tocante a Copa do Mundo verifica-se que ocorreu uma participação bem 

mais intensa da Visa descentralizada dentro do SNVS, em reuniões de integração ao 

planejamento, configurando grande participação nos processos decisórios. Foi criado 

planejamento das atividades a nível local com ações desde as áreas do entorno do 

estádio, meios de hospedagem e áreas turísticas durante o período pré evento e das 

ações durante o evento dentro do estádio.  

Já nos Jogos Olímpicos, houve grande participação da Visa descentralizada com 

poder de tomada de decisões e entendimento da realidade do território. A interação 

com o dentro do SNVS foi intensa. O planejamento das ações a nível local aconteceu 

com interseção das informações do organizador do evento.  

 

m) Infraestrutura da Visa 

 

Quanto aos elementos de infraestrutura, como sendo partes que sustentam as 

ações, pontua-se a estrutura física de trabalho, os equipamentos utilizados, os recursos 
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humanos, sistema de informação e veículos para desenvolvimento das ações da Visa, 

constituintes de uma base essencial. 

 

i. Estrutura física de trabalho e equipamentos utilizados 

Durante os três eventos do estudo, para realização das etapas administrativas, 

discussão das atividades e alimentação dos dados em sistemas utilizou-se a sede da 

Visa distrital, sendo utilizados os seus computadores e impressoras. Entretanto, não 

houve acréscimo em equipamentos para atendimento da maior demanda durante as 

etapas que envolveram os objetos do estudo. 

Para inspeção nos estabelecimentos de serviço de alimentação não se dispôs de 

termômetros calibrados para utilização no monitoramento de temperatura de exposição 

de alimentos, sendo assim, esse critério foi somente avaliado pelo técnico utilizando as 

informações coletadas das empresas prestadoras de serviço de alimentação. 

 

ii. Equipe de trabalho 

Durante os três eventos do estudo, as atividades no período pré evento, em 

todas as etapas, foram realizadas por técnicos da Visa descentralizada, incluindo 

monitoramento de áreas do entorno do estádio, áreas turísticas, rede hoteleira e 

serviços de saúde e interesse à saúde. 

A Visa distrital34 é composta de equipe multiprofissional com onze componentes 

(uma chefia – nutricionista, dois técnicos nutricionistas, três veterinários, um 

farmacêutico bioquímico, um odontólogo e três biólogos) e uma equipe administrativa 

com três profissionais de nível médio. 

A aproximação do território favoreceu o desenvolvimento das atividades quer 

seja por conhecimento do seu perfil como também pela inserção geográfica 

favorecendo o deslocamento das equipes técnicas de trabalho.  

 

 

                                                 
34Os horários de trabalho dos profissionais obedecem a carga horária de 30 horas/semana, com exceção 

da chefia com carga horária de 40 horas/semana. 
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iii. Sistema de informação 

O sistema de informação utilizado para desenvolvimento das ações durante os 

três eventos foi o Sistema Municipal de Vigilância Sanitária (SALUS) que apresenta 

ferramentas para consultas e registro das ações da Visa, entretanto algumas 

funcionalidades do mesmo, tais como: extrações de dados com emissão de relatórios e 

estratificação de atividades de interesses se apresentavam sem disponibilidade. Dessa 

forma, foi necessária a criação de um banco de dados no programa Office Excel para 

melhor operacionalização dos dados, sendo elaboradas planilhas com as atividades do 

pré evento, com alimentação semanal, para acompanhamento dos dados e ajustes às 

metas programadas. Destarte, os dados do período do evento foram tabulados 

configurando a base do relatório das atividades. Tais configurações foram registradas 

nos três eventos do estudo. 

 

iv. Veículos 

Nos três eventos do estudo, a Visa contou somente com um veículo para 

realização das atividades. Ressalta-se que a estratégia de diagnóstico das áreas 

favoreceu a maior capacidade de cobertura. Entretanto, alguns estabelecimentos não 

puderam ser inspecionados por conta da distância, por vezes, apresentada. 

 

n) Ações de promoção da saúde 

 

As ações de promoção de saúde em EM são pouco publicadas, inclusive com 

pouca avaliação, sendo limitadas a informações de saúde. A OMS (2015) remete que a 

promoção da saúde se apresenta para prevenir danos causados por doenças ou lesões 

e reduzir o impacto na saúde e no bem-estar no EM, visto que no seu escopo existem 

inúmeros riscos para a saúde que podem ser prevenidos ou minimizados. 

Como estratégias em ações de promoção à saúde, durante os três eventos do 

estudo, fizeram parte do processo as atividades realizadas para prevenir doenças 

gastrointestinais, tais como: atividades educativas sobre higiene de alimentos, 

solicitação ao segmento da área de alimentos do entorno do estádio para que 

estivessem visíveis ao público os certificados de participação em capacitação em boas 



75 

 

práticas de produção de alimentos, levando a uma estratégia para sensibilização do 

cidadão. Também foram desenvolvidas estratégias para controle do uso de tabaco, 

como disponibilização de adesivos informativos quanto a sua proibição e orientações ao 

consumidor. 

Ações para acompanhamento e estímulo segregação de produtos e posterior 

reciclagem para reduzir a quantidade de resíduos sólidos gerados foram executadas 

durante os três eventos do estudo. 

O EM é uma oportunidade para promover e reforçar comportamentos saudáveis 

entre indivíduos e comunidades. Entretanto, em se tratando de EM observa-se pouco 

desenvolvimento de ações de promoção da saúde havendo, por assim dizer, um 

desperdício de possibilidades diante da magnitude de concentração de pessoas e 

intensa mobilização midiática no período. 

 

5.3 Momento 2: Criação de Instrumentos para Desenvolvimento das Ações a 
serem realizadas dentro do Estádio, durante os Eventos 

 

No que diz respeito aos objetos do estudo, considera-se como processo de 

controle de risco sanitário as ações de monitoramento dos serviços médicos, serviços 

de alimentação e os serviços de interesse da saúde instalados no estádio. Pretendendo 

oferecer maior direcionamento para tais atividades foram adaptados e criados 

instrumentos para utilização em dias dos eventos do estudo. 

A figura 2 ilustra a sequência dos instrumentos criados, sendo replicados ou 

alterados a depender dos eventos e da identificação das necessidades de melhoria dos 

mesmos, conforme descrição a seguir.  
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Figura 2 - Elaboração de instrumentos para desenvolvimento das ações a serem 
realizadas no estádio, durante os eventos 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

a) Criação de check list para inspeções do serviço médico fixo e de remoção 

instalados dentro do estádio durante o evento   

 

Em se tratando de cidade turística, com muita concentração de eventos, a Visa 

de Salvador, trabalhava durante o carnaval com um documento para observação das 

estruturas de serviço de saúde instaladas em camarotes e em ambulâncias. Entretanto 

tais instrumentos não contemplavam a amplitude dos eventos do estudo, quanto aos 

objetos da Visa. Assim, procedeu-se a análise dos check lists anteriormente utilizados 

para ajustes dos mesmos.  

Tendo como referência a Portaria Federal nº 2048/200235 e a RDC nº 50/200236, 

criou-se check list para inspeção no serviço médico fixo a ser instalado, além da 

                                                 
35“Estabelece os princípios e diretrizes dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, as normas e 

critérios de funcionamento, classificação e cadastramento de serviços e envolve temas como a 

1

•Elaboração de check list para inspeções do serviço médico fixo e de 
remoção instalados dentro do estádio durante o evento 

• Construção de checkl ist para inspeções nos serviços de alimentação 
instalados no estádio

2
•Elaboração de planilha descritiva dos espaços do estádio de acordo 
com os objetos de atuação da Visa

3
•Elaboração de planilha com descrição de ações a serem realizadas 
dentro do estádio e distribuição para os técnicos
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Resolução do CFM nº 2012/201337 para definição protocolar de medicação disponível. 

No que se refere a ambulâncias para remoção de pacientes, utilizou-se para construção 

do instrumento com elementos contidos na Portaria Federal nº 2048/2002, entretanto 

não se limitou a legislação sanitária, sendo utilizada a Norma Regulamentadora do 

Ministério do Trabalho NR nº 32/200538 e a Norma Brasileira da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas NBR nº 14.561/200239 tendo em vista a especificidades de 

segurança física do paciente e da tripulação. 

A análise dos check lists constatou que alguns elementos foram modificados 

entre os três eventos, quer pela não aplicabilidade de alguns itens, ocasionando 

exclusão, ou por inclusão de elementos necessários a melhor compreensão do técnico 

da Visa no momento da inspeção. 

 

Serviço médico fixo (posto médico) 

 

Quanto ao check list utilizado na Copa das Confederações (ANEXO D) para o 

posto médico de suporte avançado, observa-se que era o mesmo instrumento utilizado 

pela Visa/Salvador em eventos anteriores ao primeiro objeto do estudo e estava 

inserido no corpo do roteiro único utilizado para identificação geral da estrutura física do 

evento, o que comprometia a utilização do mesmo, promovendo dificuldade de manejo. 

Ademais, não continha especificações quanto a medicações protocoladas, nem de 

referência quanto a necessidade de equipamentos como: aspirador portátil, monitor 

multiparamétrico, respirador mecânico, máscaras para oxigenoterapia, entre outros. 

                                                                                                                                                              
elaboração dos Planos Estaduais de Atendimento às Urgências e Emergências, Regulação Médica das 
Urgências e Emergências, atendimento pré-hospitalar, atendimento pré-hospitalar móvel, atendimento 
hospitalar, transporte inter-hospitalar e ainda a criação de Núcleos de Educação em Urgências e 
proposição de grades curriculares para capacitação de recursos humanos da área” (Portaria nº 
2048/2002) 
36“Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 
projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde” (RDC nº 50/2002) 
37“Dispõe sobre a organização médica em eventos, disciplinando a infraestrutura física e material para 
assistência ao público, bem como a atuação de médico estrangeiro quando em acompanhamento de 
suas delegações no Brasil” (Resolução do CFM nº 2012/2013) 
38“Esta Norma Regulamentadora - NR tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 
implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 
saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral” (NR nº 
32/2005) 
39 Esta Norma fixa as condições mínimas exigíveis para o projeto, construção e desempenho de veículos 
para atendimento a emergências médicas e resgate” (NBR nº 14.561/2002) 
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Para a Copa do Mundo procedeu-se a modificação do check list, (ANEXO E) 

com construção de modelo próprio ao uso nos EM pela Visa do DSCH, sendo 

modificada a disposição da sua estrutura, para acompanhamento mais lógico durante o 

momento da inspeção, estabelecendo fluxo direcionado em equipamentos, 

instrumentais e medicamentos. Foram incluídos nesse novo instrumento itens citados 

anteriormente. 

Como estratégia para ajustes do check list nos Jogos Olímpicos (ANEXO F), 

procedeu-se a revisão do mesmo sendo que alguns elementos não contemplados pela 

norma, mas que se mostravam imprescindíveis ao desenvolvimento adequado do 

serviço, com redução de riscos, passaram a constituir item do roteiro a ser utilizado. 

Como exemplo tem-se a disponibilidade de baterias extras para substituição em 

equipamentos, água potável para consumo de pacientes ao ingerir medicamentos via 

oral, dentre outros. Aditado a esses elementos foi inserido o item referente a proteção 

de medicamentos sob controle especial e ficha para registro de atendimentos. 

 

Serviço de remoção (ambulância) 

 

Os check lists utilizados (ANEXO G) para ambulâncias tipo básica (tipo B) e 

avançada (tipo D) durante a Copa das Confederações foram construídos baseados em 

itens definidos pela portaria nº 2048/2002. Partiu de uma elaboração inicial, sem 

referências de roteiros anteriores utilizados pela Visa. 

Quantos aos check lists de ambulâncias utilizados na Copa do Mundo (ANEXOS 

H e I), observa-se que após a análise da utilização nos EM realizados posteriormente à 

Copa das Confederações (eventos culturais e desportivos), na Arena Fonte Nova, 

alguns componentes foram acrescentados para melhor avaliação da equipe técnica no 

momento da inspeção e maior controle do risco sanitário, tais como: armazenamento 

dos medicamentos controlados, ficha para registro de atendimento e baterias extras 

para equipamentos. 

Os check lists utilizados para os Jogos Olímpicos (ANEXOS J e L) também 

passaram por revisão baseada na experiência de acompanhamento em jogos e eventos 

culturais nos dois anos de intervalo entre os dois últimos eventos do estudo. 
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Acrescentou-se elementos como a presença de caixa para acondicionamento de 

materiais perfuro cortantes e eletrodos descartáveis para realização de eletro 

cardiograma (ECG). 

Como estratégia para melhor desenvolvimento das atividades, foi realizado um 

treinamento interno quanto as especificidades dos serviços de saúde fixos e de 

remoção (ambulâncias) para maior proximidade da equipe técnica com o objeto a ser 

inspecionado durante os eventos, visto o seu caráter multidisciplinar e a maior 

necessidade de apropriação do check list criado. 

 

b) Criação de check list para inspeções nos serviços de alimentação instalados no 

estádio 

 

A Visa Salvador apresentava um roteiro de inspeção (ANEXO D) para serviço de 

alimentação em eventos sem especificidade para evento esportivo, sendo este utilizado 

durante a Copa das Confederações, entretanto constatou-se que tal instrumento não 

refletia as especificidades do local e de evento internacional, bem como não 

contemplava as dimensões dos eventos de massa de grande porte. O instrumento não 

fazia referência ao fluxo de produção de alimentos, sendo um critério a ser avaliado 

pelo técnico da Visa com entendimento subjetivo dos elementos visualizados.  

As inspeções realizadas no estádio, em período anterior ao evento, fomentaram 

a base para adaptação do check list específico para os serviços de alimentação, 

utilizado com modificações durante a Copa do Mundo (ANEXO M). Acrescenta-se que 

as atividades que contemplam desde o transporte, recebimento e armazenamento da 

matéria prima até a sua produção e distribuição são muito amplas conferindo grande 

complexidade no controle de riscos. Considerando esses elementos ponderou-se o 

acréscimo de itens para maior observação do serviço, como a avaliação das câmaras 

de armazenamento de produtos refrigerados ou congelados. Entretanto, vários tópicos 

foram retirados por serem entendidos como constituintes da análise prévia ao evento, 

tais como potabilidade da água, atestados de saúde ocupacional dos manipuladores de 

alimentos, dentre outros. 
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Optou-se pelo uso do check list adaptado da Copa do Mundo para as atividades 

nos Jogos Olímpicos por identificar que os elementos ali contidos, contemplavam as 

necessidades de regulação da Visa.  

 

c) Elaboração de planilha descritiva dos espaços do estádio de acordo com os 

objetos de atuação da Visa 

 

 
Após visitas técnicas ao local de realização dos eventos, as áreas definidas 

como sendo objetos de atuação da Visa foram descritas com suas localizações, dentro 

das especificações geográficas do estádio, visando melhor locomoção e distribuição 

das equipes para necessidades de deslocamento de forma hábil. Atentou-se às 

características das áreas para que fossem realizadas coberturas com maior enfoque 

técnico no direcionamento das atividades.   

O levantamento dos espaços com as localizações dos serviços de alimentação 

fixos e provisórios (lanchonetes, áreas de produção de alimentos, refeitórios, áreas de 

armazenamento de alimentos), foi realizado na semana que antecedeu ao primeiro jogo 

do evento, sendo compatibilizado com o projeto apresentado pelo organizador, da 

mesma forma que a localização dos serviços médicos fixos e o posicionamento das 

ambulâncias. As planilhas também contemplavam as áreas de sanitários, 

armazenamento e segregação de resíduos, vestiários de trabalhadores, atletas e 

equipe técnica. 

A implantação dessa estratégia na Copa do Mundo (ANEXO N) refletiu maior 

agilidade e amplitude na cobertura, visto que proporcionou melhores resultados, sendo 

replicada nos Jogos Olímpicos (ANEXO O), tendo como referência os projetos dos 

eventos apresentados pela FIFA e pelo COL. Tal desenho não foi realizado na Copa 

das Confederações, por conta da falta de informações encaminhadas à Visa do DSCH 

pelos organizadores do evento, o que refletiu à época maior desgaste na locomoção e 

morosidade no acesso às diversas áreas pelas equipes de trabalho. 
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d) Elaboração de planilha com descrição de ações a serem realizadas dentro do 

estádio e distribuição para os técnicos 

Com o diagnóstico das áreas do estádio, foram propostas ações para os técnicos 

conforme as especificidades de formação individual, com direcionamento para a 

redução do risco sanitário, procedendo a construção de duplas de atuação dentro do 

escopo planejado.  

No que tange a Copa das Confederações, os serviços foram organizados com 

limitações das estratégias, tendo em vista o baixo volume de informações repassado 

sobre os serviços de alimentação a desenvolverem atividades no estádio. A equipe foi 

distribuída, obedecendo ao fluxo meramente dos espaços distribuídos geograficamente, 

sem consideração da complexidade a ser deparada em cada jogo da competição. 

Sobre o serviço de saúde instalado, procedeu-se a organização da atividade de forma 

mais estruturada, visto que o escopo da estrutura foi apresentado. 

A respeito da Copa do Mundo e Copa das Confederações, elaborou-se a 

programação da Visa de Salvador para atuar na Arena Fonte Nova durante os eventos 

(ANEXOS P e Q), constituindo elemento condensado de informações à respeito de 

data, horário dos jogos, início do plantão da equipe, distribuição das atividades, ações 

programadas e quantitativo da equipe. Tal programação promoveu maior clareza no 

universo a ser trabalhado e melhor direcionamento das atividades, proporcionando 

maior cobertura dos objetos da Visa localizados no estádio. 

 

5.4 Momento 3: Estratégias e ações desenvolvidas durante o evento para controle 
de risco sanitário 

 

Durante esse momento foram realizadas inspeções pela Visa municipal distrital 

nas empresas de alimentação que realizavam finalização do processo de produção no 

estádio. Realizou-se inspeções nas ambulâncias e postos médicos localizadas no 

estádio para atendimento ao público, trabalhadores e voluntários, inspeções nas áreas 

comuns de circulação do estádio (vestiários, sanitários, áreas de segregação e 

armazenamento de resíduos), além dos serviços de alimentação (lanchonetes, 
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refeitórios e áreas de produção e armazenamento de alimentos).  Outras atividades 

foram realizadas, concomitantemente, conforme descritas na figura 3. 

 

 

 

Figura 3 - Estratégias e ações desenvolvidas durante o evento para controle de risco 
sanitário           

Fonte: Elaborado pela autora 

 

a) Inspeções em serviços de alimentação para controle do risco sanitário da área 

intra estádio: 

 

Copa das Confederações 

 

A equipe de trabalho da Visa para realização das atividades dentro do estádio foi 

formada por oito técnicos, com a composição de seis técnicos da Visa distrital e dois da 

Visa Central, organizados em duplas. A equipe teve caracteristica multiprofissional com 

biólogos, enfermeiros, nutricionistas e veterinários.  

1

•Inspeções em serviços de alimentação para controle do risco sanitário 
da área intra estádio

•Inspeções em serviços de saúde para controle do risco sanitário da 
área intra estádio:

•Inspeções em serviços de interesse à saúde para controle do risco 
sanitário da área intra estádio

2
•Atividades em atenção a ameaças químicas, biológicas, radioativas 
(QBRN)

3
• Ações de promoção da saúde

• Informações
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As atividades de controle de risco sanitário envolvendo a área de alimentos 

durante o evento no estádio apresentou características distintas nos três eventos do 

estudo, considerando-se que a apresentação dos diversos produtores/fornecedores não 

apresentou um padrão.  

Durante a Copa das Confederações houve a participação de quatro empresas 

para fornecimento de alimentos: uma destinada a produção de refeições para 

trabalhadores terceirizados, outra para voluntários, outra para o público convidado (área 

de autoridades) e camarotes e outra para atendimento às concessões que prestaram 

serviço de comercialização de alimentos para o público. As equipes tinham como 

norteamento das ações a observação e análise do processo produtivo, armazenamento 

e distribuição. 

No tocante ao serviço de alimentação para trabalhadores terceirizados, o fluxo 

de produção atingia volume de cerca de 1500 refeições/dia, caracterizando como alta 

produção com consequente risco sanitário elevado. Dessa forma, as inspeções foram 

realizadas no início e final de cada turno, com inspeções médias de 03/dia do evento. 

Sendo assim, pode-se ajustar o gerenciamento de risco para intervenção rápida em 

situações de irregularidades.   

Para acompanhamento da empresa de fornecimento de alimentos para os 

voluntários procedeu-se inspeção em dois momentos, sendo um no início da produção 

de alimentos e outro momento, em horário aleatório, com vistas a identificar riscos 

sanitários durante o processo. Procedeu-se nesse segmento a inspeção média de 

02/dia do evento, uma vez que foram identificadas poucas irregularidades na etapa 

inicial. 

As inspeções nas áreas de alimentos relativas ao público de convidados e 

camarotes foi realizada em um único momento, visto que as irregularidades 

encontradas foram corrigidas prontamente. Para análise do serviço de alimentação para 

atendimento às concessões (lanchonetes) realizaram-se inspeções únicas, sendo 

priorizado a reinspeção em situação de irregularidade pontual. 

Em análise dos três jogos, observa-se que foram realizadas 772 inspeções 

sanitárias, com média de 257 inspeções/dia, no escopo dos objetos de atuação da Visa: 

ambulâncias, postos médicos, sanitários, baianas de acarajé, cozinhas de montagem 
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de alimentos, cozinhas industriais, ilhas de distribuição de alimentos, camarotes, copa 

de armazenamento e finalização de alimentos, lanchonetes, áreas de vestiário, 

depósitos de bebidas, bares, displays de babebidas, centrais de distribuição de 

bebidas, quiosques de comercializaçã de bebidas, áreas de produção de alimentos, 

centrais de distribuição de alimentos, depósito central de alimentos, refeitório da sala de 

mídia40 e refeitório para utilização da da policia militar (tabela 8). 

