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A Copa das Confederações,
que acontece entre os dias 15 e 30
de junho, servirá ao Brasil como fa-
se preparatória para a Copa do
Mundo 2014. As competições são
promovidas pela Federação Inter-
nacional de Futebol (Fifa) e as exi-
gências fora de campo mobilizam
o setor de saúde. 

Para atender a demanda, o Go-
verno Federal criou a Câmara Te-
mática de Saúde na Copa, cujo ob-
jetivo é definir as diretrizes organi-
zacionais, apoiar a elaboração de
projetos e acompanhar a execução
das atividades relacionadas aos
eventos. 

Segundo seu coordenador
junto ao Ministério da Saúde,
Adail Almeida Rollo, dentre as
ações estão o aprimoramento da
infraestrutura da rede assistencial
de urgência e emergência e a qua-
lificação dos serviços para aten-
dimento aos turistas. Rollo explica
que o sistema de vigilância em
saúde e a comunicação de riscos
referentes às doenças transmissí-
veis de relevância epidemiológica
serão aperfeiçoados e a Força Na-
cional do Sistema Único de Saúde
(SUS) poderá atuar em situações
de catástrofe e emergências de
grandes proporções. “Essa é uma
grande oportunidade para que se-
jam realizados investimentos vol-
tados para a implementação de
melhorias na rede de atenção às
urgências e emergências no SUS,
além da ampliação das ações de
promoção e prevenção da saúde,
que ficarão como legado para a
população brasileira”, afirma o re-
presentante do MS. 

Em Minas Gerais, o Governo
Estadual disponibilizou para a
saúde 30 milhões de reais. O
coordenador do Grupo Temático
de Saúde para a Copa do Mundo
Fifa 2014, Welfane Cordeiro Jú-
nior, explicou que a Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais
(SES MG) está atuando a partir
de dois pressupostos. O primeiro
compreende o conceito de mass
gathering que avalia os riscos de
manifestações de massa e as es-
tratégias que contribuem positi-

vamente para a prestação eficaz
dos serviços de saúde. O segundo
visa a formação das pessoas, dis-
seminação de conceitos e meto-
dologias e o reforço das estruturas
hospitalares e pré-hospitalares
(Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência - Samu e Bombeiros).
Para Cordeiro, é importante salien-
tar que a “maior herança propor-
cionada pelas Copas será a criação
de uma legislação que contemple

as necessidades da saúde, tanto
nos casos de epidemia, quanto em
situações que exijam uma resposta
rápida pelo número elevado de
pacientes”. 

Na capital mineira, a atuação
da Secretaria Municipal de Saúde
de Belo Horizonte (SMSA) ocorre
através do Plano de Atenção à Saú-
de. Conforme Maria Tereza da
Costa Oliveira, gerente de Vigilân-
cia em Saúde e Informação SMSA,

caso seja necessário, a Rede SUS
BH estará apta para o acolhimento
da população e dos visitantes, con-
siderando o tipo e a gravidade da
ocorrência e a distribuição do flu-
xo para amparos clínico ou de
trauma. 

Em relação à vigilância em saú-
de e controle sanitário, a Secretaria
desenvolve ações conjuntas com
os níveis federal e estadual, englo-
bando alimentação, controle de
endemias, prevenção e resposta rá-
pida diante de risco de epidemia.
“Os eventos de massa podem cul-
minar na proliferação de doenças
como sarampo, tuberculose, po-
liomielite, cólera Aids e demais se-
xualmente transmissíveis, dentre
outras”, pondera Oliveira. Segundo
a gerente, com o aumento de pú-
blico nos bares, restaurantes e si-
milares são necessárias informa-
ções e ações específicas de moni-
toramento e fiscalização. 

