
 

COPA 2014: rede de serviços em Saúde durante o Mundial 
 
A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) organizou uma estrutura especial de atuação dos 

serviços públicos para o período de realização da Copa do Mundo 2014 em Porto Alegre. O plano 
operacional foi definido para manter a estrutura de atendimento aos moradores da Capital e ampliar o 
potencial de resposta, na demanda extra gerada pelos visitantes durante o Mundial.  

O esforço não visa somente atender os milhares de turistas que estarão na Capital. A 
ampliação e a modernização de diversos serviços públicos municipais de saúde beneficiarão a 
população como um todo, uma vez que a estrutura de atendimento foi reforçada em quantidade e 
qualidade. 

 
Providências no âmbito dos serviços públicos: 
 
1) O Hospital de Pronto Socorro (HPS) será a unidade referência para atendimento de 

traumas (ferimentos graves e outros). O HPS terá na Copa 2014 uma nova Emergência e um novo 
Bloco Cirúrgico, com suas respectivas áreas de apoio totalmente reformadas e modernizadas. 
Consultores da Fifa realizaram com as equipes do HPS simulações de atendimento a múltiplas vítimas.  

2) O Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas será a referência para atendimento 
pediátrico, contando também com áreas de apoio para situações de abuso de menores. 

3) Dentro do Fan Fest, a SMS manterá uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com sete 
macas de observação e duas de estabilização, equipes completas de atendimento médico e mais uma 
UTI móvel e duas ambulâncias básicas.  

4) No Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), onde funcionará o Acampamento 
Farroupilha Extraordinário da Copa, haverá uma equipe médica com ambulância. 

5) No Caminho do Gol, trajeto que se estende do Mercado Público até o estádio Beira-Rio, 
haverá cinco equipes do programa Coração no Ritmo Certo, com profissionais treinados e equipados 
para atendimento em casos de parada cardio-respiratória, com desfibriladores automáticos. Também 
estarão no trajeto equipes da SMS atuando em ações de conscientização e prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis, com distribuição de preservativos e material informativo.  

6) Os centros de Saúde Santa Marta (Centro Histórico) e Modelo (bairro Santana) terão seus 
horários de atendimento ampliados: das 7h à meia-noite de segunda a sexta-feira, e das 10h às 22h 
nos finais de semana.  

7) O Centro de Hospitalidade (Cidade Baixa) dará apoio a turistas e seus acompanhantes ou 
familiares em situações de catástrofe. 

8) Além da frota normal de 15 ambulâncias, o Samu terá o reforço de outras 10 unidades com 
equipes completas cedidas pelo Samu estadual nos cinco dias de jogos em Porto Alegre (15, 18, 22, 25 
e 30 de junho), e quatro unidades nos demais dias de duração da Copa na Capital. Só nesta área de 
atendimento estarão envolvidos cerca de 400 profissionais.  



 

9) Em parceria com o Estado, a SMS articulou procedimentos para situações que envolvam 
múltiplas vítimas. Estas ações envolvem Defesa Civil, Bombeiros, Samu estadual, Brigada Militar, 
Polícia Civil e outros órgãos públicos, além de articulações com as Forças Armadas, que darão apoio 
com meios de remoção e atendimentos especializados, como em casos de ameaça químico-
bacteriológica-radiotiva. 

10) Toda a rede hospitalar articulou de forma conjunta planos de contingência para casos de 
catástrofe. 

11) No estádio Beira-Rio, todas as ações de atendimento são de responsabilidade da Fifa e seus 
contratados. A Fifa tem o Hospital Moinhos de Vento como referência, contando ainda com o apoio do 
Hospital Mãe de Deus. Atendimentos e remoções de ocorrências dentro do estádio serão de inteira 
responsabilidade da Fifa, por definição da entidade.  

12) No caso da regulação (controle de encaminhamento das ambulâncias para os serviços de 
atendimento) dentro do estádio Beira-Rio ficará a cargo do Samu. 

13) No entorno do Beira-Rio haverá profissionais da Secretaria Estadual de Saúde em áreas de 
apoio para atendimento médico, com equipes e uma ambulância. 

14) A Central de Regulação, que administra a destinação de leitos da rede hospitalar, preparou 
ações de contingência para múltiplas vítimas e organizou procedimentos para o caso de remoção de 
estrangeiros a seus países de origem. 

15) As emergências de toda a rede de saúde estão orientadas a imediatamente relatar a 
entrada de pacientes estrangeiros, para que tenham atendimento adequado. 

16) A Coordenação Geral de Vigilância em Saúde (CGVS) manterá equipes de plantão 
monitorando restaurantes e outros estabelecimentos do setor de alimentação (inclusive dentro do 
estádio Beira-Rio), além de todos os demais serviços, como controle epidemiológico, saúde do 
trabalhador, trabalho infantil e outra s atividades. 

17) O CIOCS – Centro Integrado de Observação e Controle em Saúde vai monitorar todas as 
ações, tendo em plantão equipes das secretarias estadual e municipal de saúde, além de equipes das 
vigilâncias em saúde do Estado e município. 

18) Representantes da SMS estarão posicionados permanentemente nos centros de comando 
da Capital e do Estado. 

19) Todos os serviços estarão interligados por comunicação via rádio, estando equipes do 
município e do estado atuando na mesma frequência.  

 
 
 