 

Tabela 8 - Distribuição quantitativa e percentual de inspeções realizadas durante a 
Copa das Confederações, segundo os dias de jogo, na Arena da Fonte Nova 

 
Nigéria x Uruguai Itália x Brasil Uruguai x Itália 

Tipologia de áreas/objetos N % N % N % 

Ambulância 8 3,57 8 2,75 8 3,11 

Posto médico 6 2,7 7 2,4 7 2,72 

Sanitário 94 41,96 103 35,4 83 32,3 

Baiana de acarajé 6 2,7 6 2,06 6 2,33 

Cozinha de montagem de alimentos 7 3,12 11 3,78 7 2,72 

Cozinha industrial 3 1,34 3 1,03 2 0,78 

Ilha de distribuição 7 3,12 11 3,78 4 1,55 

Camarote 37 16,5 52 17,9 25 9,72 

Copa 4 1,78 8 2,75 7 2,72 

Lanchonete 33 14,73 24 8,25 29 11,3 

Área de vestiário 12 5,36 28 9,62 31 12,06 

Depósito de bebida 3 1,34 3 1,03 3 1,17 

Bar 4 1,78 15 5,15 14 5,45 

Display de bebidas 0 0 1 0,34 27 10,5 

Central de distribuição de bebidas 0 0 1 0,34 0 0 

Quiosque de bebidas 0 0 6 2,06 0 0 

Área de produção de alimentos 0 0 1 0,34 3 1,17 

Central de distribuição de alimentos 0 0 0 0 1 0,4 

Deposito central de alimentos 0 0 1 0,34 0 0 

Sala de mídia 0 0 1 0,34 0 0 

Refeitório da Polícia Militar 0 0 1 0,34 0 0 

TOTAL 224 100 291 100 257 100 

 

 

                                                 
40 Local de atividade dos profissionais de imprensa no estádio. 
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Do total das ações realizadas no estádio nota-se que 48,7% (375/77) 

aconteceram em serviço de alimentação, 45,6% (351/770) em serviço de interesse à 

saúde e 5,7% (44/770) em serviço de saúde, conforme descreve o gráfixo 14.  

 

Gráfico  14 - Distribuição percentual das inspeções realizadas, por objeto de interesse 
da Visa, em jogos da Copa das Confederações, na Fonte Nova 

 

Fonte: Planilha de monitoramento das ações da Visa/DSCH no evento. 

 

Tendo em vista que o planejamento das ações não contemplou todas as 

possibilidades dentro estádio, por conta da excassez de informações e a não inserção 

da Visa nas avaliações das empresas, observa-se nos dados que algumas áreas que 

se configuram como elementos de risco não foram inspecionadas durante todos os três 

dias de jogos, tais como: display de bebidas (estrutura montada provisoriamente para 

comercialização de bebidas), central de distribuição de bebidas, central de distribuição 

de alimentos e o depósito central de alimentos. O plano de gerenciamento dos resíduos 

sólidos não foi avaliado nesse evento, configurando risco aos elementos que compoem 

uma adequada estratégia para higienização das áreas. Assim posto, não houve 

apreciação para redução da possibilidade de acúmulo de sujidades. 

Salienta-se que a sala de uso dos profissionais de imprensa e o refeitório 

destinado a Polícia Militar foram inspecionados em somente um jogo, constituindo falha 

no processo de planejamento, quer seja por falta de informação ou pela dimensão do 

evento até então não vivenciada pela Visa. 

Analisando o quantitativo de inspeções por dia de jogo, observa-se percentual 

equilibrado, conforme demonstra o gráfico 15, com um volume de inspeções um pouco 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Serviço de alimentação

Serv. Interesse à Saúde

Serviço de Saúde
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aumentado no dia 22/06/2013, tendo em vista maior público por se tratar de jogo da 

seleção brasileira. Desse modo, o número serviços disponíveis para o público teve um 

incremento, destacando-se o número de camarotes com grande concentração de 

alimentos e bebidas. 

 

Gráfico  15 - Número de inspeções/dia de jogo, durante a Copa das Confederações, na 
Fonte Nova 

            

Fonte: Boletins de registro das atividades da VISA/DSCH durante a Copa do Mundo 

 

Copa do Mundo 

 

A equipe de trabalho da Visa, para realização das atividades dentro do estádio, 

foi composta de dezesseis técnicos, sendo sete do quadro da Visa distrital e nove de 

outros Distritos Sanitários e da Visa Central, organizazados por duplas. A equipe teve 

caracteristica multiprofissional com biólogos, enfermeiros, nutricionistas, odontólogos e 

veterinários. Como elemento de suporte, para acompanhamento das ações no estádio, 

abrangeu-se um profissional do Ministério da Saúde e um representante do Grupo de 

Eventos de Massa da Anvisa, constituindo elos de ligação com esses órgãos. 

A produção dos alimentos para serem consumidos dentro do estádio foi realizada 

por quatro empresas responsáveis por: alimentação de voluntários e trabalhadores; 

alimentos a serem comercializados nas lanchonetes; alimentos dos camartes e área Vip 

(convidados) e alimentos da área Very Vip (representantes da CBF, FIFA e autoridades 

nacionais e internacionais). As áreas de produção diversas foram inspecionadas 
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diariamente, com reinspeção em caso de entendimento da equipe de retorno para 

maior controle do risco sanitário. 

Em análise dos seis jogos, foram realizadas 2.862 inspeções sanitárias, com 

uma média de 477 inspeções/dia (Tabela 9), tendo como objetos de atuação: área de 

regeneração de alimentos, estruturas provisória de comércio de alimentos, boxes de 

baianas de acarajé, carrinhos móveis com vendas de bebidas, refeitórios para 

trabalhadores terceirizados, voluntários e profissionais de imprensa, ilhas de 

distribuição de alimentos, bares, cozinhas produtoras e/ou finalizadoras(88), depósitos 

de resíduos, depósito de alimentos, lanchonetes, boxes em estruturas provisórias para 

comércio de alimentos e bebidas,  mochilas térmicas para comércio de bebidas e 

alimentos, camarotes, sanitários, vestiários de jogadores e árbitros, ambulâncias, 

postos médicos, mochilas de socorristas, mochilas de socorristas com desfibriladores e 

água para consumo humano. 

 

Tabela 9 - Distribuição quantitativa e percentual de inspeções realizadas, durante a 
Copa do Mundo, segundo os dias de jogos, na Fonte Nova. 

Objetos de atuação 
ESP 

x HOL 
ALE 

x POR 
FRA 
x SUI 

BOS 
x IRÃ 

EUA 
x BEL 

COST 
x HOL TOTAL % 

Área de regeneração 1 1 1 1 1 1 6 0,21 

Estruturas prov. de 
comércio 3 8 8 7 6 8 40 1,4 

Boxes de baianas de 
acarajé  6 6 6 6 6 6 36 1,26 

Carrinhos de bebidas 2 40 26 57 60 103 288 10,06 

Refeitórios 4 4 4 4 4 4 24 0,84 

Ilhas de distribuição 13 17 14 11 14 17 86 3 

Bares 8 19 15 11 14 16 83 2,9 

Cozinhas 12 17 12 14 16 17 88 3,07 

Depósitos de resíduos 2 3 1 3 5 3 17 0,6 

Depósito de alimentos 14 23 21 21 23 36 138 4,82 

Lanchonetes 28 30 31 32 45 44 210 7,34 

Boxes  12 70 80 55 42 85 344 12,02 

Mochilas térmicas 15 12  0 51 44 54 176 6,15 

Camarotes 11 60 58 52 57 46 284 9,92 

Sanitários 114 133 99 134 126 159 765 26,73 

Vestiários 3 3 3 3 3 3 18 0,63 

Ambulâncias 9 9 9 9 9 9 54 1,89 

Postos médicos 8 8 8 8 8 8 48 1,68 

Mochilas de socorristas 18 18 18 18 18 18 108 3,77 

Mochilas com DEA 8 8 8 8 8 8 48 1,68 

Água consumo humano 0 0 1 0 0 0 1 0,03 

TOTAL 291 489 423 505 509 645 2862 100 

Fonte: Boletins de registro das atividades da VISA/DSCH durante a Copa do Mundo  
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O gráfico seguinte demonstra que de acordo com o tipo de objeto de interesse da 

Visa, do montante de inspeções realizadas observa-se que 63% (1803/2862) ocorreram 

em serviços de alimentação, 28% (801/2862) em serviços de interesse à saúde e 9% 

(258/2862) em serviço de saúde. 

 

Gráfico  16 - Distribuição percentual de inspeções realizadas, por objeto de interesse 
da Visa, em jogos da Copa do Mundo, na Fonte Nova 

 

             Fonte: Boletins de registro das atividades da Visa/DSCH durante a Copa do Mundo 
 

 

Analisando os seis dias de jogos, observa-se que o primeiro jogo “Espanha x 

Holanda” apresentou o menor percentual de inspeções (10,2%), contrapondo-se ao 

último jogo “Costa Rica x Holanda” com 22,54% das inspeções (Gráfico 17), podendo 

ser facultado o baixo índice pela dificuldade de acesso ao estádio por falhas no 

credenciamento dos profissionais da Visa, configurando atraso no início das atividades 

com prejuízo no acompanhamento da recepção de refeições no estádio e a dinâmica 

das ações desenvolvidas nos camarotes. Além disso, algumas lanchonetes não 

estiveram em funcionamento por conta de número insuficiente de funcionários para 

atuação, também por falha no credenciamento do sistema operacional da FIFA. 

Constatou-se, nesse jogo, a implicação na qualidade dos alimentos a serem 

comercializados, por falhas operacionais das empresas, ocasionando perdas de 

alimentos em grande monta. 
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Gráfico  17 - Número de inspeções/dia de jogo, durante a Copa do Mundo, na Fonte 
Nova 

 

Fonte: Boletins de registro das atividades da Visa/DSCH durante a Copa do Mundo 

 

As irregularidades encontradas remeteram-se a acondicionamento inadequado 

de alimentos, gerenciamento inadequado de resíduos, falhas no fluxo operacional de 

produção e/ou distribuição, armazenamento de alimentos. Realizou-se 39 medidas 

inerentes às práticas da Visa no período, compreendendo notificações (27), autos de 

infração (4), termos de apreensão (7) e interdição (1). Sendo que as notificações 

corresponderam a 69,23% com ocorrências relativas a armazenamento inadequado de 

alimentos, fluxo operacional inadequado e elementos estruturais falhos.  

Ressalta-se o grande volume de apreensão de produto realizada no primeiro e 

segundo dia do evento, sendo que houve redução do volume de apreensões no 

decorrer dos jogos, como reflexo da correção das irregularidades quanto ao 

armazenamento e distribuição os alimentos. 

Em análise quanto a distribuição quantitativa de medidas adotadas por dia de 

jogo (Gráfico 18), percebe-se que o Jogo “Espanha x Holanda” apresentou o maior 

número (12), com destaque para as notificações (9), retratando assim a dificuldade 

inicial do segmento regulado em atender as exigências legais. Observam-se, nos 

demais jogos, que há uma tendência decrescente na adoção das medidas, refletindo 

uma melhora gradativa das condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos e das 

áreas comuns (cobertas) inspecionados na Arena. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

ESP x HOL ALE x POR FRA x SUI BOS x IRA BEL x EUA COST x HOLIn
sp

eç
õ

es
/d

ia
 d

e 
jo

go



90 

 

Gráfico  18 - Distribuição quantitativa de medidas adotadas nas inspeções realizadas,  
segundo os jogos da Copa do Mundo, na Fonte Nova. 

 

 
 
Fonte: Boletins de registro das atividades da Visa/DSCH durante a Copa do Mundo 

 

 

Jogos Olímpicos: 

 

A equipe da Visa que atuou no estádio foi composta por 08 (oito) fiscais de 

controle sanitário, com atividade diária de 12 horas, organizados por duplas. Os 

profissionais foram escalados para inspeções de acordo com os objetos distribuídos no 

local, descritos em planilhas previamente elaboradas, com inspeções em lanchonetes, 

estruturas móveis de venda de bebidas (carrinhos), vestiários, camarotes, cozinhas, 

depósitos de resíduos, câmaras de congelamento e refrigeração, áreas de recebimento 

de gêneros alimentícios, área de distribuição de alimentos, refeitório, sala antidoping, 

sala de uso de profissionais de mídia, sanitários. Destinou-se uma dupla para cobrir os 

serviços de saúde (ambulância e postos médicos, mochilas de brigadistas, insumos da 

equipe médica de campo) e outra dupla ficou responsável pela coordenação e apoio 

aos trabalhos desenvolvidos pelas equipes e sistematização parcial dos dados, bem 

como encaminhá-los à Visa do nível central. 

Baseado na estratégia de cobertura definida previamente para o estádio realizou-

se 1.287 inspeções sanitárias, nos seis dias de jogos olímpicos, com uma média de 214 
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inspeções/dia. Cabe destacar que do quantitativo de inspeções realizadas, 58,2% (749) 

ocorreram em serviços de alimentação e 35,5% (457) em serviços de interesse a saúde 

como aponta o Gráfico 19.  

 

Gráfico  19 - Distribuição percentual das inspeções realizadas, por objeto de interesse 
da Visa, nos Jogos Olímpicos, na Fonte Nova 

 

              Fonte: Boletins de registro das atividades da Visa/DSCH durante os jogos olímpicos  
 

 

A diversidade dos objetos obteve maior facilidade de cobertura por conta das 

informações prévias do organizador do evento, ademais todo o serviço de alimentação 

foi operado por uma única empresa, tendo isso como facilitador ao processo de 

compatibilização do plano apresentado com o observado nas inspeções realizadas. A 

tabela seguinte revela que as inspeções nos serviços de alimentação, durante os Jogos 

Olímpicos, tiveram padrão semelhante em cobertura, sendo atreladas ao público 

presente e consequente disponibilidade de serviços no estádio. 
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Tabela 10 - Distribuição quantitativa e percentual de inspeções realizadas, durante os 
Jogos Olímpicos, segundo os dias de jogos, na Fonte Nova. 

Objetos de atuação 
 

Dias de Jogos 

Total %insp 04/08 07/08 09/08 10/08 12/08 13/08 

Bares 0 0 2 2 0 2 6 0,8 

Câmaras refrigeradas 1 0 1 1 0 1 4 0,5 

Câmaras congelamento 4 3 2 2 3 2 16 2,14 

Camarotes 0 0 0 38 0 0 38 5,1 

Container p/ congelados 4 4 4 4 4 4 24 3,2 

Copa 1 1 1 1 1 1 6 0,8 

Cozinha 2 1 1 1 1 2 8 1,1 

Depósito de alimentos 3 4 2 3 3 4 19 2,54 

Est.prov de alimentos e bebidas 9 22 10 45 9 19 114 15,22 

Carrinhos de bebidas 80 72 31 64 24 24 295 39,4 

Lanchonetes 40 29 31 30 21 29 180 24 

Área de distribuição de lanches 1 1 1 1 2 1 7 0,9 

Área de montagem de lanches 1 1 1 1 1 1 6 0,8 

Refeitórios 1 1 1 1 1 1 6 0,8 

Lounge Família Olímpica 2 2 1 2 1 1 9 1,2 

Área de apoio ao Lounge 2 1 1 1 1 2 8 1,1 

Área de recebimento 0 0 0 1 1 1 3 0,4 

Total  151 142 90 198 73 95 749 100 

  Fonte: Boletins de registro das atividades da VISA/DSCH durante os Jogos Olímpicos 

 

As inspeções para controle do risco sanitário em serviços de saúde e serviços de 

interesse da saúde constituíram-se em ambulâncias (27), mochilas de brigadistas (30), 

mochilas de equipe médica de campo (08), postos médicos (16), depósitos de resíduos 

(30), sanitários (329), vestiários (45), elevador de carga/descarga (25), área de 

segregação de resíduos (06), depósito de material de limpeza (11), depósito de 

descartáveis (06) e sala antidoping (05), evidenciando um leque mais extenso de 

objetos. 

Dos objetos com algum tipo de irregularidade, 54,7% (29/53) pertencem ao 

segmento de serviços de interesse a saúde, com destaque para os sanitários e área de 

segregação de resíduos; 39,6% (21/53) ao de alimentos, pontuando-se lanchonetes e 

depósito de alimentos. As ações da Visa relativas aos sanitários e área de 

armazenamento e segregação de resíduos foram desenvolvidas por conta do risco de 

contaminação dos alimentos, visto que os equipamentos sanitários são utilizados, 

também pelo manipulador de alimentos em todas as etapas de produção dentro do 

estádio, o que poderia conferir grande risco, em situação de não correção das 

irregularidades. 
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Conforme se observa no gráfico abaixo, analisando a distribuição quantitativa de 

medidas adotadas pela Visa por dia de jogo (Gráfico 20), percebe-se que o primeiro dia 

apresentou o maior número (04), com destaque para as notificações (03) e somente 

uma apreensão. Observa-se, nos demais dias, que há uma redução na emissão de 

notificações, em resposta a melhora gradativa das condições higiênico-sanitárias dos 

estabelecimentos. Entretanto, no quinto jogo há um aumento quantitativo de 

notificações (03) por conta de inadequado processo de recolhimento de resíduos 

produzidos no estádio em momento anterior a partida de futebol.  

 

Gráfico  20 - Distribuição quantitativa de medidas adotadas nas inspeções realizadas, 
durante os Jogos Olímpicos na Fonte Nova 

 

 
 

Fonte: Boletins de registro das atividades da Visa/DSCH durante os jogos olímpicos 
 

 

 

b) Inspeções em serviços de saúde para controle do risco sanitário da área intra 

estádio: 

 

Conforme salienta a OMS (2015) os serviços médicos dos EM são serviços de 

saúde que atendem aos feridos ou doentes em um evento ou nas imediações. Em se 

tratando do evento constituem as estruturas: os postos médicos e os serviços de 

remoção (ambulâncias). Os prestadores desses serviços envolvem a equipe técnica de 

médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e socorristas. A análise inicial do 
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contexto do evento, leva em consideração a maior incidência de lesões do que 

encontrado na população em geral, além da possibilidade de acidentes e catástrofes. O 

número de serviços instalados e o nível de complexidade decorre da avaliação 

cuidadosa dos riscos, corroborando com os eventos anteriores. A localização das 

estruturas do serviço médico dependerá do número de participantes e da posição das 

estruturas complementares instaladas.  

Foram identificados segmentos que não são contemplados na legislação 

sanitária vigente, como as equipes de socorristas. O seu aparato não se encontra 

normatizado na saúde, sendo utilizado pelas equipes sacolas (mochilas) com produtos 

e instrumentais de interesse da saúde (respirador mecânico de transporte, gaze, 

ataduras, soros, soluções antissépticas, dentre outros), o que fez com que a Visa 

distrital construísse um instrumento de controle simplificado para tal situação (ANEXO 

R). Além disso, nos Jogos Olímpicos, a Visa deparou-se com outro elemento: as bolsas 

(mochilas) utilizadas pelas equipes médicas de campo, munidas de desfibrilador 

automático externo (DEA), ressuscitador manual adulto com reservatório (AMBU), 

máscara laríngea, medicações, equipamentos para medidas de sinais vitais, material 

penso, dentre outros, constituindo assim objetos da Visa, sendo também construído um 

instrumento (ANEXO S) para utilização durante as inspeções. 

Nas inspeções pode-se constatar que as estruturas oferecidas como serviço 

médico estavam compatibilizadas com o apresentado em projeto. A configuração com 

número de ambulâncias e postos médicos nos jogos da Copa das Confederações e 

durante os jogos da Copa do Mundo mostrou-se igual em todos os jogos, independente 

do público presente (Tabela 11). Constatou-se o formato bastante distinto nos jogos 

olímpicos, visto que as estruturas disponíveis foram baseadas no público, oscilante a 

depender das seleções que disputavam os jogos, conforme se observa na tabela 

12 .Tal formato, com redução das estruturas,  aconteceu em função de maior controle 

nos custos operacionais do serviço pelo COL.  
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Tabela 11 - Estruturas montadas no estádio, em todos os jogos, para atendimento a 
atletas, público e trabalhadores durante Copa das Confederações e Copa do Mundo 

 

 Copa das Conf. Copa do Mundo 

Posto médico 07 07 

Ambulância de suporte básico (tipo B) 02 02 

Ambulância de suporte avançado (tipo D) 06 07 

Sala antidoping 01 01 

Mochilas de brigadistas 0 18 

Fonte: Boletins de registro das atividades da Visa/DSCH durante Copa das Confederações e Jogos 
Olímpicos 

 

 

Tabela 12 - Estruturas montadas no estádio para atendimento a atletas, público e 
trabalhadores durante os Jogos Olímpicos 

 Jogo 1 Jogo 2 Jogo 3 Jogo 4 Jogo 5 Jogo 6 

Posto médico 03 02 03 03 03 03 

Ambulância de suporte 
avançado (tipo D) 

07 04 03 06 03 04 

Sala antidoping 1 01 01 01 01 01 

Mochila de brigadista com 
desfibrilador 

05 05 05 05 05 05 

Mochila de equipe médica de 
campo 

02 02 02 02 02 02 

Fonte: Boletins de registro das atividades da Visa/DSCH durante os jogos olímpicos 

 

Quanto às estruturas de serviços de saúde montadas para a Copa das 

Confederações, não houve monitoramento no equipamento (mochila) utilizado pelos 

socorristas, atribuindo-se ao desconhecimento da Visa sobre a existência. Quanto à 
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cobertura em inspeções nas demais estruturas, houve alcance total (100%) dos 

serviços médicos de saúde fixos (postos médicos) e ambulâncias durante todos os 

jogos dos eventos do estudo. Entretanto, houve dificuldade de acesso da equipe da 

Visa para inspeção na sala de testagem anti doping no segundo e último dia de jogo 

durante os jogos olímpicos, devido a equipe responsável ter alterado o fluxo proposto 

de horário de inspeção, configurando falha no entendimento do programado. 