Seis tipos de panfletos sobre
água, dengue, alimentos, imuniza-
ção, DST/Aids e doenças respira-
tórias serão produzidos nos idio-
mas português, inglês e espanhol,
para distribuição. O Centro de
Atenção à Saúde do Viajante tam-
bém orienta, por telefone ou inter-
net, os estrangeiros e brasileiros
com suspeita de infecções contraí-
das durante a viagem e, se neces-
sário, encaminha para o serviço de
saúde mais indicado. Acoplado ao
Centro, funciona o posto da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), responsável pela libera-
ção do Certificado Internacional
de Vacinação e Profilaxia (CIVP). 

A assistência médica no estádio
Governador Magalhães Pinto, o Mi-
neirão, em Belo Horizonte, é de res-
ponsabilidade do Comitê Organi-
zador Local (COL) e se restringe ao
perímetro interno do estádio, den-
tro dos limites da área de seguran-
ça. Segundo os departamentos de
Comunicação do COL e da Fifa, o
atendimento será realizado em
quatro postos médicos distribuídos

estrategicamente pelo estádio, am-
bulâncias com Unidade de Trata-
mento Intensivo (UTI), equipes vo-
lantes e apoio de carros de golfe
para transporte de pacientes para
os postos, caso haja necessidade.
A equipe médica contará com
aproximadamente cem profissio-
nais de saúde nos dias de jogos. A
Fifa informou, ainda, que todas as
sedes terão um médico do COL

responsável pela organização da
cobertura médica para o evento.
Eles são, em sua maioria, profissio-
nais do futebol, com vasta expe-
riência em clubes de grande porte
e bom relacionamento com a so-
ciedade médica da região. Além
destes coordenadores, empresas
de serviços médicos foram selecio-
nadas nas cidades anfitriãs para
proverem a cobertura do evento. 

Henrique Chendes/SES MG

Eventos esportivos internacionais m
O crescimento do Brasil no cenário esportivo internacional e

a agenda programada para o país movimentam o setor de saúde.
Além de novas possibilidades de atuação na medicina esportiva,

médicos buscam capacitação para uma melhor performance em
situações de catástrofe e o Sistema Único de Saúde (SUS) estrutura
sua rede assistencial.

Para Welfane Cordeiro Júnior, legislação que contempla necessidades da
saúde será a maior herança da Copa 2014

Assistência durante os jogos
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mobilizam o setor de saúde do país
A Secretaria de Estado de Saú-

de de Minas Gerais (SES MG), a So-
ciedade Mineira de Terapia Inten-
siva (Somiti) e a Sociedade Portu-
guesa de Cuidados Intensivos pro-
moveram os treinamentos ‘Funda-
mental Desaster Menagement’
(FDM) e o ‘Curso de Planejamento
da Emergência Hospitalar Externa’
(CPEHE), com a participação de
270 profissionais. Posteriormente,
os hospitais desenvolveram seus
planos de contingência, que in-
cluem treinamento interno nas uni-
dades, testes e aquisição de equi-
pamentos. Os hospitais participan-
tes são o Pronto-Socorro João XXIII,
Odilon Berhens, Risoleta Neves e
Eduardo de Menezes. 

No setor privado foram selecio-
nados como hospitais oficiais da Fi-
fa, o Life Center e o Materdei. No
entanto, como ressalta o coordena-
dor do Grupo Temático de Saúde
para a Copa do Mundo Fifa 2014,
Welfane Cordeiro Júnior, é preciso
que os médicos de outras unidades
também estejam preparados para
o atendimento de estrangeiros que
podem ser direcionados pelas se-
guradoras ou queiram utilizar a rede
particular, bem como as unidades
do interior do estado, que também
receberão os turistas.

No dia 26 de março, integran-
tes dos hospitais e das forças de
emergência hospitalar – Samu,
Corpo de Bombeiros, Defesa Civil
e Guarda Municipal – participaram
do ‘Simulado de Desastres e Ca-
tástrofes’, realizado no ginásio do
Colégio Pio XII, em Belo Horizonte.
Durante a ação, eles foram prepa-
rados para acionar suas unidades
e, como um jogo de tabuleiro (ta-
ble top), testaram as rotas de fuga
traçadas pelo setor de mobilidade
da Empresa de Transportes e Trân-
sito de Belo Horizonte – BHTrans
e avaliaram a resposta dos serviços
de urgência no ambiente. 

Nos dias 10 e 11 de maio ocor-
reram duas simulações com volun-
tários maquiados e manequins, no
estádio Mineirão e no Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, em
Confins. As ações compreendem
o acordo de Cooperação Técnica
internacional entre Brasil, Portugal
e França para capacitação de mé-

dicos e enfermeiros, que também
inclui atenção no pré-hospitalar e
cursos de acidentes nuclear, radio-
lógico, químico e biológico. 

O simulado no Mineirão teve
início a partir de uma briga entre
torcedores, culminando no piso-
teamento, que envolveu 155 pes-
soas. As vítimas foram classificadas
em três categorias: vermelha (aten-
dimento imediato com risco de
morte) com 18 voluntários; ama-
rela (atendimento de urgência sem
risco de vida no momento) com 35
participantes; verde, com 75 atores
machucados, mas conscientes e an-
dando; e cinco vítimas na classifi-
cação preta, que representa óbitos.
O primeiro atendimento foi reali-
zado dentro do estádio, com apoio
de 40 ambulâncias, dois helicópte-
ros, 60 bombeiros, 30 agentes da
Polícia Militar de Minas, agentes da
BHTrans e colaboradores de outros
órgãos envolvidos. Os casos de ur-
gência foram encaminhados para
os hospitais de referência.

Segundo o presidente da Somi-
ti, Rogério de Castro, eventos co-
mo as Copas exigem um plano de
contingência com atuação em to-
dos os níveis de atendimento, já
que as ações individuais, mesmo
que especializadas, são pouco efi-
cazes. “Isso é importante não so-
mente para a Copa de 2014, mas
para situações futuras que podem
vir a ocorrer no dia a dia de nossas
cidades e estradas. Desta maneira,
Minas Gerais se destaca nacional-
mente, cumprindo sua responsa-
bilidade com os cidadãos mineiros
e estrangeiros”, afirma Castro.

Parcerias viabilizam treinamentos

Profissionais de saúde testam rotas de fuga e avaliam os serviços de
urgência de BH

Ao atuar em parceria com as
entidades envolvidas nos projetos
para as Copas, a Associação Médi-
ca de Minas Gerais (AMMG) tem
sido palco de diversos encontros
importantes. Dia 23 de abril, a Se-
cretaria Municipal Extraordinária
da Copa do Mundo da Fifa Brasil
2014 - Prefeitura de Belo Horizonte
(SMCOPA PBH) reuniu a imprensa,
no Teatro Oromar Moreira, para
apresentação das áreas a serem tes-
tadas na partida Brasil x Chile, rea-
lizada dia 24 de abril, no Mineirão.
Dia sete de maio, o tema central
foi segurança, com a participação

de 300 profissionais, que utilizaram
todo o Centro de Convenções da
entidade. Já no dia nove de maio,
a SES MG realizou a palestra ‘Me-
dicina de Catástrofe’, no auditório
Borges da Costa, ministrada pelo
professor Pierre Carli, chefe do Sa-
mu de Paris. 

A AMMG também desenvol-
veu dois benefícios para atender
seus associados: o curso de inglês
para profissionais de saúde e o Ca-
tálogo de Especialidades Médicas
por Idioma. As inscrições para a
sexta turma de inglês já estão
abertas. As aulas são ministradas
na sede da AMMG e o curso é as-
sinado pelo Grupo Pyramid. Mais
informações pelo telefone (31)
3247 1631.