Foram realizadas inspeções em todo o serviço de saúde instalado no estádio, 

sendo observadas poucas irregularidades, podendo ser correlacionado ao processo 

anterior de apreciação das estruturas e dos fluxos operacionais dos mesmos. 

Considerando as irregularidades identificadas, pode-se contemplar a diferença entre os 

eventos estudados, tendo em vista o maior envolvimento da empresa prestadora de 

serviço com a Visa no repasse de informações e discussões a respeito do processo a 

ser implantado. 

As observações das irregularidades durante as inspeções nos jogos da Copa das 

Confederações remetem a elementos básicos, tais como: ausência de kit parto e 

drenagem torácica, medicação sem segregação, torpedo de gás medicinal em fixação, 

desorganização do serviço, ausência de medicamento parte do protocolo e tábua de 

reanimação, além de equipamento danificado (cardioversor), ressaltando-se a correção 

das irregularidades durante o período imediato às solicitações. Constatou-se que a 

montagem dos equipamentos e a munição dos instrumentais aconteceram somente no 

dia do início das atividades da competição, o que pode ter colaborado para a 

irregularidade apresentada. Nos dois jogos seguintes percebe-se a intensa redução nas 

irregularidades, conforme Quadro 4. 
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Quadro 4 - Irregularidades no serviço de saúde em jogos da Copa das 
Confederações, na Fonte Nova 

 Jogo 1 Jogo 2 Jogo 3 

Ambulância Ausência de: kit parto, 
kit drenagem torácica, 
medicamento para 
controle glicêmico.  

Sem irregularidade Sem irregularidade 

Posto médico Ausência de tábua de 
reanimação, 
medicações sem 
segregação, torpedo 
de gás medicinal sem 
fixação, defeito em 
cardioversor, 
desorganização do 
ambiente. 

Bomba de infusão 
com defeito, torpedo 
de gás medicinal 
sem fixação. 

 

Ausência de uma 
tábua de 
reanimação. 

Observações Correção imediata, 
com exceção do 
torpedo. 

Correção imediata, 
com exceção do 
torpedo. 

Correção imediata. 

Fonte: Boletins de registro das atividades da Visa/DSCH durante os jogos olímpicos 

 

No tocante a Copa do Mundo observa-se que os serviços de saúde 

apresentaram poucas não conformidades, sendo imediatamente corrigidas pelos 

responsáveis, sendo as mesmas de natureza estrutural (iluminação inadequada em um 

posto médico na área VVIP, presença de torneira que não dispensava o uso das mãos 

em posto do nível 06) e de logística (ausência de pallets e armários em quantidades 

suficientes para acondicionar material – caixas em contato com o chão; presença de um 

torpedo portátil de oxigênio vazio e de fluxômetro de oxigênio inadequado para o 

equipamento/torpedo em posto médico; ambulância tipo D funcionando sem baterias 

extras para equipamentos (Quadro 5). Sobre as irregularidades evidenciadas nas 

inspeções nos serviços de saúde durante os Jogos Olímpicos, observa-se no Quadro 6 

que o único desvio identificado foi no tocante a abrigo temporário de resíduos, sendo 

prontamente corrigido.   No que concerne as equipes de brigadistas (socorristas), 

verifica-se presença de equipamento com dispositivo com prazo de validade vencido, 
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ausência de equipamentos de proteção individual (EPI’s), higienização inadequada de 

equipamento. 
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Quadro 5 - Irregularidades no serviço de saúde em jogos da Copa do Mundo, na Fonte Nova 

 Ambulância Posto médico (PM) Mochila de brigadistas Observações 

Jogo 1 Torpedo de oxigênio 
vazio e fluxômetro não 
compatível em uma 
ambulância; 

Ausência de baterias 
extras. 

Iluminação inadequada em 
um posto médico; 

Torneira com acionamento 
manual em um PM;  

Acondicionamento 
inadequado de insumos. 

Ventilador mecânico com 
validade da esterilização 
vencida 

Correção imediata 

Jogo 2 Sem irregularidade Sem irregularidade Material penso desprotegido 
em kits 

Correção imediata  

Jogo 3 Sem irregularidade Sem irregularidade Sem irregularidade - 

Jogo 4 Sem irregularidade Sem irregularidade Sem irregularidade - 

Jogo 5 Sem irregularidade Sem irregularidade Sem irregularidade - 

Jogo 6 Sem irregularidade Sem irregularidade Sem irregularidade - 

Fonte: Boletins de registro das atividades da Visa/DSCH durante a Copa do Mundo 
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Quadro 6 - Irregularidades no serviço de saúde nos Jogos Olímpicos na Fonte Nova 

 Ambulância Posto médico Mochila de brigadistas Observações 

Jogo 1 Sem irregularidade Sem irregularidade Ressuscitador manual não estéril 

Ausência de máscara de proteção para 
equipe 

Placa de desfibrilador externo automático 
(DEA) com prazo de validade expirado 

Máscara pocket ressuscitadora com higiene 
precária 

Substituição 
de materiais 
imediatamente 

Jogo 2 Sem irregularidade Ausência de abrigo 
temporário de resíduos 

Sem irregularidade Correção 
imediata 

Jogo 3 Sem irregularidade Sem irregularidade Sem irregularidade  

Jogo 4 Sem irregularidade Sem irregularidade Sem irregularidade  

Jogo 5 Sem irregularidade Sem irregularidade Sem irregularidade  

Jogo 6 Sem irregularidade Sem irregularidade Sem irregularidade  

Fonte: Boletins de registro das atividades da Visa/DSCH durante os jogos olímpicos 
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A Visa fez acompanhamento da característica dos atendimentos realizados no 

serviço médico instalado no estádio, no sentido de rastrear prováveis danos 

relacionados a ingestão de água e alimentos contaminados, bem como a não 

realização de boas práticas na produção de alimentos e higienização do ambiente, 

superfícies e equipamentos. 

O monitoramento dos atendimentos foi realizado com recebimento de 

informações in loco, com associação das possibilidades de instalação de surto de 

doença veiculada por alimento. No tocante a característica dos atendimentos realizados 

pelo serviço médico nos dias de evento, salienta-se que durante a Copa das 

Confederações o volume de atendimento por alterações gastro intestinais foi pequeno e 

sem correlação com os alimentos distribuídos ou comercializados no estádio. 

 

Tabela 13 - Característica dos atendimentos realizados nos serviços médicos na Copa 
das Confederações, na Fonte Nova 

 Nigéria x Uruguai Itália x Brasil Uruguai x Itália 
 

Atendimentos por náuseas, 
vomitos ou diarréia 

4 8 8 

Outros atendimentos 45 96 85 

Total  49 104 93 
Fonte: Boletins de registro das atividades da Visa/DSCH durante a Copa das Confederações 

 

Os atendimentos realizados durante a Copa do Mundo mostram um aumento em 

número de atendimentos por náuseas, vômitos ou diarréia, o que fomentou maior 

implicação da equipe da Visa presente para o rastreamento das possibilidades de 

contaminação em alimentos produzidos e/ou comercializados no estádio, ademais 

outras arenas sedes de jogos apresentaram casos de diarréia correlacionados a 

ingestão de alimentos produzidos no estádio. Entretanto, no rastreamento dos 

alimentos e do consumidor dos mesmos, constatou-se que os casos de diarréia não 

tinham vinculação ao produto comercializado ou distribuído no estádio. 
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Tabela 14 - Característica dos atendimentos realizados nos serviços médicos na Copa 
do Mundo, na Fonte Nova 

 Espanha 
x 

Holanda 

Alemanha 
x Portugal 

França 
x Suíça 

Bósnia x 
Irã 

EUA x 
Bélgica 

Holanda 
x Costa 

Rica 

Atendimentos por 
náuseas, vomitos  
ou diarréia 

6 25 49 26 20 26 

Outros atendimentos 58 90 137 81 113 137 

Total  64 115 186 107 133 163 
Fonte: Boletins de registro das atividades da Visa/DSCH durante os Copa do Mundo 

 

Quanto aos Jogos Olímpicos, observa-se reduzido número de atendimentos, 

entretanto a estratégia de investigação da Visa manteve-se a mesma, com avaliação se 

o consumidor haveria ingerido produto manipulado no estádio em período anterior aos 

sintomas, no sentido de rastrear possível surto de doença veiculada por alimento.  

Fazendo a correlação atendimento médico/público durantes os eventos, observa-

se que durante a Copa das Confederações a relação foi de 1/483, Copa do Mundo 

1/391, Jogos Olímpicos 1/686. Pode-se inferir que o  maior numero de atendimentos 

durante a Copa do Mundo foi permeado pelo maior tempo de permanência do 

expectador no estádio , além de maior consumo de bebidas alcóolicas.   

 

Tabela 15 - Característica dos atendimentos realizados nos serviços médicos nos 
Jogos Olímpicos, na Fonte Nova 

 Alemanha 
x México 
Coréia do 
Sul x I.Fiji 

I.Fiji x 
México 

Alemanha 
x Coréia 
do Sul 

Austrália 
x 

Zimbabue 
Nova 

Zelândia 
x França 

Japão x 
Suécia 
Brasil x 

Dinamarca 

Alemanha 
x China 

Dinamarca 
x Nigéria 

Atendimentos 
por náuseas, 
vomitos ou 
diarréia 

4 3 4 6 1 02 

Outros 
atendimentos 

24 25 22 52 10 25 

Total  28 28 26 58 11 27 
Fonte: Boletins de registro das atividades da Visa/DSCH durante os jogos olímpicos 
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c) Inspeções em serviços de interesse à saúde para controle do risco sanitário da 

área intra estádio 

 

Afastando o contexto clássico do monitoramento do risco sanitário nos serviços 

de alimentação e nos serviços de saúde dos eventos de massa, ampliaram-se as 

atividades da Visa considerando outros elementos, conferindo maior extensão das 

atividades. Realizou-se inspeção nas instalações sanitárias durante os três eventos, 

conforme se observa na tabela 16. Embora seja afastado do contexto básico dos 

relatos das ações de Visa em EM esse objeto se apresenta como essencial, tendo em 

vista a necessidade de capacidade adequada, localização e facilidade de acessibilidade 

aos mesmos. 

Conforme salienta a OMS (2015), os sanitários devem ser fornecidos para 

ambos os sexos, com a proporção de um assento sanitário para cada duzentas 

mulheres e um para cada trezentos homens, devendo estar os mesmos dispostos com 

sinalização. Atrelado a esse elemento correlacionou-se as instalações para lavagem de 

mãos, munidas de sabão, toalhas descartáveis e água corrente. 

 

Tabela 16 - Inspeções realizadas em sanitários durante os EM do estudo 

 Copa das 
Conferações 

Copa do Mundo Jogos olimpicos 

Inspeções 
realizadas 

280 765 329 

Média 
inspeções/jogo 

93,3 127,5 54,8 

Fonte: Boletins de registro das atividades da Visa/DSCH durante os eventos  

 
 

Observou-se nesse contexto a localização dos recipientes acondicionadores dos 

resíduos, bem como o armazenamento e o destino. A capacidade dos recipientes 

mostrou-se adequada, com a utlização dos depósitos de resíduos satélites localizados 

dentro das áreas do estádio. Entretanto, situações de manejo inadequado de resíduos 

foram evidenciadas durante os tres eventos do estudo. 
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Durante a Copa das Confederações não houve inserção no planejamento da 

Visa para as inspeções nos depósitos de resíduos satélites que fazem armazenamento 

provisório, constituindo lacuna nas execuções programadas das ações. Nesse contexto 

verificou-se que os resíduos não obtiveram o olhar da Visa quanto ao seu manejo 

adequado.  

Durante a Copa do Mundo, com a inserção na apreciação do projeto do evento, a 

Visa pode analisar os aspectos referentes ao gerenciamento dos resíduos, com 

compatibilização dos mesmos in locosendo constatado falhas pontuais no recolhimento 

e armazenamento, com pronta correção após sinalização da equipe da Visa. 

Verificou-se, nos Jogos Olímpicos, que as estratégias propostas pelo 

organizador do evento mostraram-se falhas, visto que não contemplaram o volume 

grande de resíduo que seria gerado após o quarto jogo (Brasil x Dinamarca) com um 

público muito superior aos anteriores. Adita-se a isso, que por questões de segurança, 

houve maior tempo gasto para entrada no estádio de veículos para substituição das 

caixas coletoras que se encontravam com sua capacidade máxima de resíduos, 

passando previamente por operação “varredura” de equipes especializadas da polícia 

militar. 

 

d) Ações de promoção da saúde 

 

Algumas práticas de promoção da saúde poderiam ser utilizadas durante a 

realização dos três eventos do estudo na área do estádio, tais como alertas referentes 

ao consumo de água, uso de protetor solar, repelentes (tendo em vista os casos de 

dengue e Chikungunya registrados), consumo de alimentos de forma segura evitando o 

armazenamento destes, dentre outras. Contudo, não foi realizada qualquer atividade de 

promoção da saúde dentro do estádio, exceto a distribuição e adesivos a campanha de 

controle de uso de tabaco para serem fixados nas dependências do estádio nos três 

eventos. 
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e) Atividades em atenção a ameaças químicas, biológicas, radioativas (QBRN) 

A OMS (2015) refere que em um EM a probabilidade de um ataque por ameaças 

por agentes químicos41, biologicos42 ou materiais radioativos43 (QBRN) é geralmente 

baixa, mas o impacto é muito grande, sendo necessário o conhecimento do 

gerenciamento deste, visto que a disponibilidade de produtos químicos perigosos é 

grande. A possibilidade de um ataque por QBRN mostra-se um risco que os 

organizadores do EM e as forças de segurança devem gerenciar, embora a 

probabilidade possa ser baixa mas com grandes proporções em acometimento de 

pessoas e em visibilidade.  

Durante a Copa das Confederações não houve atividade da Visa quanto a 

cuidados relacionados a ameaças QBRN. A análise de possibilidades de incidente por 

agente biológico não foi debatida, quer seja por não apropriaçãoo da Visa frente as 

ameaças por QBRN, quer por não ter acontecido aproximação com outros setores 

nesse evento. Evidenciando, dessa forma, o estranhamento desse elemento no 

planejamento do evento.  

Entretanto, na Copa do Mundo, com inserção em estudos das referidas 

ameaças, a programação da Visa teve inserção em aspectos mais ampliados, 

constituindo assim, um instrumento para sensibilização dos cuidados do olhar em 

identiicação de surtos com característica de mera rotina, descartando a possibilidade de 

ação intencional. Atenção às possibilidades de contaminação química mostrou-se um 

dos elementos a serem ponderados, com a equipe sendo treinada para a observação 

mais cuidadosa com os produtos referidos como rotineiros, que poderia apresentar 

potencial para grandes contaminações.  

Durante a Copa do Mundo, com as discussões a respeito de terrorismo e com a 

inserção da saúde em treinamentos específicos, buscou-se conferir atividades 

relacionadas a questões de segurança, tais como: observação para maior controle do 

                                                 
41Produtos químicos tóxicos na forma sólida, líquida ou gasosa, que através de sua ação química possa 
causar morte, incapacidade temporária ou permanente para humanos ou outros animais (TSOUROS, 
EFSTATHIOU, 2007) 
42 São organismos vivos, como bactérias, vírus, Rickettsia, fungos ou toxinas de origem biológica que 
possam infectar ou intoxicar humanos ou outros animais.  
43 Substância que causa excessiva exposição a radiação entre humanos e outros seres vivos, afetando o 
ambiente. A exposição excessiva pode ser devida a exposição externa por proximidade do material 
radionuclear ou devido a contaminação por ingestão ou inalação. 
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uso e disponibilização de produtos químicos de limpeza, desinfetantes e venenos para 

vetores; controle específico das matérias primas dos alimentos a serem 

comercializados e/ou distribuídos; análise do transporte dos alimentos que adentravam 

o estádio, uma vez que havia produção em área externa para suprimento a 

trabalhadores voluntários e terceirizados; apreciação das condições de abastecimento 

de água e da sua qualidade, ressaltando-se o grande potencial de contaminação e 

alcance através de elemento hídrico. 

Durante os Jogos Olímpicos, com maior inserção em discussões em segurança 

relativas a ameaças em QBRN, a Visa passou a desenvolver atividades de maior 

controle, quer seja nos serviços de alimentação, quer seja nos serviços médicos. Além 

da regulação dos produtos químicos que circulavam no estádio referentes a 

higienização e limpeza; monitoramento do controle de pragas com apreciação da 

empresa responsável pela execução; identificação das características das matérias 

primas e produtos alimentícios com observação de alguma evidência de adulteração ou 

falsificação, configurando algo intencional; limitação do acesso a reservatórios de água 

e acompanhamento da sua qualidade físico-química e biológica. 

Durante as etapas preparatórias, as discussões de comando e controle foram 

intensamente debatidas no intuito de oferecer clareza às equipes no concerne a 

responsabilidades individuais e compartilhadas. A Visa reverberou no intuito de 

reconhecimento de eventos relativos a ameaças, participou de treinamentos, 

identificando processos de crises, por conseguinte identificou brechas de planejamento 

quanto a implicações decorrentes da falha da entrada de alimentos dentro do estádio 

sem devido controle e análise sanitária e do aspecto da segurança. As ações 

coordenadas com as forças de segurança, serviço médico, Visa e setor adminsitrativo 

do estádio tomaram mais corpo durante os Jogos Olímpicos. 

Nos jogos olímpicos, com a visualização pelas forças de segurança, do potencial 

de observação da Visa, além de que o risco de atentados terroristas tenha se mostrado 

mais possível, partiu-se para estratégias de identificação de riscos potenciais, atrelado 

a direcionamento das informações obedecendo a critérios mais rígidos visando 

promover maior segurança. 
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f) Informações 

 

As informações geradas durante os eventos do estudo tiveram direcionamentos 

diferentes à prática rotineira da Visa, sendo estabelecidas etapas dentro do SNVS para 

encaminhamentos. A ativação do Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde 

(CIOCS), um mecanismo de alerta e resposta, que corresponde a uma sala de situação 

organizada durante os jogos para desenvolver ações coordenadas de saúde, bem 

como a identificação pertinente de emergências durante o evento, foi um grande passo 

para prover um fluxo de comunicação linear entre várias esferas de governo. 

A coleta de dados das ações desenvolvidas no estádio foi registrada em fichas 

de atividades e relatórios técnicos pelas duplas em cada dia de jogo. Ao longo do dia, 

os dados parciais eram repassados, via celular e aplicativo WhatsApp, à equipe da Visa 

central para alimentar os sistemas CIOCS e FORMSUS, sendo que os dados do CIOCS 

eram complementados ao final do dia. 

As informações referentes às ações da Visa foram compiladas e repassadas a 

cada intervalo de três horas através de canais instituídos a nível local (CIOCS regional), 

garantindo o fluxo de informações estratégicas com o Centro Integrado de Comando e 

Controle Nacional (CICCN).  

No que concerne a organização central de comando e controle das ações da 

saúde dentro do estádio, nos três eventos do estudo, houve formação dessa estrutura, 

com definição da cadeia de repasse de informações, corroborando ao que temos de 

indicativo por Enock, Jacobs (2008), que refere a necessidade dessa estrutura para que 

sejam identificados os elementos que atinjam a saúde pública e, através da 

comunicação eficaz, minimizar os impactos. 

 

5.5 Momento 4:  Atividades no Pós Evento 

  

As atividades nos pós evento constituem-se ajustes nas avaliações para novas 

estratégias a serem tomadas em situações futuras.  
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Figura 4 - Atividades no pós evento            

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Durante os três eventos do estudo foram elaborados relatórios das atividades 

com encaminhamento para a Coordenação Distrital, Subcoordenação da Visa e 

Diretoria de Vigilância à Saúde. Em tais relatórios foram feitas análises contempladas 

pelos resultados documentados, seguindo recomendações de forma a não haver um 

lapso grande de tempo para que as informações não fossem perdidas. 

Após a Copa das Confederações foram avaliados os instrumentos utilizados com 

vistas a identificar as limitações dos mesmos, tendo acontecido revisão e alteração para 

utilização nas atividades de cobertura dos eventos de massa que aconteceriam 

posteriormente.  

A Visa Salvador integrou-se ao debrief de avaliação da Copa das Confederações 

no Rio de Janeiro, com participação na socialização das experiências vividas pelas 

cidades sedes, com pontuações à despeito das estratégias propostas, tendo a 

proposição de inserção de novos elementos.  

Como elemento suplementar à análise da Copa do Mundo, a Visa Salvador 

participou do Seminário Nacional de Avaliação da Copa do Mundo promovido pela 

1
•Elaboração de relatórios 

•Avaliação de instrumentos criados para uso nos eventos

2
•Participação em reuniões de avaliação com entes do SNVS 

3
•Modificação dos instrumentos utilizados 



109 

 

Anvisa em outubro de 2014, em Curitiba, tendo sido apresentado os resultados de 

cobertura e encaminhado um relato de experiências como elemento colaborador ao 

fomento às discussões sobre EM. No referido seminário foram debatidos os temas 

referentes a melhorias nas atividades em EM, além das propostas de alteração da RDC 

33/14 para encaminhamento à Consulta Pública visto que no cômputo das ações antes 

e durante a Copa do Mundo, observou-se que a legislação vigente não contemplava a 

complexidade dos objetos.  

As modificações, após análise dos instrumentos utilizados, bem como a 

otimização das estratégias a serem utilizadas em outros eventos foram os elementos de 

maior viabilidade em situações posteriores. Nos Jogos Olímpicos foram utilizadas 

planilhas para os dados do evento, sendo analisados os resultados encontrados e as 

estratégias desenvolvidas para definição de ajustes das ações a serem replicadas em 

outros eventos, tendo em vista a característica da cidade do Salvador de sediar 

grandes eventos culturais, carnaval e jogos de futebol. 

Os documentos, na forma de relatórios finais, foram aprendizado para subsidiar 

as avaliações constituindo compartilhamento de experiências e forma de repasse para 

os demais eventos e gestores a seguir. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Os EM objetos do estudo, apresentaram-se como de grande magnitude, tanto 

pelo número de pessoas expectadoras, como também pelo quantitativo de 

trabalhadores, voluntários e o aparato da saúde montado para atendimento destes. O 

número de torcedores alcançando número de até 50.000 pessoas no estádio, mostrou-

se um grande mediador para tomadas de decisões no que tange ao controle do risco 

sanitário.  

O acontecimento dos eventos do estudo no DSCH remeteu a inquietação do 

conceito de território, não meramente espacial, mas sendo entendido como processo, 

vendo-o como “... um espaço em permanente construção, produto de uma dinâmica 

social onde se tensionam sujeitos sociais postos na arena política. Uma vez que essas 

tensões são permanentes, o território nunca está acabado, mas, ao contrário, em 

constante construção e reconstrução” (MENDES et al, 1999). Corroborando com essa 

concepção, a OMS (2006) refere a necessidade de aproximação das necessidades 

locais pra melhor enfrentamento, assim o estudo partiu da premissa do  envolvimento 

distrital facilitando o desenvolvimento das ações. 

O conhecimento do território, segundo Piovesan e colaboradores (2005) para o 

controle do risco sanitário, é fundamental identificando e interpretando a dinâmica das 

populações que nele habitam e utilizam os seus serviços, bem como compreender as 

condições econômicas, sociais e culturais, e quais os atores sociais em questão. Esses 

fatores possibilitam minimizar os problemas sanitários a que estão expostos indivíduos, 

grupos sociais e objetos, e agir sobre os fatores que determinam e condicionam a 

ocorrência de agravos e danos. As práticas da Visa do DSCH, nos eventos do estudo, 

corroboram com o descrito por Paim (1999), de que os DS são assumidos como uma 

nova concepção e prática, reforçando que a organização depende do enfrentamento 

das estruturas existentes.  

Souza e Bahia (2014) referem que o Sistema de Saúde é parte do metassistema 

(a sociedade) sendo que os seus componentes puderam ser identificados no estudo. A 

população beneficiada das ações envolveu os moradores da área adscrita ao estádio, 

trabalhadores dos estabelecimentos da área extra estádio e do estádio, público 
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expectador dos eventos e voluntários. No que concerne a infraestrutura, observou-se 

que os trabalhadores de Visa estiveram em número diferenciado à depender do evento, 

sendo levado em consideração o porte e característica do mesmo.  As ações para 

esses trabalhadores foram distribuídas de acordo com maior afinidade técnica, sendo a 

cobertura e alcance de metas um indicador do processo de qualidade do serviço 

prestado, entretanto elementos básicos como maior disponibilidade de veículos para 

ampliação de cobertura mostrou-se incipiente 

As análises prévias para entendimento das estratégias, com diagnóstico do 

entorno do estádio, os meios de hospedagem, assim como das áreas extra estádio, que 

constituiam as áreas turísticas, figuraram como novos processos de trabalho 

implantados para a Visa do DSCH. Almeida (1998) posiciona que os processos devem 

estar imbricados ou direcionados para o enfrentamento dos problemas, mudando o 

modelo de atenção em uma situação concreta e dinâmica, com elementos já 

estabelecidos, imprimindo um novo direcionamento. O novo modelo apropriado com a 

magnitude dos eventos, trouxe à Visa do DSCH um olhar diferente para as suas 

práticas. 

A análise dos dados do estudo evidenciou o movimento nos aspectos das 

mudanças das práticas, visto que remeteu a necessidades diferentes.  O planejamento, 

referido por Vilasboas (2004), como um elemento de racionalização da ação humana, 

ajusta-se a concepção situacional do planejamento (MATUS, 1993), reconhecendo a 

existência de múltiplos atores, condicionando as possibilidades de sucesso de um 

plano. Nessa proposição, o planejamento das ações, nas etapas diferentes dos 

eventos, oportunizou observar os aspectos relativos a situação, o problema e os atores 

sociais envolvidos nos eventos no sentido de organizar ações voltadas para responder 

as necessidades observadas. 

Embora o planejamento das ações da Visa não tenha acontecido à luz do 

Planejamento Estratégico Situacional (PES), sendo realizado intuitivamente, observa-se 

na sua descrição a manifestação das etapas com as premissas do PES. Ao analisar os 

três eventos, observa-se a modificação dos elementos que compuseram o 

planejamento, à depender da complexidade dos mesmos e das informações 

disponibilizadas, corroborando com Artmann (2000) que descreve que “ um plano 
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elaborado com a aplicação do PES nunca é uma obra “fechada”, mas uma espécie de 

“mapa” para dirigir o ator, para que as suas ações possam ser mais efetivas em cada 

momento da ação”.  

Na referência ao PES, Teixeira e colaboradores (2010), remetem aos diversos 

momentos do processo de planejamento: explicativo, normativo, estratégico e o tático–

operacional, retratando que a atuação planejada sobre qualquer recorte da realidade 

deriva em uma explicação larga sobre uma situação. 

 Nesse sentido, comparando o PES (ARTMANN, 2000; SÁ; PEPE, 2000) com as 

etapas apreciadas no estudo, fez-se a associação: 1) a aproximação com a 

identificação e seleção dos problemas com o diagnóstico da área de abrangência, com 

os objetos da Visa e sua descrição (momento explicativo); 2) definição das ações da 

Visa pautadas no controle do risco para mudança do perfil sanitário, estabelecimento de 

metas com definição de ações com identificação dos recursos disponíveis e possíveis 

(momento normativo); 3) análise da possibilidade da realização das ações para alcance 

dos resultados, com implicação de aspectos organizacionais, costuras intersetoriais e 

interinstitucionais (momento estratégico); 4) execução do plano, com monitoramento 

contínuo das ações e análise durante e após as ações da Visa nos eventos do estudo, 

sendo apreciados os resultados para correção de falhas na direção das prioridades 

(tático operacional). 

Os resultados da associação do planejamento da Visa para os eventos do estudo 

com o PES mostraram-se instigantes, quando remetendo aos princípios de Matos 

(1991) de que o cálculo estratégico articula o “deve ser” com o “pode ser”, além de que 

a necessidade de lidar com outros jogadores e fazer um bom jogo, pode-se 

correlacionar às articulações que foram desenvolvidas para alcance dos objetivos 

propostos. 

Ainda referindo ao planejamento, identifica-se que a implantação de novas 

práticas de atuação da Visa nos EM  mostrou-se importante para definição dos 

resultados, nos quais durante a Copa das Confederações o alcance de ações foi 

limitado por conta da pouca inserção distrital no processo de planejamento. Em contra 

partida, nos eventos posteriores, os resultados encontrados evidenciam que a 

descentralização do planejamento, favoreceu a amplitude nas ações. 
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 Considerando-se o aumento do número de pessoas na região, elevado consumo 

de água e intensa circulação de alimentos, o processo de identificação, diagnóstico e 

monitoramento constituíram-se elementos básicos no planejamento das estratégias a 

serem tomadas no tocante ao risco sanitário. Nesse contexto, a OMS em documento 

publicado (WHO, 2015), remete que podem ser tomadas várias medidas para reduzir 

esses riscos, com os processos de licenciamento, treinamentos e avaliação de 

distribuição e circulação de alimentos. Nas etapas definidas para o planejamento 

atentou-se para a normatização brasileira e às recomendações de caráter internacional, 

tendo em vista que as publicações acerca das definições de ações da Visa em EM 

nacionais são escassas. As publicações referenciando as atividades da saúde em 

Jogos Olímpicos anteriores realizados na Europa e Estados Unidos, assim como 

boletins da OMS sobre os EM, constituíram também base nos direcionamentos das 

ações. Ressalta-se que, para a Copa das Confederações, a norma disponível não 

contemplava as necessidades para as ações. Á partir da Copa do Mundo a legislação 

específica apresentou maior aproximação aos objetos da Visa promovendo melhores 

ajustes ao controle do risco sanitário.  

As etapas para controle do risco sanitário, dos três EM do estudo, no período pré 

evento, da área extra estádio, constituíram do diagnóstico dos estabelecimentos; do 

licenciamento de restaurantes, lanchonetes, bares, mercadinhos, meios de 

hospedagem e estações de transbordo priorizando as áreas de maior circulação de 

pessoas e das atividades educativas.  Ademais, a preocupação com os riscos relativos 

aos serviços prestados e consumo de alimentos nos meios de hospedagem são 

referidos pela OMS em duas publicações sobre o objeto EM (WHO, 2008; 2015). Os 

resultados apontam para a preconização da OMS (2015), visto que a o processo 

educativo, como estratégia para maior alcance de informações para o setor regulado, 

promoveu maior interação com a Visa, além de visibilidade do entendimento do risco 

sanitário.  

Os dados revelam que ocorreram diferenças de coberturas nos três eventos do 

estudo, com a inserção de outros segmentos objetos da Visa, tendo em vista a 

necessidade de maior cobertura para ampliar o controle do risco sanitário, levando em 

consideração os aspectos de novo entendimento no tocante a segurança pública. Tais 
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diferenças foram pautadas na pouca inserção da Visa distrital no processo de 

planejamento e articulação durante a Copa das Confederações, além de que o EM de 

caráter internacional configurar como um novo elemento frente as práticas.  A inserção 

da Visa do DSCH nos processos posterior dos EM seguintes proporcionaram amplitude 

das ações. As diferenças reforçam a ideia da flexibilidade e adaptação do plano, bem 

como da não separação do planejamento com a execução, tal como Artmann (2000) 

descreve o PES. 

Conhecer o estádio, local de realização dos eventos, para compatibilização com 

as estruturas a serem instaladas fez parte de estratégia nos três eventos do estudo, 

contribuindo para qualificar as ações desenvolvidas nos casos objetos do estudo. Esses 

resultados corroboram com o definido pela OMS (2015) de que as inspeções prévias 

devem iniciar bem antes do EM, sendo que devem se tornar mais frequentes à medida 

da aproximação do evento. 

A OMS (2015) recomenda que os planos realizados pelos organizadores do 

evento devem ser apresentados com antecedência, com os elementos de segurança do 

alimento e água, considerando sanitários e área para lavagem de mãos, número e tipo 

de refeição. Acrescenta que as empresas destinadas para o fornecimento de refeição 

devem ser avaliadas previamente e ter capacidade para o volume de produção, 

abastecimento de água, refrigeração, iluminação, ventilação, equipamentos, utensílios, 

programas de gerenciamento de resíduos, controle de pragas. Sendo que nos eventos 

objetos do estudo, as avaliações prévias foram parciais, tendo na Copa das 

Confederações poucos elementos para serem avaliados por conta da não apresentação 

pelo Comitê Organizador do planejamento da produção de alimentos para serem 

consumidos dentro do estádio. 

Ressalta-se que a análise do projeto do EM quanto a estruturas a serem 

montadas, resíduos, fornecimento de água, higienização e limpeza de áreas, 

disponibilização de instalações sanitárias não foi contemplada durante a Copa das 

Confederações, por conta da não inserção da Visa distrital no processo, o que 

corroborou para atividades de cunho meramente fiscalizatório durante os jogos. 

Durante a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos a inserção da Visa do DSCH na análise 

dos projetos fomentou maiores resultados o que corrobora o posicionamento de que as 
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coberturas são mais efetivas quando há discussão e conhecimento da área (WHO, 

2012; WHO, 2015; XIAODONG et al, 2013) No tocante a apreciação do serviço de 

saúde a ser implantado, há descrição na literatura dessa estratégia (TSOUROS, 

EFSTATHIOU, 2007; ENOCK; JACOBS, 2008), sendo avaliada, nesse estudo, em 

todos os três EM a configuração dos postos médicos e ambulâncias, além da 

destinação .apropriada dos resíduos gerados nesses serviços.  

A análise dos projetos dos eventos durante a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos 

corroborou para identificar as etapas a serem construídas, como estratégia de 

prevenção de danos e redução do risco de acontecimento de surtos. As análises de 

planos de gerenciamento dos resíduos e procedimentos operacionais padronizados de 

higienização e limpeza das áreas dos eventos, apresenta-se na literatura como 

elemento de preocupação tendo em vista a grande associação entre os processos de 

defesas contra processos infecciosos e veiculação de doenças. Assim como as 

recomendações internacionais (WHO, 2015) a análise prévia permitiu identificar os 

riscos correlacionando com o contexto, número de pessoas, distribuição de alimentos e 

a segurança destes, segurança da água, acesso às instalações para lavagem de mãos, 

chuveiro e banheiros. A estratégia avaliou o acesso dos participantes ao serviço 

médico, bem como as associações de cuidados com o bioterrorismo e se o sistema de 

saúde seria capaz de lidar com aumento do número de casos. 

Outro ponto proposto para análise é da estratégia relativa a qualidade e o acesso 

da água, sendo que a execução da atividade regulatória nesse elemento mostra-se 

como etapa fundamental aos processos de abastecimento seguro no que tange a oferta 

contínua, evitando abastecimentos intempestivos e inseguros do ponto de vista 

sanitário. O estudo demonstra a ausência desse elemento de verificação na Copa das 

Confederações, com impacto nas ações de monitoramento.  

Considerando que os EM são de grande magnitude e uma abordagem 

multissetorial é necessária para proporcionar um ambiente seguro e saudável em EM 

(CARRIAPPA et al, 2015), os dados no estudo revelam a evolução do processo de 

inserção da Visa com outros setores e outros órgãos, configurando melhor organização 

das atividades, mostrando-se menos intensa na Copa das Confederações, com 

evolução progressiva na Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. A intersetorialidade, nesse 
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contexto, promovendo olhar para o território, declina em maior controle de riscos, por 

alcançar uma dimensão mais ampla (JUNQUEIRA, 1997). Adiciona-se a participação 

em simulados com as forças segurança que proporcionaram integração entre as partes 

interessadas no desenvolvimento das estratégias para controle mais alargado do risco 

potencial a elementos de contaminações intencionais. Conforme descrito pela OMS 

(2015) estas atividades são importantes para a segurança, saúde, comunidade, todos 

as escalas de governo, comitê organizador, tanto na participação de simulados de 

mesa como de campo.  

Maantyre e colaboradores (2000) referem que os princípios do Sistema de 

Comando de Incidente devem ser incorporados ao plano de preparação em emergência 

para integração das atividades com resposta conjunta, sendo já utilizado pelas polícias 

e bombeiros devendo constituir elementos com a saúde. Os dados revelam inicialmente 

tímida, a participação da Visa em integração aos procesos de resposta conjunta, tendo 

sido evoluída a participação à partir da Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, com 

treinamento específico em Sistema de Comando de Incidente. Identificou-se a 

instalaçao dos Centros de Comando em Saúde Pública ativados para promover um 

fluxo ordenado das informações das ações realizadas nos eventos. Tais estruturas 

demonstram grande importância para as respostas mais rápidas em situações de 

emergência. 

As estratégias de controle de risco sanitário em alimentos a serem 

comercializados ou distribuídos, durante o evento, no interior do estádio, foram 

norteadas por inspeções de alimentos com condução nas áreas de recepção, 

armazenamento, produção, distribuição (TSOUROS; EFSTATHIOU, 2007). Os dados 

revelam que as maiores irregularidades quanto a processo de produção e 

armazenamento de alimentos mostrou-se na Copa das Confederações, onde verifica-se 

baixa quantidade de informação recebida pela Visa das empresas responsáveis pelo 

serviço de alimentação. Dessa forma, a estratégia da análise prévia com a 

compatibilzação das ações nos dias dos eventos mostrou-se elemento positivo.  

O planejamento envolveu organizar as equipes técnicas para monitoramento de 

manipuladores de alimentos, tanto quanto prestadores de serviços de saúde, qualidade 

da água, serviço de saneamento, depósito de resíduos sólidos. Assim, como no relato 
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de Tsouros (2007), o planejamento das ações da Visa foi em torno de promover o 

consumo de alimentos seguros, permeado por critérios relativos a higiene do ambiente, 

monitoramento da água (abastecimento e qualidade), manejo dos resíduos, controle 

sanitário dos serviços de saúde. A estratégia de inspeção nos dias de jogos, fazendo 

cobertura de todos os objetos de interesse da Visa dentro da área do estádio, com 

utilização de instrumentos criados e avaliados, com posterior modificação em ajustes, 

promoveu melhor indice de cobertura nos EM. 

As ações prévias da Visa em análise das estruturas e do planejamento das 

empresas de serviço de saúde colaborou para identificação de poucas irregularidades 

durante a realização dos eventos objetos do estudo.  Os atendimentos dos serviços de 

saúde instalados no estádio, ratificam os encontrados na literatura (TSOUROS, 2007; 

ENOCK, 2008), desde doenças relacionadas ao calor, álcool, lacerações, doenças 

gastrointestinais, dentre outras. Tendo em vista o número de atletas, trabalhadores e 

expectadores aos eventos, os projetos de instalação dos serviços de saúde 

apresentaram-se compatibilizados. Em análise aos dados dos atendimentos, constatou-

se que a estratégia desse monitoramento forneceu a Visa melhor direcionamento para 

validação das estratégias utilizadas para o controle sanitário. 

Ademais, com a informação de surto com casos de doença diarréica aguda nos 

jogos dos povos indígenas em Cuiabá em 2013, atribuído a condições sanitárias 

inadequadas, abastecimento insuficiente de água e destino inadequado de resíduos, 

publicado por Nunes (2016), reforçou que a estratégia de monitoramento das intalações 

sanitárias nos EM  do estudo, no que concerne a sua localização, acesso, condições de 

higiene, além de áreas disponíveis para lavagem de mãos promoveu maior 

tranquilidade para o controle do risco sanitário em contaminação de alimentos. 

Os elementos de promoção da saúde, com ações visando melhorar o estado de 

saúde dos indivíduos e comunidade ficaram aquém das possibilidades. A literatura 

(OMS, 2015) relata que somente são realizadas ações relativas ao controle de tabaco, 

álcool, estimular alimentação saudável e atividade física durante os EM. Entretanto, o 

potencial para melhorar a saúde permanece mal avaliado e inexplorado, tal como foi 

encontrado nos três eventos estudados, com a realização somente de atividade de 

controle de tabaco e de orientações ao setor regulado para disponibilização ao público 



118 

 

das infirmações acerca da regularidade destes diante da Visa. Mostou-se o reflexo da 

prática do dia a dia, com um planejamento não sistematizado, em que são priorizadas 

as ações fiscalizatórias. Evidencia-se, desta forma, que as práticas pouco expressivas 

de promoção da saúde nos EM do estudo atestam a literatura mundial. 

Na discussão continuada dos componentes do Sistema ressalta-se que o 

conhecimento para construção das ações esteve atrelado a experiências anteriores em 

EM locais e nas publicações internacionais sobre o tema. O serviço da Visa esteve 

organizado em ações preponderantemente descentralizada a nível de território do 

DSCH, promovendo maior proximidade com a população local e com os serviços 

regulados. Quanto ao componente do Sistema referente à prestação de serviços, 

desenvolveu-se ações de prevenção com atividades para controle do risco sanitário e, 

de forma incipiente, ações de promoção da saúde. Os recursos financeiros mostraram-

se excassos durante os eventos, referido em estudo recente da OMS (2015) que o 

financiamento das ações de saúde em um EM de grande porte e de caráter 

internacional mostra-se alto (WHO, 2015), porém limitados. O estudo compartilha com a 

afirmativa de que poucos recursos financeiros foram disponibilizados, tendo sido 

observado que as estruturas existentes na Visa para os EM do estudo foram pouco 

modificadas para atendimento a nova demanda. 

O legado de um EM de grande porte começa com o aprendizado do 

planejamento e deve ser visto como um processo contínuo. Sendo revisto e avaliado a 

longo prazo, ou seja, após 2 a 5 anos, com melhoria na capacidade de sediar futuros 

EM (OMS,2015). Nesse argumento, em análise dos três eventos do estudo, a 

participação em processos como reuniões de avaliação no pós evento com outros entes 

do SNVS, debriefs para ponderar os acertos, registros de erros e falhas, lições 

aprendidas e apreendidas, com consequente identificação de novas estratégias 

promoveram um ganho coletivo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora os EM datem de épocas remotas, tornaram-se um grande elemento de 

preocupação mundial, tendo em vista as considerações acerca da saúde pública em 

detrimento do risco sanitário e de questões de segurança pública (WHO, 2015). As 

discussões mais recentes envolvem análises mais largas referentes ao contexto da 

realização e da situação de saúde das cidades sede. Tendo como entendimento a 

estratégia como elaboração do planejamento e a ação como a implementação da 

estratégia, busca-se a visualização do caráter empírico, porém não menos importante, 

dos critérios estabelecidos para formulação das ações da Visa nos EM.  