Já o Catálogo de Especialidades
Médicas por Idioma está na segun-
da edição. Sua distribuição será ini-
ciada dia 30 de maio em estádios,
pontos turísticos, secretarias de tu-
rismo e de saúde, dentre outros lo-
cais com frequência de estrangei-
ros. O objetivo da publicação é
orientar os turistas para o atendi-
mento, em consultório, por médi-
cos que dominem o idioma de ori-
gem do viajante. Outras informa-
ções: (31) 3247 1608. 

AMMG sedia reuniões e
oferece benefícios

V.Fazitto Comunicação e Consultoria 

Alexandre Guzanshe

Equipe salva vítima durante simulado no Mineirão



Página 12 • Abril/Maio 2013

JORNAL DA
associação

médica 

ESPECIAL

Os eventos esportivos interna-
cionais a serem realizados no Brasil
também contribuem para o cresci-
mento da medicina do esporte no
país. Segundo o diretor da Socie-
dade Mineira de Medicina do Exer-
cício e do Esporte de Minas Gerais
(Smexe MG), o cardiologista e mé-
dico do Minas Tênis Clube e do
Clube Atlético Mineiro, Haroldo
Christo Aleixo, nos grandes clubes
esportivos a presença do médico é
indispensável, pois garante a segu-
rança dos atletas e da própria ins-
tituição, que contrata profissionais
saudáveis e em condições de exer-
cerem suas atividades. 

Aleixo explica que o atleta só
entra para o clube após aprovação
médica e que o acompanhamento
tem início nas categorias de base,
com a presença de uma equipe
multidisciplinar composta por or-
topedistas, clínicos, fisiologista, nu-
tricionista, psicólogo e fisioterapeu-
tas, embora a estrutura possa va-
riar conforme a instituição. O es-
pecialista fala, ainda, sobre a im-
portância de capacitar a comissão

técnica – preparadores físicos, trei-
nadores e auxiliares – para possí-
veis atendimentos de emergência
em campo.

Já o presidente da Smexe MG,
o cardiologista e médico do espor-
te, Marconi Gomes da Silva, ressal-
ta que a especialidade ganha força

devido a sua importância para o
desempenho e a qualidade de vida
dos atletas, sejam eles profissionais
ou não. Silva explica que a ativida-
de vai muito além do tratamento
de lesões, compreendendo análise
e orientação antes do início da ati-
vidade física; diagnóstico do tipo

mais adequado de esporte para ca-
da pessoa e biótipo; recomenda-
ções sobre hábitos de vida e ali-
mentação saudável; pesquisa e
controle de novos métodos de trei-
namento esportivo para melhora
do rendimento, prevenção de le-
sões e da Síndrome de Excesso de
Treinamento (Overtraining). 

Ele orienta que o médico que
deseja atuar na área deve fazer um
curso de especialização ou uma re-
sidência em medicina esportiva e
se submeter a uma prova de título
realizada pela Sociedade Brasileira
de Medicina do Exercício e do Es-
porte. “Sua atuação é bastante
abrangente, incluindo atividades
em centros de reabilitação cardio-
pulmonar e metabólica, clubes re-
creativos e profissionais dos mais
variados esportes, centros de trei-
namentos particulares e ligados às
instituições públicas, além de aca-
demias ou assessorias esportivas,
dentre muitos outros locais de tra-
balho”, esclarece. Mais informa-
ções sobre a Smexe MG pelo tele-
fone: (31) 3247 1605. 

Medicina do esporte atrai profissionais
Daniela Colen/AMMG 

Haroldo Christo Aleixo treina equipe técnica de futebol para atendimento de
emergência em campo

O hospital Oncomed se 
instalará onde  está o antigo 
Instituto Hilton Rocha e será 

um centro de referência 
nacional no tratamento do 

câncer.

Com aproximadamente 200 
leitos, será equipado com 

aparelhos de última geração 
na abordagem do câncer, 

além de profissionais 
especializados e que valori-

zam, sobretudo, a vida.

hospitaloncomed.com.br