Pode-se inferir que o planejamento em EM, não é um mero discurso da 

academia, mas objetiva-se pela organização das práticas, a emancipação do sujeito e a 

efetivação do Direito à saúde (VILASBOAS; PAIM, 2008). Ademais, consegue-se alterar 

práticas cartoriais, em muitos momentos focadas no critério do licenciamento, para um 

ampliado entendimento de avaliação do risco sanitário. 

A literatura mundial refere que, com o surgimento dos EM de caráter 

internacional, abre-se a discussão sobre o estabelecimento de critérios organizados e 

definidos para prevenção e controle de riscos sanitários. Ressalta-se que a 

normatização em período anterior aos eventos do estudo se mostrava incipiente, sem 

especificação, estando a Visa utilizando legislação específica a cada objeto de sua 

atuação. A produção de normas inerentes a EM assevera novas determinações não 

somente ao setor regulado, mas também à própria estrutura das ações do SUS frente 

aos EM. Pondera-se a importância de direcionamentos mais ampliados, atentando às 

especificidades do território de inserção do EM. 

Vale ressaltar as experiências relatadas pela literatura mundial, com gratas 

surpresas quanto ao número de eventos com característica comercial, religiosa, além 

dos eventos esportivos, divulgando o trabalho da saúde para além da assistência com 

movimentos de práticas de prevenção, principalmente em países referidos com baixo 

índice de saneamento e pouco acesso à saúde pública como a Índia, contrapondo à 

complexidade de um evento com grande concentração de pessoas (CARIAPA, 2015; 

ENOCK; JACOBS, 2008; MACINTYRE, 2000; WHO, 2015). Procurou-se responder às 
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indagações iniciais desse estudo, que tinham como intuito caracterizar os eventos de 

massa realizados no DSCH entre 2013 a 2016 e identificar e discutir o planejamento e 

execução das ações de Visa no período pré, durante e após a realização dos eventos 

de massa realizados no DSCH entre 2013 a 2016. 

Chama a atenção o fato de que os EM do estudo promoveram mudanças 

significativas no processo de trabalho da Visa, norteando as estratégias com 

planejamento direcionado ao controle do risco sanitário. Ressalta-se, nesse contexto, 

as dificuldades de infraestrutura, tendo em vista a disponibilização reduzida de recursos 

para aparelhamento da Visa do DSCH para realização das atividades. Em face da 

precarização, houve o envolvimento da equipe distrital para manutenção das atividades 

planejadas. 

Diante do EM ter uma grande complexidade e comportar diversos objetos de 

interesse da Visa, torna-se necessário maior proximidade das ações no que tange o 

risco sanitário e a diversidade de atores envolvidos na execução das atividades durante 

a sua preparação e realização. Avaliar e gerenciar o risco sanitário, na tentativa de 

evitar danos e agravos à saúde são elementos chaves para investimentos em 

infraestrutura, conduzindo melhoria nas práticas, resultando, dessa forma, o maior 

legado dos EM. Entretanto, vale ressaltar a premissa de Lucchese (2010) ao revelar 

que as práticas dos países desenvolvidos se centralizam na avaliação do risco 

sanitário, sendo que a práxis em países mais pobres é permeada pelo gerenciamento 

do risco. 

O entendimento mais aprofundado da intersetorialidade e da 

interinstitucionalidade é recomendado para que a efetividade das ações alcance 

melhores resultados. No contexto dos EM, cabe o compartilhamento de atividades com 

demais setores da Vigilância à Saúde, contribuindo no processo decisório de 

planejamento, atendendo mais amplamente a legislação específica de atuação das 

esferas do SUS. Como órgão não somente regulador, mas participante de elementos 

que direcionam melhores resultados no controle e gerenciamento dos riscos à saúde 

pública, a ponte com a Atenção Básica torna-se imperiosa para maiores discussões 

acerca dos propósitos de ações de prevenção de doenças e promoção da saúde. 
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Evidenciou-se a necessidade de maior aproximação, junto aos atores participantes dos 

processos, como as Vigilâncias Epidemiológica, Ambiental e do Trabalhador. 

Os encontros em reuniões para discussão dos resultados, com outros entes do 

sistema, promovidos pela Anvisa foram promissores para novos despertares, 

entretanto, as discussões dentro da própria Visa com explanação da Visa distrital dos 

seus achados não alcançaram os seus objetivos quanto a socialização dos mesmos.  

A Visa, sendo sujeita a conflitos e interesses econômicos e políticos, urge em 

novas demandas em EM com repercussão nos processos, promovendo avanço nas 

suas práticas. A experiência acumulada, certamente, possibilitou ganhos, quer seja pela 

maior apropriação do aparato técnico e novas normas específicas, quer seja pela maior 

visibilidade das ações. Entretanto, clareia a necessidade de debruçar-se na expansão 

das atividades de promoção da saúde. 

As ações permeadas pelo processo educativo, configuraram-se tão relevantes 

quanto o processo clássico da inspeção e utilização do poder de polícia, sendo 

destacado a complexidade de cada processo definido. Para além do processo 

fiscalizatório destacou-se a visualização da mudança da rotina dos moradores locais e 

dos trabalhadores inseridos nos eventos do estudo. É importante considerar que o 

estudo destacou que as ações prévias ao evento constituem o arcabouço básico, o 

pilar, o caminho minucioso e longo para obtenção de resultados satisfatórios das ações 

da Visa no controle do risco sanitário. 

Torna-se um constante desafio lidar com o novo, quando este novo parecia 

conhecido. Dessa forma, atentando para a Visa enquanto organização inserida nos EM 

do estudo, revela-se a capacidade de expansão de suas atividades, com novas 

abrangências e comportamentos, no exercício de aprendizado conjunto (Senge, 2000). 

As atividades em EM na cidade do Salvador, pautadas pela experiencia acumulada 

baseada em eventos anteriores, remetem a necessidade de maiores reflexões quanto a 

práticas de planejamento e políticas de gestão de trabalho no intuito de aprofundar o 

conhecimento sobre as estratégias possíveis de serem utilizadas e, mais do que isso, 

oferecer maior efetividade às ações da Visa. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Autorização da Secretaria Municipal de Saúde para coleta de dados 
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ANEXO B - Check list de auto inspeção para gestores de estabelecimentos de 

serviço de alimentação do entorno da Arena – Copa do Mundo 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA/DSCH 

Razão Social: 
Data: 

AUTOINSPEÇÃO PARA GESTORES DE ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO 
ENTORNO ARENA FONTE NOVA 

AÇÃO SIM NÃO NA OBSERVAÇÃO 

DOCUMENTAÇÃO / GERENCIAL     

Alvará sanitário na validade e visível ao público?     

Existe laudo do corpo de bombeiros atualizado?     

Manual de Boas Práticas de produção de alimentos/ POP’s 

(procedimentos operacionais padronizados) de higienização e limpeza 

atualizado e entregue na  VISA? 

    

Controle de Pragas Urbanas (Desinsetização/Desratização) 

atualizado. Anexar cópia. Periodicidade: recomendada pela Empresa 

cadastrada na VISA. 

    

Registro/Certificado de limpeza do(s) reservatório(s) de água 

(atualizado) e está (ão) em bom estado de conservação. Anexar cópia. 

Periodicidade: semestral.  Registrar a existência de poço artesiano. 

    

Laudo de Potabilidade da Água: físico-químico (cloro residual, pH, 

turbidez, cor, odor)  e Bacteriológico (atualizado). Anexar cópia. 

Periodicidade: semestral (após limpeza do reservatório). 

    

ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) atualizado (anual) dos 

funcionários, inclusive dos temporários emitido por médico do 

trabalho 

    

INSTALAÇÕES GERAIS     

Comprovação de recarga dos extintores  em todos os ambientes 

(atualizado e em local sinalizado). Anexar cópia. 

    

Os vasilhames/lixeiras destinados ao armazenamento dos 

resíduos no ambiente externo são suficientes, estão 

devidamente tampados e são higienizados diariamente? 

    

Os desníveis são sinalizados adequadamente?     

Existe laudo do corpo de bombeiros atualizado?     

As caixas de energia encontram-se tampadas, protegidas, 

impedindo o abrigo de insetos? 

    

Existe local para guarda dos materiais de limpeza e pia 

exclusiva para esse fim? 

    

A fiação elétrica e pontos abertos encontram-se protegidos? Existe 

manutenção preventiva da rede elétrica? 

    

As saídas de esgoto são protegidas? Existe exposição? Os ralos 

possuem sistema de abertura e fechamento? A caixa de gordura  passa 

por manutenção freqüente? 

    

Existem limpeza e manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos inclusive da climatização?  Tem registro? 

    

Existe local apropriado para guarda dos pertences dos funcionários?     
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Há vestiário? 

Os sanitários para funcionários e clientes são dotados de sabonete 

líquido, papel toalha e lixeira com tampa? 

    

Os produtos utilizados para limpeza em geral são industrializados e 

registrados em órgão sanitário competente? 

    

Os ambientes encontram-se sem infiltrações, rachaduras, bolores e 

caso possuam divisórias, é  até o teto? 

    

Os utensílios e equipamentos estão em bom estado de conservação e 

são higienizados freqüentemente? 

    

Extintores de incêndio estão recarregados, instalados em local de fácil 

acesso, em suporte, e em todos os ambientes? 

    

Existe entrada independente para o imóvel?      

CONTROLE DE TABAGISMO Amparo Legal/ Lei Municipal 

nº 7.651/ 2009. 

    

Existe sinalização para controle de produtos de tabaco nos ambientes 

coletivos? 

    

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS     

Serviço próprio?     

Serviço terceirizado? Possui alvará de saúde atualizado?     

Equipamentos e utensílios suficientes e em boas condições de uso?     

Presença de objetos estranhos ou inservíveis na área de produção ou 

no estoque de alimentos? 

    

Os alimentos que encontram-se em refrigeração estão em embalagens 

plásticas tampadas, protegidos por filme plástico ou em embalagens 

de vidro? 

    

Existe descongelamento de alimentos em temperatura ambiente? Há 

salgados expostos ou armazenados em temperatura ambiente? 

    

Os alimentos secos encontram-se sob estrados e armazenados 

afastados da parede, em ambiente arejado, livre de umidade?  

    

Os alimentos encontram-se armazenados respeitando-se os tipos? (ex: 

carnes, frios, legumes, bebidas....) 

    

Os gêneros alimentícios fracionados encontram-se etiquetados com 

data de produção? 

    

Os alimentos preparados encontram-se separados dos alimentos crus?     

As luminárias são protegidas?     

Limpeza das paredes realizada semanalmente?     

Limpeza do piso realizada diariamente?     

A limpeza dos equipamentos é realizada de acordo com cronograma 

instituído? 

    

As aberturas da cozinha possuem telas milimétricas e removíveis? 

São higienizadas com freqüência? Qual? 

    

 Existe algum mecanismo que mantém a porta fechada próximo da 

área de produção? 

    

Os revestimentos das paredes, forro, piso e bancadas encontram-se 

íntegros? E as instalações hidrossanitárias estão em bom estado? 

    

Existe pia exclusiva para lavagem de mãos e com sinalização 

na área de produção, dotada de acessórios (sabão líquido, 

papel toalha)? 

    

Os ralos da cozinha possuem dispositivo para fechamento? 

Permanecem fechados? 

    

É realizada a troca de filtro de água destinada ao consumo de 

acordo com a recomendação do fabricante? Qual? 

    

É realizado o monitoramento da saturação do óleo destinado a 

frituras? Qual o destino? Hácomprovação? 
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Presença de lixeira nos locais de manipulação de alimentos 

com tampa e pedal? 

    

HIGIENE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS     

Fardamento completo e limpo?     

Ausência de adornos (brincos, colares, pulseiras, relógios, anéis)?     

Apresentam sem lesões na pele e unhas?     

Receberam treinamento? Há registro do último evento e tema? 

Anexar cópia. 

    

Funcionários utilizam Equipamentos de Proteção Individual (EPI)s?     

Obs: Esse roteiro foi adaptado da lista de avaliação das boas práticas 

em serviços de alimentação versão validação – agosto 2012 da 

ANVISA 
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ANEXO C – Caso fictício de toxiinfecção intencional 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA/DSCH 

 
CASO VISA TOXIINFECÇÃO 

 
 

Em atividade esportiva em um estádio, com evento internacional de grande porte, público esperado de 

40.500 pessoas, o Centro de Controle instalado começa a receber informações à partir das 15:20 dos 

postos médicos e ambulâncias à respeito de trabalhadores terceirizados da segurança apresentando mal 

estar generalizado acompanhado de tontura, alguns com boca seca, visão dupla ou turva. 

O evento esportivo tem programação para início às 17:30. 

 

Apresenta-se no posto médico nº 01:  

19 funcionários da segurança com intensa dor abdominal e tontura 

13 funcionários da segurança com mal-estar, tontura e boca seca 

03 funcionários da segurança com dor abdominal, tontura, boca seca e referindo visão turva. 

Apresenta-se no posto médico nº 02 

09 funcionários da segurança com intensa dor abdominal e tontura 

43 funcionários da segurança com mal-estar, tontura e boca seca 

08 funcionários da segurança com dor abdominal, tontura, boca seca e referindo visão turva. 

Apresenta-se no posto médico nº 03 

22 funcionários da segurança com intensa dor abdominal e tontura 

04 funcionários da segurança com mal-estar, tontura e boca seca 

24 funcionários da segurança com dor abdominal, tontura, boca seca e referindo visão turva. 

Apresenta-se no posto médico nº 04 

35 funcionários da segurança com intensa dor abdominal e tontura 

12 funcionários da segurança com mal-estar, tontura e boca seca 

19 funcionários da segurança com dor abdominal, tontura, boca seca e referindo visão turva. 

08 funcionários da segurança começam a referir dificuldade para falar, engolir e andar. 

Obs.  

As ambulâncias (04) estão a postos para remoção e regulação e todas se encontram com pacientes com 

sintomas parecidos que não puderam ser atendidos nos postos. Os corredores que dão acesso aos 

postos se encontram com diversos funcionários aguardando atendimento.   
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ANEXO D - Roteiro de inspeção para alimentos e posto médico - Copa das 

Confederações 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DIRETORIA GERAL DE VIGILÂNCIA À SAÚDE 
SUBCOORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA EVENTOS 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Razão Social do Organizador do evento: 
 

Nome do Evento:                                                                      Data: 
 

Categoria do evento: 

[   ] Shows / espetáculos artísticos / eventos culturais  [   ] Shows pirotécnicos  [   ]Festas populares 
[   ] Feiras e Congressos                                            [   ] Atividade indoor      [   ]Outros 

Serviços Instalados: 
[   ]Camarotes   [   ]Posto Médico  [   ]Ambulâncias  [   ]Lanchonetes  [   ]Bares  [   ]Restaurantes  
[   ]Salão de Beleza                      [   ]Massoterapia  [   ]Stand de vendas    [    ] Carrinhos ambulantes 

CNPJ / CGA 
 

Endereço do organizador (rua, avenida, travessa, etc.): 
 

Bairro: 
 

Ponto de Referência: 
 

Endereço do Evento (rua, avenida, travessa, etc.): 

Bairro: 
 

Responsável Técnico de Alimentos (nome completo): 
 

Responsável Técnico de Serviços de saúde: 
 

Número de funcionários ou pessoas envolvidas nesta atividade econômica: 
(  ) de 1 a 4             (    ) 5 a 9          (   ) 10 a 19              (     ) 20 ou mais 
                                                         VEÍCULOS (Ambulâncias e transportes de alimentos) 
Tipo de veículo/ambulância(quantidades): 

(         ) ambulância de transporte(         ) ambulância de suporte básico(         ) ambulância de suporte médio avançado 

(         ) ambulância de resgate(          ) transporte de alimentos 
Veículo 1 PLACA: ______________________ CHASSI Nº ___________________________   Alvará nº__________ Tipo _______________ 

Veículo 2 PLACA: ______________________ CHASSI Nº ___________________________   Alvará nº__________  Tipo_______________ 

AVALIAÇÃO 

Marque com X a resposta de cada pergunta (AD=Adequado/ IN=Inadequado)(*) Na = Não se Aplica.  

Quando necessário, a Lista de Avaliação apresenta um espaço à direita para descrever a Inadequação 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

1. EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

1. 1. Áreas Externas AD IN Na* Descrição IN 

1.1.1 Livres de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente, de vetores e outros animais no pátio e 

vizinhança; de focos de poeira; de acúmulo de lixo nas imediações, de água estagnada, dentre outros. 
    

1.2 Áreas Internas AD IN Na* Descrição IN 

1.2. 1 Livres de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente, de vetores e outros animais no pátio e 

vizinhança; de focos de poeira; de acúmulo de lixo nas imediações, de água estagnada, dentre outros.  
    

1.3 Edificação e Instalações AD IN Na* Descrição IN 

1.3.1 Projetadas para facilitar as operações de manutenção, limpeza e, quando for o caso, desinfecção.     

http://www.salvador.ba.gov.br/
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1.3.2 Controle do acesso de pessoal.     

1.3.3 Dimensionamento compatível com as operações.     

1.3.4 Existência de separação entre as diferentes atividades por meios físicos ou por outros meios 
eficazes de forma a evitar a contaminação cruzada.  

    

1.4 Instalações Físicas – Pisos AD IN Na* Descrição IN 

1.4.1 Revestimentos lisos, impermeáveis e de fácil higienização.     

1.4.2 Em adequado estado de conservação (livres de rachaduras, trincas, buracos e outros defeitos).     

1.5 Instalações Físicas – Paredes AD IN Na* Descrição IN 

1.5.1 Revestimentos lisos, impermeáveis e de fácil higienização.     

1.5.2 Em adequado estado de conservação (livre de rachaduras, trincas, infiltrações, bolores, 

descascamentos, dentre outros). 

    

1.6 Instalações Físicas – Tetos AD IN Na* Descrição IN 

1.6.1 Revestimentos lisos, impermeáveis e de fácil higienização.     

1.6.2 Teto da área de manipulação e armazenamento de alimentos mantido em adequado estado de 

conservação (livre de goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos, dentre outros) 

    

1.6.3 Teto das demais áreas mantido em adequado estado de conservação (livre de goteiras, 
vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos, dentre outros). 

    

1.7 Portas AD IN Na* Descrição IN 

1.7.1 Portas mantidas ajustadas aos batentes (bem fechadas/ vedadas).     

1.7.2 Telas removíveis para facilitar a limpeza periódica.     

1.8 Janelas e Outras Aberturas (sistema de exaustão) AD IN Na* Descrição IN 

1.8.1 Janelas mantidas ajustadas aos batentes (bem fechadas/ vedadas).     

1.8.2 Presença de telas milimétricas removíveis.     

1.9 Ralos e Grelhas AD IN Na* Descrição IN 

1.9.1 Ralos sifonados, quando presentes.     

1.9.2 Quando presentes, as grelhas possuem dispositivo de fechamento.     

1.10 Caixa de Gordura e Esgoto AD IN Na* Descrição IN 

1.10.1 Localizadas fora da área de preparação e armazenamento de alimentos.     

1.10.2 Apresentam adequado estado de conservação e funcionamento.     

1.11 Iluminação AD IN Na* Descrição IN 

1.11.1 Iluminação da área de preparação proporciona a visualização adequada.     

1.11.2 Luminárias, localizadas sobre a área de preparação dos alimentos, apropriadas e protegidas 

contra explosão e quedas acidentais. 

    

1.12 Instalações Elétricas AD IN Na* Descrição IN 

1.12.1 Embutidas ou protegidas em tubulações externas.     

1.12.2 Íntegras possibilitando a higienização dos ambientes.     

1.13 Ventilação AD IN Na* Descrição IN 

1.13.1 Garante a renovação do ar e a manutenção do ambiente em condições que não comprometam a 

qualidade higiênico-sanitária do alimento (livre de fungos, fumaça, pós, condensação de vapores). 

    

2. CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS 

 AD IN Na* Descrição IN 

2.1 Controle de vetores e pragas urbanas executados por empresa especializada que possua Alvará de 

Saúde atualizado. 

    

2.2 Comprovantes da execução do serviço de controle atende ao disposto na legislação.     

3. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 AD IN Na* Descrição IN 

3.1 Instalações abastecidas por água corrente.     

3.2 Instalações dispõem de conexões com rede de esgoto ou fossa séptica.     

3.3 Utiliza-se, exclusivamente, água potável para manipulação de alimentos.     

3.4 Potabilidade, atestada,semestralmente, por meio de laudos laboratoriais.     

3.5 Material, que reveste internamente o reservatório, não compromete a qualidade da água.     

3.6 Reservatório devidamente tampado e conservado (livre de rachaduras, vazamentos, 
infiltrações, descascamentos dentre outros defeitos). 

    

3.7 Reservatório em adequado estado de higiene.      

3.8 Reservatório higienizado em intervalo máximo de seis meses, sendo mantidos registros 
da operação. 

    

3.9 Gelo utilizado em alimentos fabricado a partir de água potável e mantido em condição higiênico-     
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sanitária. 

4. MANEJO DOS RESÍDUOS 

 AD IN Na* Descrição IN 

4.1 Coletores identificados, íntegros, de fácil higienização e transporte.      

4.2 Coletores em número e capacidade suficientes para conter os resíduos.              

4.3 Coletores das áreas de preparação e armazenamento possuem tampas acionadas sem 
contato manual.  

    

4.4 Resíduos frequentemente coletados e estocados em local fechado e isolado da área de 
preparação e armazenamento dos alimentos. 

    

5. MANIPULADORES 

 AD IN Na* Descrição IN 

5.1 Possuem Atestado de Saúde Ocupacional atualizado.     

5.2 Afastam-se da manipulação de alimentos os manipuladores que apresentam lesões e ou 
sintomas de enfermidades. 

    

5.3 Apresentam-se com uniformes compatíveis à atividade, conservados e limpos.     

5.4 Armários exclusivos para guarda de roupas e pertences pessoais.     

5.5 Lavam cuidadosamente as mãos ao chegar ao trabalho, antes e após manipular o 
alimento, após qualquer interrupção do serviço, após tocar materiais contaminados, após 
usar os sanitários e sempre que se fizer necessário. 

    

5.6 Mantém os cabelos presos e protegidos, não sendo permitido o uso de barba.     

5.7 Mantém unhas limpas, curtas, sem esmalte ou base.     

5.8 Retiram todos os objetos de adorno pessoal e a maquiagem durante a manipulação.     

6. ALIMENTOS/BEBIDAS PREPARADOS E EMBALAGENS 

 AD IN Na* Descrição IN 

6.1Transporte realizado em condições adequadas de higiene e conservação.     

6.2 Recepção realizada em área protegida e limpa.     

6.3 Armazenados em local limpo, organizado e sob temperatura adequada.     

6.4 Adequadamente acondicionados, identificados e respeitando o prazo de validade.     

6.5 Armazenados sobre paletes, estrados e ou prateleiras, de fácil higienização.     

6.6 Alimentos protegidos contra contaminantes.     

6.7 Finalização do preparo de alimentos/bebidas ocorre sob condições higiênico-sanitárias 
adequadas. 

    

Obs: A manipulação de alimentos restringe-se a finalização do preparo dos alimentos     

7. EXPOSIÇÃO AO CONSUMO DO ALIMENTO/BEBIDA PREPARADO 

 AD IN Na* Descrição IN 

7.1 Áreas de exposição do alimento em adequadas condições higiênico-sanitárias.      

7.2 Manipuladores adotam procedimentos que minimizem o risco de contaminação dos 
alimentos preparados, por meio da antissepsia das mãos e pelo uso de utensílios ou luvas 
descartáveis (quando aplicável), dentre outros cuidados. 

    

7.3 Equipamentos, móveis e utensílios compatíveis com as atividades, em número suficiente 
e em adequado estado de higiene e conservação. 

    

7.4 Equipamentos possuem certificado/registro de calibração e/ou manutenção preventiva.     

7.5Alimentos conservados a quente mantidos a temperatura superior a 60ºC, por no máximo 
6 horas. 

    

7.6 Alimento preparado e conservado sob refrigeração exposto à temperatura igual a 5ºC ou 
inferior. 

    

7.7 Temperatura dos equipamentos de exposição regularmente monitorada.     

7.8 Equipamentos possuem barreiras de proteção que previnam a contaminação pelo 
consumidor ou outras fontes.  

    

7.9 Utilizam-se na consumação do alimento utensílios descartáveis ou devidamente 
higienizados e armazenados em local protegido.  

    

7.10 Funcionários responsáveis pelo recebimento do pagamento não manipulam diretamente 
o alimento preparado. 

    

Obs: Esse roteiro foi adaptado da lista de avaliação das boas práticas em serviços de alimentação versão validação – agosto 2012 da 
ANVISA 
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SERVIÇOS DE SAÚDE 

8. RECURSOS HUMANOS 

 AD IN Na* Descrição IN 

8.1 Documentação do Responsável Técnico (carteira do conselho, anuência e carteira de 
vacinação) 

    

8.2 Documentação da equipe médica (carteira do conselho, anuência e carteira de 
vacinação) 

    

8.3 Documentação da equipe de enfermagem (carteira do conselho, anuência e carteira de 
vacinação) 

    

8.4 Equipe de Saúde composta por 01 médico e 02 enfermeiros para cada dez mil pessoas 
presentes 

    

8.5 Realizado comunicação prévia à autoridade de saúde sobre a realização do evento     

9. ESTRUTURA 

9.1 Disponibiliza conforto térmico para equipe e paciente (contra indicado uso de 
ventiladores em área de procedimento) 

    

9.2 Disponibiliza iluminação adequada ao ambiente     

9.3 Disponibiliza rampa de acesso a cadeirantes     

9.4 Fonte de oxigênio dentro das normas técnicas vigentes     

9.5 Maca retrátil com colchão / lençol descartável     

9.6 Maca com colchão / lençol descartável     

9.7 Pia com acessórios (dispenser de sabonete líquido, papel toalha e álcool gel)     

9.8 Lixeiras com tampa e pedal e identificação específica para o tipo de resíduo     

9.9 Caixa de perfurocortante no suporte fixado na parede     

9.10 Possui PGRSS implantado (segregação, acondicionamento, disposição final)     

9.11 Armário para guarda de medicamentos e material médico-hospitalar de fácil 
higienização 

    

9.12 Equipamentos, materiais e medicamentos para atendimento das Urgências 
/Emergências íntegros e em quantidade suficiente para atendimentos/dia: 

    

        9.12.1 Estetoscópio adulto, esfigmomanômetro adulto,      

9.12.2 Estetoscópio pediátrico, esfigmomanômetro pediátrico     

9.12.3 Reanimador Manual (Ambu) adulto e/ou pediátrico     

9.12.4 Oxímetro de pulso, glicosímetro, aspirador de secreção,      

9.12.5 Equipo universal, cilindro de oxigênio portátil com reserva,     

9.12.6 Cânulas endotraqueais de tamanhos adulto e/ou pediátricos, adaptadores para 
cânulas, cateteres nasais 

    

9.12.7 Estetoscópio adulto, esfigmomanômetro adulto,      

9.12.8 Luvas estéreis e de procedimento (P,M,G)     

9.12.9 Sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos, máscara;     

9.12.10 Desfribilador Automático Externo (DEA);     

9.12.11 Laringoscópio adulto e pediátrico com conjunto de lâminas, fio-guia para 
entubação, 
cânulas orofaríngeas. 

    

9.12.12 Fios cirúrgicos, pinça, porta-agulha, pinça de Magyll, bisturi (cabo e lâmina)     

9.12.13 Jelcos para punção periférica (vários tamanhos)     

9.12.14 Pacotes de gaze estéril,     

9.12.15 Pacote de compressa estéril,     

        9.12.16 Luvas estéril e de procedimento (P,M,G)     

        9.12.17 Esparadrapo hipoalergênico     

9.12.18 Equipos de macro e micro gotas,      

9.12.19 Caixa completa de pequena cirurgia,      

 9.12.20 Sondas vesicais, espátulas de madeira;     

9.12.21 Sondas nasogástricas,     

9.12.22 Equipamentos de proteção individual para equipe de atendimento     

9.12.23 Colar cervical (tamanho P, M e G),      

9.12.24 Tábua de compressão torácica     

9.12.25 Drogas de uso em urgência/emergência em quantidade suficiente     

9.12.26 Gerador de energia elétrica compatível com o consumo da unidade,sistema de 
telefonia e de comunicação 

    

9.12.27 Disponibiliza ambulância para cada dez mil pessoas presentes     

10. CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA 

 AD IN Na* Descrição IN 

10.1 Medicamentos e material médico hospitalar com controle de prazo de validade e 
registro no MS? 

    

10.2 Piso íntegro/impermeável/de fácil limpeza e desinfecção?     

10.3 Existe fiação exposta ou fios danificados?     

10.4 Sistema de controle de incêndios adequados de fácil acesso e no prazo de validade?     

10.5 Livro para controle e registro dos atendimentos realizados?     
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10.6 Sistema de esterilização e/ou desinfecção de material e equipamentos 

implantados? 

    

Obs: 1- As lâminas de laringoscópio devem ser submetidas a desinfecção  e ter disponível quantidade suficiente para 
atender a demanda.  
        2- Solicitar que o responsável técnico teste os equipamentos e aparelhos 

11. VEÍCULOS 

 AD IN Na* Descrição IN 

11.1 Alvará sanitário     

11.2 Certificado de desinsetização     

11.3 Higiene adequada     

11.4 Em caso de ambulâncias, encontra-se adequado conforme legislação? (anexar roteiro)     

11.5 Em caso de transporte de alimentos, o veículo mantém os alimentos em temperatura 
adequada? 

    

11.6 Existe registro de controle de temperatura de alimentos?     
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ANEXO E - Posto médico de suporte avançado – Copa do Mundo 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA/DSCH 
 

 

I - DADOS CADASTRAIS                                       Data:       /        /               Horário:                        

 

Razão Social:                                                                                                     Alvará/protocolo nº: 

    

II RECURSOS HUMANOS SIM NÃO NA 

Documentação dos profissionais:    

    

    

    

    

POSTO MÉDICO 
 

   

Iluminação adequada    

Conforto térmico    

Maca com rodas e articulada    

Prancha longa para imobilização da coluna.    

Cadeira de rodas dobrável    

Instalação de rede portátil de oxigênio (quantidade de oxigênio permita ventilação 
mecânica por no mínimo duas horas) 

   

Pia com acessórios (dispenser de sabonete líquido, papel toalha e álcool gel)    

Lixeiras com tampa e pedal e identificação específica para o tipo de resíduo    

.Armário para guarda de medicamentos e material médico-hospitalar de fácil 
higienização 

   

 Desfibrilador Automático Externo (DEA);    

Bomba de infusão com bateria e equipo;     

Respirador mecânico de transporte    

Lanterna com pilhas    

Estetoscópio; esfigmomanômetro adulto/infantil; glicosimetro    

Ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório (ambu);     

Maleta de vias aéreas contendo: máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais de 
vários tamanhos; cateteres de aspiração; adaptadores para cânulas; cateteres 
nasais; seringa de 20ml; 

   

Medicamentos sujeitos a controle especial protegidos    

Medicamentos  
a. Adrenalina – 1 mg (amp)  
b. Atropina - 0,25 mg (amp)  
c. Vasopressina - 20 UI (amp)  
d. Noradrenalina – 4mg (1mg/ml) (amp)  
e. Dopamina – 50 mg/10ml (amp)  
f. Nitroprussiato de sódio amp 50 mg  
g. Amiodarona - 150 mg (amp)  
h. Lidocaína 2% s/vasoconstrictor  
i. Adenosina – 6 mg (amp)  
j. Hidrocortisona – 100 mg (fr)  
k. Fenitoína 5% - 250 mg  
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l. Morfina - 10mg (amp)  
m. Naloxona – 0,02 mg / ml (amp)  
n. Midazolam – 5 mg (amp)  
o. Diazepam – 10 mg (amp)  
p. Flumazenil - 0,5 mg/5 ml (amp)  
q. Fentanil 0,05 mg/ml (amp)  
r. Soro de reidratação oral  
s. AAS – 500 mg e 100 mg  
t. Cloridrato de isosorbida sublingual – 5 mg  
u. Captopril – 25 mg  
v. Agua destilada – 10 ml (amp) e frasco de 500 ml  
w. Soro fisiológico 0,9% - 500 ml (fr)  
x. Soro Glicosado 5% - 250 ml (fr)  
y. Sor ringer lactato – 500 ml (fr)  
z. Glicose 50% - 10 ml (amp)  

Frascos de soro fisiológico, ringer lactato e soro glicosado     

Abaixadores de língua descartáveis    

Sondas vesicais, espátulas de madeira;    

Sondas nasogástricas,    

Material para assepsia/esterilização (povidinedegermante e alcoólico; clorexidina 
degermante e tópico) 

   

Sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos; luvas de procedimentos; 
máscara para ressuscitador adulto/infantil; lidocaína geléia e “spray”;  

   

 Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas; cânulas orofaríngeas 
adulto/infantil; fios-guia para intubação;  

   

Pinça de Magyll, bisturi descartável, cânulas para traqueostomia, material para 
cricotiroidostomia 

   

Cateteres específicos para dissecção de veias, tamanho adulto/infantil; tesoura, 
pinça de Kocher; cortadores de soro; lâminas de bisturi; seringas de vários 
tamanhos; torneiras de 3 vias; equipo de infusão de 3 vias;  

   

Campo cirúrgico fenestrado     

Caixa completa de pequena cirurgia    

Protetores para eviscerados ou queimados; espátulas de madeira; sondas 
nasogástricas; eletrodos descartáveis;  

   

Equipos universais e para drogas fotossensíveis     

Maleta kit parto    

Kit drenagem torácica    

Equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras e aventais     

Cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo     

Almotolias com anti-séptico    

Caixa de perfuro cortante    

Conjunto de colares cervicais    

Ficha de registro de atendimento    

Higiene e organização da unidade    
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ANEXO F - Check list posto médico de suporte avançado – Jogos Olímpicos 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA/DSCH 
 

I - DADOS CADASTRAIS                                       Data:       /        /               Horário:                       Placa: 

 

 

Razão Social:                                                                                                     Alvará/protocolo nº: 

    

II RECURSOS HUMANOS SIM NÃO NA 

Documentação dos profissionais:    

    

    

    

POSTO MÉDICO 

 

   

Iluminação adequada    

Conforto térmico    

Maca com rodas e articulada    

Prancha longa para imobilização da coluna.    

Cadeira de rodas dobrável    

Instalação de rede portátil de oxigênio (quantidade de oxigênio permita ventilação 
mecânica por no mínimo duas horas) 

   

Pia com acessórios (dispenser de sabonete líquido, papel toalha e álcool gel)    

Lixeiras com tampa e pedal e identificação específica para o tipo de resíduo    

.Armário para guarda de medicamentos e material médico-hospitalar de fácil 
higienização 

   

 Desfibrilador Automático Externo (DEA);    

Bomba de infusão com bateria e equipo;     

Respirador mecânico de transporte    

Ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório (ambu);     

Lanterna com pilhas    

Estetoscópio; esfigmomanômetro adulto/infantil;glicosimetro    

Maleta de vias aéreas contendo: máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais de 
vários tamanhos; cateteres de aspiração; adaptadores para cânulas; cateteres 
nasais; seringa de 20ml; 

   

Medicamentos sujeitos a controle especial protegidos    

Medicamentos  
a. Adrenalina – 1 mg (amp)  
b. Atropina - 0,25 mg (amp)  
d. Noradrenalina – 4mg (1mg/ml) (amp)  
e. Dopamina – 50 mg/10ml (amp)  
f. Nitroprussiato de sódio amp 50 mg  
g. Amiodarona - 150 mg (amp)  
h. Lidocaína 2% s/vasoconstrictor  
i. Adenosina – 6 mg (amp)  
j. Hidrocortisona – 100 mg (fr)  
k. Fenitoína 5% - 250 mg  
l. Morfina - 10mg (amp)  
m. Naloxona – 0,02 mg / ml (amp)  
n. Midazolam – 5 mg (amp)  
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o. Diazepam – 10 mg (amp)  
p. Flumazenil - 0,5 mg/5 ml (amp)  
q. Fentanil 0,05 mg/ml (amp)  
r. Soro de reidratação oral  
s. AAS – 500 mg e 100 mg  
t. Cloridrato de isosorbida sublingual – 5 mg  
u. Captopril – 25 mg  
v. Agua destilada – 10 ml (amp) e frasco de 500 ml  
w. Soro fisiológico 0,9% - 500 ml (fr)  
x. Soro Glicosado 5% - 250 ml (fr)  
y. Sor ringer lactato – 500 ml (fr)  
z. Glicose 50% - 10 ml (amp)  

Frascos de soro fisiológico, ringer lactato e soro glicosado     

Abaixadores de língua descartáveis    
Sondas vesicais, espátulas de madeira;    
Sondas nasogástricas,    

Material para assepsia/esterilização     

Sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos; luvas de procedimentos; 
máscara para ressuscitador adulto/infantil; lidocaína geléia e “spray” ou xylocaina gel 

   

 Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas; cânulas orofaríngeas 
adulto/infantil; fios-guia para intubação;  

   

Pinça de Magyll, bisturi descartável;    

Cânulas para traqueostomia, material para cricotiroidostomia;    

Cateteres específicos para dissecção de veias, tamanho adulto/infantil; tesoura, 
pinça de Kocher; cortadores de soro; lâminas de bisturi; seringas de vários 
tamanhos; torneiras de 3 vias ou polifix; equipo de infusão de 3 vias;  

   

Campo cirúrgico fenestrado     

Caixa completa de pequena cirurgia    

Protetores para eviscerados ou queimados; espátulas de madeira; sondas nasogástricas; 

eletrodos descartáveis;  

   

Equipos universais e para drogas fotossensíveis     

Maleta kit parto    

Kit drenagem torácica    

Equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras e aventais     

Cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo     

Almotolias com anti-séptico    

Caixa de perfuro cortante    

Conjunto de colares cervicais    

Ficha de registro de atendimento    

Medicamentos sujeitos a controle especial protegidos    

Água potável para medicação    

Higiene e organização da unidade    

Pilhas extras para laringoscópio    
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ANEXO G - Check list para ambulâncias (tipo B e D) utilizado na Copa das 

Confederações 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA/DSCH 
 

 

I - DADOS CADASTRAIS                                       Data:       /        / 

 

 

Razão Social:                                                                                                     Alvará/protocolo nº: 

    

II RECURSOS HUMANOS SIM NÃO NA 

Documentação dos profissionais     

    

    

    

III CARACTERÍSTICA    

Os veículos utilizados para transportes de viajantes enfermos ou suspeitos devem possuir 

minimamente os requisitos, de acordo com o disposto no item 2.1 da portaria n° 2.048/2002. 

   

    

AMBULÂNCIA TIPO B 

Ambulância de suporte básico: destinada ao transporte inter hospitalar de pacientes com risco 

de vida conhecido e ao atendimento pré hospitalar de pacientes com risco de vida 

desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local 

e/ou durante transporte até o serviço de destino 

Profissionais: motorista, técnico ou auxiliar de enfermagem 

   

- Sinalizador óptico e acústico    

- Equipamento de rádio comunicação em contato permanente com a central reguladora    

- Macas articuladas e com rodas    

- Suporte para soro e oxigênio medicinal     

- Instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil 
visualização e régua com dupla saída;  

   

Oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de 

oxigênio e c - aspirador tipo Venturi) 

   

Manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação;     

Cilindro de oxigênio portátil com válvula;     

Maleta de urgência contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual 
adulto/infantil, cânulas orofaríngeas de tamanhos variados, luvas descartáveis, 
tesoura reta com ponta romba, esparadrapo, esfignomanômetro adulto/infantil, 
ataduras de 15 cm, compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de gaze estéril, 
protetores para queimados ou eviscerados, cateteres para oxigenação e aspiração 
de vários tamanhos;  

   

Maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para 
corte do cordão, saco plástico para placenta, cobertor, compressas cirúrgicas e 
gazes estéreis, braceletes de identificação;  

   

Prancha curta e longa para imobilização de coluna; talas para imobilização de 
membros e conjunto de colares cervicais; colete imobilizador dorsal;  

   

Frascos de soro fisiológico e ringer lactato;     

Bandagens triangulares; cobertores; coletes refletivos para a tripulação; lanterna de 
mão; óculos, máscaras e aventais de proteção e  

   

Maletas com medicações a serem definidas em protocolos, pelos serviços.     
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Extintores e cones sinalizadores    

    

AMBULÂNCIA TIPO D 

Veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em 
emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de 
cuidados médicos intensivos.  
Profissionais: motorista, enfermeiro e médico 

   

Sinalizador óptico e acústico;     

Equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel;     

Maca com rodas e articulada; cadeira de rodas dobrável; prancha longa para 
imobilização da coluna. 

   

Dois suportes de soro;     

Instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório 
que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas 
horas);  

   

Respirador mecânico de transporte;     

Oxímetro não-invasivo portátil;     

Monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível (em caso de frota 
deverá haver disponibilidade de um monitor cardioversor com marca-passo externo 
não-invasivo);  

   

Bomba de infusão com bateria e equipo;     

Maleta de vias aéreas contendo: máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais de 
vários tamanhos; cateteres de aspiração; adaptadores para cânulas; cateteres 
nasais; seringa de 20ml; 

   

Ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório;     

Sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos; luvas de procedimentos; 
máscara para ressuscitador adulto/infantil; lidocaína geléia e “spray”; cadarços para 
fixação de cânula; 

   

 Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas; estetoscópio; 
esfigmomanômetro adulto/infantil; cânulas orofaríngeas adulto/infantil; fios-guia para 
intubação; pinça de Magyll; bisturi descartável; cânulas para traqueostomia; material 
para cricotiroidostomia; conjunto de drenagem torácica; 

   

Maleta de acesso venoso contendo: tala para fixação de braço; luvas estéreis; 
recipiente de algodão com anti-séptico; pacotes de gaze estéril; esparadrapo; 
material para punção de vários tamanhos incluindo agulhas metálicas, plásticas e 
agulhas especiais para punção óssea; garrote; equipos de macro e microgotas;  

   

Cateteres específicos para dissecção de veias, tamanho adulto/infantil; tesoura, 
pinça de Kocher; cortadores de soro; lâminas de bisturi; seringas de vários 
tamanhos; torneiras de 3 vias; equipo de infusão de 3 vias;  

   

Frascos de soro fisiológico, ringer lactato e soro glicosado;     

Caixa completa de pequena cirurgia;     

Protetores para eviscerados ou queimados; espátulas de madeira; sondas nasogástricas; 

eletrodos descartáveis;  

   

Equipos para drogas fotossensíveis; equipo para bombas de infusão;     

Circuito de respirador estéril de reserva;     

Equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras e aventais;     

Cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo;     

Campo cirúrgico fenestrado;     

almotolias com anti-séptico; conjunto de colares cervicais;     

Para o atendimento a neonatos deverá haver pelo menos uma Incubadora de 
transporte de recém-nascido com bateria e ligação à tomada do veículo (12 volts). A 
incubadora deve estar apoiada sobre carros com rodas devidamente fixadas quando 
dentro da ambulância e conter respirador e equipamentos adequados para recém 
natos.  

   



145 

 

Anexo H - Check list ambulância de suporte básico (tipo B): Copa do Mundo 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA/DSCH 
 

 

I - DADOS CADASTRAIS                                       Data:       /        /Placa:______________ 

 

 

Razão Social:                                                                                                     Alvará/protocolo nº: 

    

II RECURSOS HUMANOS SIM NÃO NA 

    

    

    

III CARACTERÍSTICA    

Os veículos utilizados para transportes de viajantes enfermos ou suspeitos devem possuir 

minimamente os requisitos, de acordo com o disposto no item 2.1 da portaria n° 2.048/2002. 

   

AMBULÂNCIA TIPO B 

Ambulância de suporte básico: destinada ao transporte inter hospitalar de pacientes com risco 

de vida conhecido e ao atendimento pré hospitalar de pacientes com risco de vida 

desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local 

e/ou durante transporte até o serviço de destino 

Profissionais: motorista, técnico ou auxiliar de enfermagem 

   

- Sinalizador óptico e acústico    

- Equipamento de rádio comunicação em contato permanente com a central reguladora    

- Macas articuladas e com rodas    

- Suporte para soro e oxigênio medicinal     

- Instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil 
visualização e régua com dupla saída;  

   

Oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de 

oxigênio e c - aspirador tipo Venturi) 

   

Manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação;     

Cilindro de oxigênio portátil com válvula;     

Maleta de urgência contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual 
adulto/infantil, cânulas orofaríngeas de tamanhos variados, luvas descartáveis, 
tesoura reta com ponta romba, esparadrapo, esfignomanômetro adulto/infantil, 
ataduras de 15 cm, compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de gaze estéril, 
protetores para queimados ou eviscerados, cateteres para oxigenação e aspiração 
de vários tamanhos;  

   

Maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para 
corte do cordão, saco plástico para placenta, cobertor, compressas cirúrgicas e 
gazes estéreis, braceletes de identificação;  

   

Prancha curta e longa para imobilização de coluna; talas para imobilização de 
membros e conjunto de colares cervicais; colete imobilizador dorsal;  

   

Frascos de soro fisiológico e ringer lactato;     

Bandagens triangulares; cobertores; coletes refletivos para a tripulação; lanterna de 
mão; óculos, máscaras e aventais de proteção e  

   

Maletas com medicações a serem definidas em protocolos, pelos serviços.     

Extintores e cones sinalizadores    

Obs: Solicitar que o responsável técnico teste os equipamentos e aparelhos. 
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Anexo I - Check list ambulância de suporte avançado (tipo D): Copa do Mundo 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA/DSCH 
 

I - DADOS CADASTRAIS                                       Data:       /        /               Horário:                       Placa: 

 

 

Razão Social:                                                                                                     Alvará sanitário nº: 

    

II RECURSOS HUMANOS SIM NÃO NA 

Documentação dos profissionais:    

    

    

    

III CARACTERÍSTICA    

Os veículos utilizados para transportes de viajantes enfermos ou suspeitos devem possuir 

minimamente os requisitos, de acordo com o disposto no item 2.1 da portaria n° 2.048/2002. 

   

    

AMBULÂNCIA TIPO D 

Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de 
pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-
hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos.  
Profissionais: motorista, enfermeiro e médico 

   

Sinalizador óptico e acústico;     

Equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel;     

Maca com rodas e articulada    

Prancha longa para imobilização da coluna.    

Conjunto de colares cervicais    

Cadeira de rodas dobrável    

Dois suportes de soro    

Instalação de rede portátil de oxigênio (quantidade de oxigênio permita ventilação 
mecânica por no mínimo duas horas) 

   

Respirador mecânico de transporte    

Oxímetro não-invasivo portátil;     

Monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível (em caso de frota 
deverá haver disponibilidade de um monitor cardioversor com marca-passo externo 
não-invasivo);  

   

Bomba de infusão com bateria e equipo;     

Otoscópio, glicosímetro,     

Maleta de vias aéreas contendo: máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais de 
vários tamanhos; cateteres de aspiração; adaptadores para cânulas; cateteres 
nasais; seringa de 20ml; 

   

Ressuscitador manual infantil com reservatório;     

Ressuscitador manual adulto com reservatório;     

Sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos”;     

Luvas de procedimentos; máscara para ressuscitador adulto/infantil; lidocaína geléia 
e “spray 

   

 Laringoscópio infantil com conjunto de lâminas; estetoscópio; esfigmomanômetro 
infantil; cânulas orofaríngeas adulto/infantil;  

   

 Laringoscópio adulto com conjunto de lâminas; estetoscópio; esfigmomanômetro    
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adulto; cânulas orofaríngeas adulto/infantil;  

Fios-guia para intubação; pinça de Magyll; bisturi descartável; cânulas para 
traqueostomia; material para cricotiroidostomia; 

   

Caixa completa de pequena cirurgia    

Campo cirúrgico fenestrado     

Almotolias com anti-séptico    

Cateteres específicos para dissecção de veias, tamanho adulto/infantil; tesoura, pinça de 

Kocher; cortadores de soro; lâminas de bisturi; seringas de vários tamanhos; torneiras de 3 

vias; equipo de infusão de 3 vias; 

   

Maleta de acesso venoso contendo: tala para fixação de braço; luvas estéreis; 
recipiente de algodão com anti-séptico; pacotes de gaze estéril; esparadrapo; 
material para punção de vários tamanhos incluindo agulhas metálicas, plásticas e 
agulhas especiais para punção óssea; garrote;  

   

Equipos de macro e microgotas;    

Equipos para drogas fotossensíveis; equipo para bombas de infusão;     

Frascos de soro fisiológico, ringer lactato e soro glicosado     

Protetores para eviscerados ou queimados; espátulas de madeira;     

Sondas nasogástricas;     

Maleta kit parto    

Kit drenagem torácica    

Cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo     

Medicamentos sujeitos a controle especial protegidos    

Medicamentos dentro do prazo validade    

Equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras e aventais     

Ficha de registro de atendimento    

Água potável para medicação    

Higiene e organização do local    

Baterias extras    
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ANEXO J - Check list ambulância de suporte básico (tipo B): Jogos Olímpicos 
  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA/DSCH 
 

 

I - DADOS CADASTRAIS                                       Data:       /        /Placa:______________ 

 

 

Razão Social:                                                                                                     Alvará/protocolo nº: 

    

II RECURSOS HUMANOS SIM NÃO NA 

    

    

    

III CARACTERÍSTICA    

Os veículos utilizados para transportes de viajantes enfermos ou suspeitos devem possuir 

minimamente os requisitos, de acordo com o disposto no item 2.1 da portaria n° 2.048/2002. 

   

AMBULÂNCIA TIPO B 

Ambulância de suporte básico: destinada ao transporte inter hospitalar de pacientes com risco 

de vida conhecido e ao atendimento pré hospitalar de pacientes com risco de vida 

desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local 

e/ou durante transporte até o serviço de destino 

Profissionais: motorista, técnico ou auxiliar de enfermagem 

   

- Sinalizador óptico e acústico    

- Equipamento de rádio comunicação em contato permanente com a central reguladora    

- Macas articuladas e com rodas    

- Suporte para soro e oxigênio medicinal     

- Instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil 

visualização e régua com dupla saída;  

   

Oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de 

oxigênio e c - aspirador tipo Venturi) 

   

Manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação;     

Cilindro de oxigênio portátil com válvula;     

Maleta de urgência contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual 

adulto/infantil, cânulas orofaríngeas de tamanhos variados, luvas descartáveis, tesoura reta 

com ponta romba, esparadrapo, esfignomanômetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm, 

compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de gaze estéril, protetores para queimados ou 

eviscerados, cateteres para oxigenação e aspiração de vários tamanhos;  

   

Maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para corte do 

cordão, saco plástico para placenta, cobertor, compressas cirúrgicas e gazes estéreis, 

braceletes de identificação;  

   

Prancha curta e longa para imobilização de coluna; talas para imobilização de membros e 

conjunto de colares cervicais; colete imobilizador dorsal;  

   

Frascos de soro fisiológico e ringer lactato;     

Bandagens triangulares; cobertores; coletes refletivos para a tripulação; lanterna de mão; 

óculos, máscaras e aventais de proteção; 

   

Maletas com medicações a serem definidas em protocolos, pelos serviços.     

Extintores e cones sinalizadores    

Limpeza e organização do ambiente    

Água potável    
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ANEXO K - Check list ambulância de suporte avançado (tipo D) – Jogos Olímpicos 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA/DSCH 
 

 

I - DADOS CADASTRAIS                                       Data:       /        /               Horário:                       Placa: 

 

 

Razão Social:                                                                                                     Alvará sanitário nº: 

    

II RECURSOS HUMANOS SIM NÃO NA 

Documentação dos profissionais:    

    

    

    

III CARACTERÍSTICA    

Os veículos utilizados para transportes de viajantes enfermos ou suspeitos devem possuir 

minimamente os requisitos, de acordo com o disposto no item 2.1 da portaria n° 2.048/2002. 

   

    

AMBULÂNCIA TIPO D 

Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de 
pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-
hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos.  
Profissionais: motorista, enfermeiro e médico 

   

Sinalizador óptico e acústico;     

Equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel;     

Maca com rodas e articulada    

Prancha longa para imobilização da coluna.    

Conjunto de colares cervicais    

Cadeira de rodas dobrável    

Dois suportes de soro    

Instalação de rede portátil de oxigênio (quantidade de oxigênio permita ventilação 
mecânica por no mínimo duas horas) 

   

Respirador mecânico de transporte    

Oxímetro não-invasivo portátil;     

Monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível (em caso de frota 
deverá haver disponibilidade de um monitor cardioversor com marca-passo externo 
não-invasivo);  

   

Bomba de infusão com bateria e equipo;     

Otoscópio, glicosímetro,     

Maleta de vias aéreas contendo: máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais de 
vários tamanhos; cateteres de aspiração; adaptadores para cânulas; cateteres 
nasais; seringa de 20ml; 

   

Ressuscitador manual infantil com reservatório;     

Ressuscitador manual adulto com reservatório;     

Sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos”;     

Luvas de procedimentos; máscara para ressuscitador adulto/infantil; lidocaína ou 
xylocaínageléia e “spray 

   

 Laringoscópio infantil com conjunto de lâminas; estetoscópio; esfigmomanômetro    
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infantil; cânulas orofaríngeas adulto/infantil;  

 Laringoscópio adulto com conjunto de lâminas; estetoscópio; esfigmomanômetro 
adulto; cânulas orofaríngeas adulto/infantil;  

   

Fios-guia para intubação; pinça de Magyll; bisturi descartável; cânulas para 
traqueostomia; material para cricotiroidostomia; 

   

Caixa completa de pequena cirurgia    

Campo cirúrgico fenestrado    

Almotolias com anti-séptico    

Cateteres específicos para dissecção de veias, tamanho adulto/infantil; tesoura, pinça de 

Kocher; cortadores de soro; lâminas de bisturi; seringas de vários tamanhos; torneiras de 3 

vias ou Polifix; equipo de infusão de 3 vias; 

   

Maleta de acesso venoso contendo: tala para fixação de braço; luvas estéreis; 
recipiente de algodão com anti-séptico; pacotes de gaze estéril; esparadrapo; 
material para punção de vários tamanhos incluindo agulhas metálicas, plásticas e 
agulhas especiais para punção óssea; garrote;  

   

Equipos de macro e microgotas;    

Equipos para drogas fotossensíveis; equipo para bombas de infusão;     

Frascos de soro fisiológico, ringer lactato e soro glicosado     

Protetores para eviscerados ou queimados; espátulas de madeira;     

Sondas nasogástricas;     

Maleta kit parto    

Kit drenagem torácica    

Cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo    

Medicamentos sujeitos a controle especial protegidos    

Medicamentos dentro do prazo validade    

Equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras e aventais    

Caixa de perfuro cortante    

Eletrodos descartáveis;    

Ficha de registro de atendimento    

Água potável para medicação    

Higiene e organização do local    

Baterias extras    
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ANEXO L - Roterio de inspeção de alimentos Copa do Mundo 2014 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DIRETORIA GERAL DE VIGILÂNCIA À SAÚDE 
SUBCOORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ROTEIRO DE INSPEÇÃO COPA DO MUNDO 2014 

DENTIFICAÇÃO 

Jogo: 
 

Data:                                                                      Horário: 
 

Serviços inspecionados: 
[   ]Camarotes   [   ] Mochilas térmicas [   ]Lanchonetes  [   ]Bares  [   ] Sanitários  [   ] Boxes   [    ] Carrinhos 
móveis  
 Baianas de acarajé [    ] Depósitos de alimentos [    ] Cozinhas [    ] Refeitórios [    ] Stands 
                                                         VEÍCULOS para transportes de alimentos 
Veículo 1 PLACA: ______________________ CHASSI Nº ___________________________   Alvará nº__________ Tipo _______________ 

Veículo 2 PLACA: ______________________ CHASSI Nº ___________________________   Alvará nº__________  Tipo_______________ 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

1. 1. Áreas Externas AD IN Na* Descrição IN 

Livres de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente, de vetores e outros animais;  

Sem acúmulo de poeira e lixo nas imediações e de água parada 

    

1.2 Áreas Internas AD IN Na* Descrição IN 

Livres de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente, de vetores e outros animais;.     

Ausência de acúmulo de poeira, acúmulo de lixo nas imediações, água parada.     

1.3 Pisos AD IN Na* Descrição IN 

Revestimentos lisos, impermeáveis e de fácil higienização.     

Em adequado estado de conservação (livres de rachaduras, trincas, buracos e outros defeitos).     

1.4 Paredes AD IN Na* Descrição IN 

Revestimentos lisos, impermeáveis e de fácil higienização.     

Em adequado estado de conservação (livre de rachaduras, trincas, infiltrações, bolores, 

descascamentos, dentre outros). 

    

1.5 Tetos AD IN Na* Descrição IN 

Revestimentos lisos, impermeáveis e de fácil higienização.     

Teto da área de manipulação e armazenamento de alimentos em adequado estado de conservação     

Teto das demais áreas mantido em adequado estado de conservação.     

1.6 Portas AD IN Na* Descrição IN 

Portas mantidas ajustadas aos batentes (bem fechadas/ vedadas).     

Portas limpas.     

1.7 Ralos  AD IN Na* Descrição IN 

Ralos sifonados, quando presentes.     

1.8 Caixa de Gordura e Esgoto AD IN Na* Descrição IN 

Localizadas fora da área de preparação e armazenamento de alimentos.     

Apresentam adequado estado de conservação e funcionamento.     

1.9 Iluminação AD IN Na* Descrição IN 

Iluminação da área de preparação proporciona a visualização adequada.     

Luminárias, localizadas sobre a área de preparação dos alimentos, apropriadas e protegidas 
contra explosão e quedas acidentais. 

    

1.10 Instalações Elétricas AD IN Na* Descrição IN 

Embutidas ou protegidas em tubulações externas.     

http://www.salvador.ba.gov.br/


152 

 

Íntegras possibilitando a higienização dos ambientes.     

1.11Instalações hidráulicas AD IN Na* Descrição IN 

Ausência de vazamentos     

1.12 Ventilação/exaustão AD IN Na* Descrição IN 

Ambiente arejado artificialmente ou naturalmente com dissipação de odores.     

2. CAMARAS 

 AD IN Na* Descrição IN 

Câmaras em adequado estado de conservação e higiene.     

Presença de paletes e/ou prateleiras, de fácil higienização     

Registro de controle de temperatura      

3. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 AD IN Na* Descrição IN 

Instalações abastecidas por água corrente.     

4. MANEJO DOS RESÍDUOS 

 AD IN Na* Descrição IN 

Lixeiras identificadas, íntegras, higienizadas e em número suficiente.      

Lixeiras das áreas de preparação e armazenamento possuem tampas acionadas sem 
contato manual.  

    

Resíduos frequentemente coletados e estocados em local fechado e isolado da área de 
preparação e armazenamento dos alimentos. 

    

5. MANIPULADORES 

 AD IN Na* Descrição IN 

Apresentam-se com uniformes compatíveis à atividade, conservados e limpos.     

Armários exclusivos para guarda de roupas e pertences pessoais.     

Cabelos protegidos.     

Unhas limpas, aparadas, sem esmalte.     

Ausência de adornos (brincos, pulseiras, colares, anéis).     

6. ALIMENTOS/BEBIDAS PREPARADOS E EMBALAGENS 

 AD IN Na* Descrição IN 

Transporte realizado em condições adequadas de higiene e conservação.     

Recepção realizada em área protegida e limpa.     

Armazenados em local limpo, organizado e sob temperatura adequada.     

Adequadamente acondicionados, identificados e respeitando o prazo de validade.     

Armazenados sobre paletes, estrados e ou prateleiras, de fácil higienização.     

Gelo devidamente acondicionado, com registro.     

Finalização do preparo de alimentos/bebidas em condições higiênico-sanitárias 
adequadas  

    

7. EXPOSIÇÃO AO CONSUMO DO ALIMENTO/BEBIDA PREPARADO 

 AD IN Na* Descrição IN 

Áreas de exposição do alimento em adequadas condições higiênico-sanitárias.      

Equipamentos, móveis e utensílios em adequado estado de higiene e conservação.     

Alimentos conservados a quente mantidos a temperatura superior a 60ºC, por no 
máximo 6 horas. 

    

Alimento preparado e conservado sob refrigeração exposto à temperatura igual a 5ºC 
ou inferior. 

    

Temperatura dos equipamentos de exposição regularmente monitorada.     

Utensílios, pratos, talheres descartáveis ou devidamente higienizados e armazenados 
em local protegido.  

    

Funcionários responsáveis pelo recebimento do pagamento não manipulam 
diretamente o alimento preparado. 

    

8. VEÍCULOS 

 AD IN Na* Descrição IN 

Alvará sanitário     
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Certificado de controle de pragas     

Higiene adequada     

Em caso de transporte de alimentos, o veículo mantém os alimentos em temperatura 
adequada? 

    

Existe registro de controle de temperatura de alimentos?     

Obs: Esse roteiro foi adaptado da lista de avaliação das boas práticas em serviços de 
alimentação versão validação – agosto 2012 da ANVISA 
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ANEXO M – Planilha descritiva dos níveis da Arena Fonte conforme os objetos de 
atuação da VISA Copa do Mundo 

 
 

ARENA COPA DO MUNDO 2014 
 

NÍVEL LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO SINTESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N8 

C8.4 
Vomitório 403-404 

01 Lanchonete tipo concessão nº 4 
02 Unidades móveis na área externa à lanchonete 

 
 

Nível 8 possui 
12 lanchonetes, 18 
unidades móveis, 
14 carrinhos com 
14 mochilas e 31 

sanitários (12 
femininos, 18 

masculinos e 1 
unissex) 

C8.5 
Vomitório 406-407 

01 Lanchonete tipo concessão nº 5 
Área externa à lanchonete é vazia 

C8.6 
Vomitório 408-409-410 

01 Lanchonete tipo concessão nº 6  
Área externa à lanchonete possui um depósito 

C8.7 01 Lanchonete tipo concessão nº 7 

Vomitório 410-411 02 Unidades móveis em área externa  

C8.8 
Vomitório 411-412 

01 Lanchonete tipo concessão nº 8 
Área externa à lanchonete é vazia 

Vomitório 414-415 02 Unidades móveis em área externa  
Área externa à lanchonete possui um depósito de materiais da 
FIFA 

Vomitório 415-416 02 Unidades móveis em área externa 

C8.9 
Vomitório 417-418 

01 Lanchonete tipo concessão nº 9 
02 Unidades móveis na área externa à lanchonete 

C8.10 
 

01 Lanchonete tipo concessão nº 10 
Área externa à lanchonete é vazia 

C8.11 
Vomitório 419-420-421 

01 Lanchonete tipo concessão nº 11 
Área externa à lanchonete é vazia 

C8.12 
 

01 Lanchonete tipo concessão nº 12 em frente ao depósito 
satélite de resíduos  
Área externa à lanchonete é vazia 

Vomitório 424-425 02 unidades móveis próximo à Security Room 

Vomitório 425-426 14 carrinhos e 14 mochilas em área 

C8.1 
Vomitório 427-428 

01 Lanchonete tipo concessão nº 1 

Vomitório 428-431 
(final anel) 

02 unidades móveis 

Ferradura 04 unidades móveis na área aberta 

C8.3 
Vomitório 438-439 

01 Lanchonete tipo concessão nº 3 em frente ao depósito satélite 
de resíduos 

C8.2 
Vomitório 438-439 

(final anel) 

01 Lanchonete tipo concessão nº 2 
Área externa é vazia 

NÍVEL LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO SINTESE 

N 7 Áreas VIP e VVIP Camarotes, bares, cozinhas, deposito de alimentos, ilhas de 
distribuição e sanitários, posto médico e ambulância 

Nível 7 possui 16 
dep. de alimentos, 
17 cozinhas, 60 
camarotes, 19 
bares, 31 
sanitários e 17 
ilhas/ distri. 

NÍVEL LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO SINTESE 

 
 
 
 

N 6 

C6.2 
Vomitório 229-230 

01 Lanchonete tipo concessão nº 2 
01 Unidade móvel na área externa à lanchonete 

 
Nível 6 possui 5 
lanchonetes, 2 

unidades móveis e 
14 sanitários (7 
femininos e 7 
masculinos) 

C6.1 
Vomitório 227-228-229 

01 Lanchonete tipo concessão nº 1 
01 Unidade móvel na área externa à lanchonete, próxima ao 
depósito satélite de materiais 

C6.5 
Vomitório 210-211 

01 Lanchonete tipo concessão nº 5 
Área externa vazia 

C6.4 
Vomitório 207-208 

01 Lanchonete tipo concessão nº 4 
Área externa vazia, presença de ambulância e posto médico 

C6.3 01 Lanchonete tipo concessão nº 3 
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Vomitório 205-206 

NÍVEL LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO SINTESE 

 
 
 
 
 
 

N 5 

C5.7 
Vomitório 201-202 

01 Lanchonete tipo concessão nº 7 
02 Unidades móveis na área externa à lanchonete 

 
Nível 5 possui 14 
lanchonetes, 21 

unidades móveis, 
1 unidade de 

regeneração de 
alimentos (FPH), 3 

estruturas 
provisórias e 42 
sanitários (18 
femininos, 21 
masculinos, 1 

unissex e 2 coord/ 
posto médico), 
posto médico e 

ambulância 

C5.8 01 Lanchonete tipo concessão nº 8 
02 Unidades móveis na área externa à lanchonete 

C5.9 01 Lanchonete tipo concessão nº 9 

C5.10 01 Lanchonete tipo concessão nº 10 

C5.11 01 Lanchonete tipo concessão nº 11 
04 Unidades móveis na área externa à lanchonete 

C5.12 01 Lanchonete tipo concessão nº 12 
02 Unidades móveis na área externa à lanchonete 

C5.13 01 Lanchonete tipo concessão nº 13 

C5.14 01 Lanchonete tipo concessão nº 14 
02 Unidades móveis na área externa à lanchonete 

C5.15 01 Lanchonete tipo concessão nº 15 

C5.16 01 Lanchonete tipo concessão nº 16 
02 Unidades móveis na área externa à lanchonete 

C5.2 01 Lanchonete tipo concessão nº 2 
02 Unidades móveis na área externa à lanchonete 

C5.3 01 Lanchonete tipo concessão nº 3 
 Área próxima ao Food Production (FPH) – regeneração de 
alimentos 

C5.5 01 Lanchonete tipo concessão nº 5 
02 Unidades móveis na área externa à lanchonete 

C5.6 (final anel) 01 Lanchonete tipo concessão nº 6 

Área aberta externa ao 
anel 

(espaço para festa) 

03 Unidades móveis 
03 Estruturas provisórias  
Ambulância 

NÍVEL LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO SINTESE 

 
N 3 

 
C3.1 

01 Lanchonete tipo concessão nº 1 
02 Unidades móveis na área externa à lanchonete 
02 Boxes na área externa próxima 

Nível 3 possui 2 
lanchonetes, 8 
unidades móveis, 
5 boxes e 22 
sanitários (8 
femininos e 14 
masculinos), 
ambulância 

Área aberta(externa ao 
anel em frente ao Dique) 

02 Unidades móveis 
02 Boxes 

Área aberta 136 A  01 Box 
02 Unidades móveis 

Sinalização 101-105 02 Unidades móveis 

C3.9 01 Lanchonete tipo concessão nº 9 

NÍVEL LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO SINTESE 

N 2  Posto médico e ambulância  

Observação: Em relação ao código adotado pela FIFA para identificação dos espaços, cabe esclarecer que, por exemplo C8.4, a 
letra “C” corresponde a “Concessão”, o “primeiro nº” diz respeito ao nível, e o “segundo número” refere-se á identificação da 
lanchonete. No caso das unidades móveis, a identificação é iniciada pela letra “M” seguida de números. 
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ANEXO N - Planilha descritiva dos níveis da Arena Fonte conforme os objetos de 
atuação da VISA Jogos Olímpicos 
 

ARENA - OLIMPÍADAS 2016 

NÍVEL LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO SINTESE/OBS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N8 

C8.4 
Vomitório 403-404 

01 Lanchonete tipo concessão nº 4 
 

 
 

Nível 8 possui 
12 lanchonetes, sendo que 10 

estarão em funcionamento; possui 
14 carrinhos, e 31 sanitários (12 

femininos, 18 masculinos e 1 
unissex) 

 
Não haverá mobiles na parte da 

ferradura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eixos: posicionamento de 
mobiles 

C8.5 
Vomitório 406-407 

01 Lanchonete tipo concessão nº 5 
 

C8.6 
Vomitório 408-409-

410 

01 Lanchonete tipo concessão nº 6  
Área externa à lanchonete possui um depósito (?) 

C8.7 01 Lanchonete tipo concessão nº 7 

C8.8 
Vomitório 411-412 

01 Lanchonete tipo concessão nº 8 
 

C8.9 
Vomitório 417-418 

01 Lanchonete tipo concessão nº 9 

C8.10 
 

01 Lanchonete tipo concessão nº 10 
 

C8.11 
Vomitório 419-420-

421 

01 Lanchonete tipo concessão nº 11 
 

C8.12 
 

01 Lanchonete tipo concessão nº 12 em frente ao 
depósito satélite de resíduos  

Vomitório 425-426 14 carrinhos 

C8.1 
Vomitório 427-428 

01 Lanchonete tipo concessão nº 1 

Ferradura Não haverá móbiles nesta área 

C8.3 
Vomitório 438-439 

01 Lanchonete tipo concessão nº 3 em frente ao 
depósito satélite de resíduos (?) 

C8.2 
Vomitório 438-439 

(final anel) 

01 Lanchonete tipo concessão nº 2 

Centro de Mídia 01 Quiosque de alimentação 

Eixo 65 a 66  

Eixo 61 a 63  

Eixo 46 a 47  

Eixo 43 a 44  

Eixo 35 a 38  

Eixo 29 a 30  

Eixo 19 a 17  

Eixo 12 a 11/ 
11 a 10 

 

Eixo 7 a 8  

NÍVEL LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO SINTESE/OBS. 

N 7 Camarotes  Funcionarão em média 20 
camarotes a depender do público, 
(?) sanitários 

 Camarote 317 W Servirá como ponto de apoio da Food Team 

 Cozinhas  01 cozinha de produção e 01 cozinha de apoio  

 Ilhas de bar 02 ilhas destinadas a venda de bebidas  
NÍVEL LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO SINTESE/OBS. 

 
 
 
 

N 6 

C6.2 
Vomitório 229-230 

01 Lanchonete tipo concessão nº 2 
 

 
Nível 6 possui 5 lanchonetes e 14 

sanitários (7 femininos e 7 
masculinos). 

Funcionará apenas no jogo do 
Brasil 

 

C6.1 
Vomitório 227-228-

229 

01 Lanchonete tipo concessão nº 1 
 

C6.5 
Vomitório 210-211 

01 Lanchonete tipo concessão nº 5 
 

C6.4 
Vomitório 207-208 

01 Lanchonete tipo concessão nº 4 
 

C6.3 01 Lanchonete tipo concessão nº 3 
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Vomitório 205-206 

Lounge Família 
Olímpica 

Área destinada ao comércio de alimentos e bebidas  A praça de alimentação funcionará 
apenas como área de apoio para o 
Lounge 

 Áreas de segregação 
de resíduos  

01 depósito de resíduos comuns e 01 depósito de 
resíduos de serviços de saúde na área externa do 
Lounge 

 

 Containers de 
refrigeração e 

congelamentos de 
alimentos 

01 containers localizados na área externa próxima à 
área de segregação de resíduos comuns 

 

 Área de estoque de 
alimentos 

Depósito de alimentos, há montagem de kits 
lanches 

 

 Área de distribuição   Área de distribuição de lanches, não há produção de 
alimentos 

 

 Refeitório Workforce Refeitório destinado a voluntários e trabalhadores  

NÍVEL LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO SINTESE/OBS. 

 
 
 
 
 
 

N 5 
NÍVEL 

C5.7 
Vomitório 201-202 

01 Lanchonete tipo concessão nº 7  
Nível 5 possui 01 postos médico, 
(?) ambulâncias, 16 lanchonetes, 
21 carrinhos e 42 sanitários (18 

femininos, 21 masculinos, 1 unissex 
e 2 coord/ posto médico); 14 

mochilas de brigadistas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eixos: posicionamento de mobiles 

C5.8 01 Lanchonete tipo concessão nº 8 

C5.9 01 Lanchonete tipo concessão nº 9 

C5.10 01 Lanchonete tipo concessão nº 10 

C5.11 01 Lanchonete tipo concessão nº 11 

C5.12 01 Lanchonete tipo concessão nº 12 

C5.13 01 Lanchonete tipo concessão nº 13 

C5.14 01 Lanchonete tipo concessão nº 14 

C5.15 01 Lanchonete tipo concessão nº 15 

C5.16 01 Lanchonete tipo concessão nº 16 

C5.2 01 Lanchonete tipo concessão nº 2 

C5.3 01 Lanchonete tipo concessão nº 3 

C5.5 01 Lanchonete tipo concessão nº 5 

C5.6 (final anel) 01 Lanchonete tipo concessão nº 6 

Eixo 61 a 63  

Eixo 57 a 58  

Eixo 51 a 52  

Eixo 49 a 50 Encostado na parede 

Eixo 35 a 36 Grade escada 

Eixo 33 a 34 Grade escada 

Eixo 30 a 31 Grade escada 

Eixo 24 a 25 Grade escada 

Eixo 16 a 19 Solto na área externa 

Eixo 13  Se a divisória permanecer 

NÍVEL LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO SINTESE/OBS. 

 
N 4 

Vestiários de 
trabalhadores 

01 Food Team (Masculino/feminino) 
01 CAW (Masculino/feminino) 
01 Integrador (Portador de necessidades especiais) 
03 FAB (Masculino/feminino) 

verificar também condições do 
bebedouro; 03 sanitários 
(masc/fem./portador de 
necessidades) 

Vestiário de árbitros  verificar sanitários  

Vestiários de 
jogadores 

 

Posto médico de 
atletas 

  

Sala antidoping   

NÍVEL LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO SINTESE/OBS. 

 
N 3 

 
C3.1 

01 Lanchonete tipo concessão nº 1 
 

Nível 3 possui 2 lanchonetes; 04 
sanitários (2 femininos e 2 
masculinos); 02 ambulâncias C3.9 01 Lanchonete tipo concessão nº 9 

Observações gerais/orientações: 
1. Em relação ao código adotado para identificação dos espaços, cabe esclarecer que, por exemplo C8.4, a letra “C” 

corresponde a “Concessão”, o “primeiro nº” diz respeito ao nível, e o “segundo número” refere-se á identificação da 

lanchonete/quiosque. No caso das unidades móveis, a identificação é iniciada pela letra “M” seguida de números. 

2. Faltam inserir dados sobre Centro de Mídia 

3. Quando preencher o roteiro de inspeção, deve-se abrir um roteiro para cada tipo de estabelecimento com o intuito de 

facilitar a contagem de dados. Deve-se atentar para a existência de pendências e checar se houve adequação.   

4. Quando o público for até 20 mil, só haverá funcionamento de lanchonetes/concessões até o nível cinco (N5). 
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ANEXO O - Planilha com descrição de ações a serem realizadas dentro do estádio 
Copa do Mundo 

 
 

Programação da Vigilância Sanitária de Salvador para atuar na Arena Fonte Nova durante a Copa do Mundo 2014 

 

Jogos da Copa do Mundo 2014 
Grupo Descrição 

B Espanha x Holanda 13 de junho de 2014, às 16h Arena Fonte Nova (sexta feira) 

Horário de saída: 08:45 h 

G Alemanha x Portugal 16 de junho de 2014, às 13h Arena Fonte Nova (segunda feira) 

Horário de saída: 07:45 h 

E Suíça x França 20 de junho de 2014, às 16h Arena Fonte Nova (sexta feira) 

Horário de saída: 09:00 h 

F Bósnia x Irã 25 de junho de 2014, às 13h Arena Fonte Nova (quarta feira) 

Horário de saída: 09:00 h 

Oitavas de 

final 

1º de julho de 2014, às 17h Arena Fonte Nova (terça feira) 

Horário de saída: 10:00 h 

Quartas de 

final 

05 de julho de 2014, às17h Arena Fonte Nova (sábado) 

Horário de saída: 10:00 h 

 

Ações programadas: 

1. Inspeções em áreas comuns (stands, baianas de acarajé) 

2. Inspeção em vestiários (02 vestiários de jogadores, 02 vestiários de árbitros)  

3. Inspeção em sala antidoping 

4. Refeições de jogadores (contato prévio com a origem) 

5. Inspeção nível 08 (13 lanchonetes, boxes, sanitários) 

6. Inspeção sala de mídia (área de alimentação, sanitários) 

7. Inspeção área VIP (cozinhas montadas, ilhas de distribuição, sanitários) 

8. Inspeção área VVIP (cozinhas montadas, ilhas de distribuição, sanitários) 

9. Inspeção camarotes  

10. Área de apoio para PM 

11. Inspeção nos destinos dos resíduos 

12. Inspeção nível 05 (16 lanchonetes, boxes, sanitários) 

13. Inspeção nível 03 (03 lanchonetes, sanitários, boxes) 

14. Inspeções em ambulâncias (08 unidades) 

15. Inspeções em postos médicos (05 unidades)  

16. Inspeção nas áreas de recebimento, armazenamento e distribuição (rest. terceirizados) 

17. Inspeção nas áreas de recebimento, armazenamento e distribuição (rest.  voluntários) 

18. Coleta de alimentos  

19. Pontos de água verificação (ver anteriormente) 

20. Higienização de banheiros e macas vestiários (ver anteriormente) 

Recursos Humanos: 

Quantidade de profissionais: 16 

Quantidade de duplas: 07 

Fiscais uno: 02 (ambulâncias e postos médicos) 
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ANEXO P - Planilha com descrição de ações a serem realizadas dentro do estádio 
Jogos Olímpicos 
 

 
Programação da Vigilância Sanitária de Salvador para atuar na Arena Fonte Nova durante Jogos Olímpicos 2016 

 

Jogos Olimpíadas 2016 

Grupo Descrição 
 Ilhas Fiji x Coréia do Sul (masculino) 04 de agosto de 2016 Arena Fonte Nova 

México x Alemanha (masculino) 

Horário de saída: 12:00 

 Ilhas Fiji x Coréia do Sul (masculino) 07 de agosto de 2016 Arena Fonte Nova 

México x Alemanha (masculino) 

Horário de saída: 10:00 

 Austrália x Zimbabue (Feminino) 09/08/2016 Arena Fonte Nova 

Nova Zelândia x França (Feminino) 

Horário de saída: 10:00 

 Japão x Suécia (Masculino) 10/08/2016 Arena Fonte Nova 

Dinamarca x Brasil (Masculino) 

Horário de saída: 12:00 

Quartas de 

final 

China x Alemanha (Feminino) 12/08/2016 Arena Fonte Nova 

Horário de saída: 12:00 

Quartas de 

final 

Nigéria x Dinamarca (Masculino) 13/08/2016 Arena Fonte Nova 

Horário de saída: 10:00 

Ações programadas: 

1. Inspeções em áreas comuns 

2. Refeições de jogadores (contato prévio com a origem) 

3. Inspeção nível 08 (13 lanchonetes) 

4. Inspeção sala de mídia (área de alimentação, sanitários) 

5. Inspeção camarotes (74 unidades) 

6. Inspeção em área de apoio para PM 

7. Inspeção nível 06 (07 lanchonetes) 

8. Praça de alimentação no lounge (08 lanchonetes) 

9. Inspeção nível 05 (16 lanchonetes) 

10. Inspeção nas áreas de recebimento, armazenamento e distribuição (rest. terceirizados, voluntários e polícias) 

11. Inspeção nível 03 (02 lanchonetes) 

12. Inspeção em cozinhas (02) 

13. Inspeção em unidades móveis de comércio de alimentos ou bebidas (50) 

14. Mobils de comércio de bebidas (60) 

15. Inspeção em containers de alimentos congelados para regeneração (04) 

16. Inspeções em ambulâncias (06 unidades) 

17. Inspeções em postos médicos (04 unidades)  

18. Inspeções em mochilas de brigadistas (14 unidades) 

19. Inspeção em vestiários (02 vestiários de jogadores, 02 vestiários de árbitros)  

20. Inspeção em sala antidoping  

21. Inspeção em depósitos de resíduos satélites (06) 

22. Inspeção em área de armazenamento e segregação de resíduos (01) 

23. Área de segregação de resíduos de serviços de saúde (01) 

24. Inspeções em sanitários (94) 

25. Inspeções em elevadores (10) 

26. Verificação de pontos de água 

Recursos Humanos: 

Quantidade de profissionais: 08 

Quantidade de duplas: 02 
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ANEXO Q - Check list mochila de brigadistas – Jogos Olímpicos 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA/DSCH 
 

 

 

I - DADOS CADASTRAIS                                       Data:       /        /               Horário:                        

 

 

 

 

Razão Social:                                                                                                     Equipe: 

    

II RECURSOS HUMANOS SIM NÃO NA 

Documentação dos profissionais:    

    

    

    

MOCHILA BRIGADISTA 

 

   

Higienização     

Desfibrilador Automático Externo (DEA);    

Equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras, luvas e 
aventais 

   

Atadura    

Gase    

Soro    

Tala    

Esparadrapo e/ou similar    

Ressuscitador manual adulto com reservatório (AMBU)    

Colar cervical    
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ANEXO R - Check list mochila da equipe médica de campo – Jogos Olímpicos 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA/DSCH 
 

 

 

I - DADOS CADASTRAIS                                       Data:       /        /               Horário:                        

Razão Social:                                                                                                     Equipe: 

    

II RECURSOS HUMANOS SIM NÃO NA 

Documentação dos profissionais:    

    

    

MOCHILA DE CAMPO 

 

   

Higienização     

Desfibrilador Automático Externo (DEA);    

Equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras, 
luvas e aventais 

   

Atadura    

Gase    

Soro    

Tala    

Esparadrapo e/ou similar    

Ressuscitador manual adulto com reservatório (AMBU)    

Colar cervical    

Adrenalina 1 mg/ml    

AAS 100 mg    

Dramin B6  10ml    

Dexclorfeniramina 2mg    

Isordil 5 mg SL    

Midazolam 15 mg/ 3 ml    

Tramadol  50mg/ml 1 ml    

Pasmodex  0,25 mg    

Manta térmica    

Atadura    

Curativo    

Compressa gaze    

Desfibrilador      Externo      Automatizado (DEA)    

Estestoscópio    

Tensiometro    

Oxímetro    

Solução antisséptica    

Seringas descartáveis    

Soro fisiológico    

Cânula de Guedel    

Máscara laríngea     
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ANEXO S – Formulário monitoramento de informações CIOCS 
 

FORMULÁRIO MONITORAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
1. ID: 

2. Data:      
3. Tipo de notificação: () Notificação (positiva)  

  (  ) Notificação negativa 
4. Local: (       ) São Paulo 

 (       ) Belo Horizonte 
 (       ) Rio de Janeiro 

(       ) Manaus 
(       ) Brasília 
(       ) Salvador 
 

5. Responsável do dia: 
 

6. Vigilância sanitária: descrição resumida das inspeções sanitárias  

Locais 
inspecionados 

Nº serviços SEM 
irregularidade 

ou 
irregularidade 
NÃO relevante 

No serviços COM 
irregularidade 

relevante1 

Nº serviços 
inspecionados 

(TOTAL) 

Taxa serviços 
COM 

irregularidade 
relevante (%) 

 Medidas adotadas em 
serviços com irregularidades 

Nº de 
medidas 
adotadas 

Serviços de 
alimentação 

0 0 0 0  
Interdição total ou parcial do 
serviços 

0 

Serviços de 
saúde 

0 0 0 0  
Suspensão/interdição parcial 
de atividade 

0 

Ambulância 0 0 0 0  
Apreensão e ou inutilização 
de produtos 

0 

Instalações 
sanitárias 
(Banheiro) 

0 0 0 0  
Intimação/notificação do 
serviço para regularização 0 

Abastecimento 
de água 

0 0 0 0    

PAF         

Outros 0 0 0 0     

Total 0 0 0 0     

 

Serviços de alimentação 
Nº 

irregularidades 

 
Serviços de saúde 

No 

irregularidades 

Matéria prima ou alimentos vencidos ou com 
características organolépticas alteradas 

0  Processos de trabalho inadequados 0 

Alimentos preparados, armazenados ou 
distribuídos em temperaturas inadequadas 

0  
Ausência ou quantidade insuficiente, condição 
inadequada de armazenamento ou prazo de validade 
expirada de Insumos (medicamentos e materiais) 

0 

Ausência de equipamentos essenciais para a 
preparação, distribuição ou exposição do 
alimento 

0  
Ausência ou quantidade insuficiente de equipamentos 
essenciais para garantia da assistência à saúde nos 
PMAs e ou ambulâncias. 

0 

Condições estruturais que inviabilizem o 
preparo, distribuição ou exposição dos 
alimentos 

0  
Número de profissionais de saúde insuficientes nos 
postos de atendimento e ambulâncias 

0 

Ausência de água potável para o preparo de 
alimentos 

0  
Condições estruturais que comprometam a prestação 
da assistência à saúde, inclusive inadequação de 
posicionamento e obstrução da saída das ambulâncias 

0 

Higiene e ou estado de saúde do 
manipulador de alimentos inapropriados 

0  Número insuficiente de ambulâncias 0 

Total  0  Total 0 

Descrição resumida das irregularidades relevantes: 
 

1 Irregularidades relevantes: aquelas que estejam relacionadas com as seguintes situações: a) Ação que cause desabastecimento ou interrupção da prestação de um 

serviço; b) Ocorrência de um surto; c) Identificação de irregularidades de alto risco sanitário; d)Situações que possam repercutir na mídia nacional. 


