
  

 

Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA PARA ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA EM EVENTOS DE MASSA: 

ORIENTAÇÕES PARA O 

GERENCIAMENTO DE RISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 



Diretor-Presidente  

Jarbas Barbosa da Silva Junior 

  

Diretores 

Renato Alencar Porto 

Ivo Bucaresky 

José Carlos Magalhães Moutinho 

  

  

Autores 

Elke Stedefeldt  

Laís Mariano Zanin 

Ana Lúcia de Freitas Saccol 

Denise de Oliveira Resende 

Diogo Thimóteo da Cunha 

 

  

Revisores  

Ana Lúcia Oliveira e Leiro 

Célia Cristina Duarte Starling 

Daniela Beatriz de Castro Gomes 

Denise de Oliveira Resende 

Elisa Pires de Azevedo  

José Amancio Carlos Filho 

Karem Vasconcelos Gomes 

Karla Freire Baêta 

Leandro Esteves de Vasconcellos 

Luiz Carlos Mesquita Coutinho 

Paulo Casa Nova 

Rodolfo Navarro Nunes 

Sabrina Vianna Mendes 

Samia de Castro Hatem 

Teresa Amanda C. L. Castelo Branco  

 

   

  



 
Este Guia foi construído a partir de uma agenda nacional de prioridades para a 
Vigilância Sanitária (VISA) no campo de atuação em eventos de massa. Como insumos 
foram colhidas as percepções e experiências de trabalhadores de VISA em diferentes 
níveis de governo.  
 
É importante reforçar que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), como um 

subsistema do Sistema Único de Saúde (SUS), segue a política de saúde definida para o 

setor e as normas de organização e operacionalização da gestão do SUS pactuada 

entre as três esferas de gestão.  

Desde 2010 iniciamos a construção de um novo saber, aquele que poderia descrever 
de forma prática as atividades que deveriam ser executadas, para que os eventos de 
massa acontecessem com a garantia da qualidade sanitária dos produtos e serviços 
ofertados. 
 
Dos inúmeros eventos de grande porte que acontecem no Brasil buscamos o modus 
operandi da vigilância e com a experiência adquirida propomos aqui uma metodologia 
que demonstre, de forma clara, as etapas que devem ser seguidas pelo agente 
regulador para a realização do evento. 
 
Para melhor organização do trabalho, as atividades devem ser divididas em três fases, 
pré-evento, durante evento e pós-evento. Cada uma delas guarda suas peculiaridades 
e deve compor o Plano de Ação da Vigilância Sanitária para o evento de massa. O 
sucesso do evento é diretamente proporcional à capacidade de planejamento e 
execução do plano. 
 
Esperamos que este Guia seja instrumento eficaz no enfrentamento dos desafios 
relacionados aos eventos de massa.  
 
 

Jarbas Barbosa da Silva Júnior 
Diretor- Presidente  

 
  



SUMÁRIO 
RESUMO  vi 

CONSTRUÇÃO DO GUIA vii 

CAPÍTULO 1 – APRESENTAÇÃO                       10 

1.1 Introdução 10 

1.2 Objetivos 13 

1.3 Âmbito de Aplicação 13 

1.4 Definições e Siglas 13 

CAPÍTULO 2 - ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM EVENTOS DE MASSA     19 

2.1 Orientações Gerais 19 

2.2 Responsabilidades 21 

CAPÍTULO 3 – PRÉ-EVENTO 33 

3.1 Caracterização 33 

3.2 Planejamento pelo Organizador do Evento  33 

3.3 Documentação Geral 33 

3.4 Documentação Específica 36 

3.5 Responsabilidades e Ações da VISA 36 

3.6 Planejamento pela VISA 37 

3.7 Comunicação, orientação e inspeção 44 

CAPÍTULO 4 – DURANTE O EVENTO 57 

4.1 Caracterização 57 

4.2 Responsabilidades e atuação da VISA 57 

4.3 Comunicação 57 

4.4 Documentos para registro da atuação da VISA 57 

4.5 Orientações complementares em surtos de Doenças Transmitidas por 

Alimentos                                                                                                                              58 

4.6 Relatório  59 

CAPÍTULO 5 – PÓS-EVENTO 60 

5.1 Caracterização 60 

5.2 Responsabilidades e atuação da VISA 60 

5.3 Revisão do Plano Operativo 61 

5.4 Relatório 61 



CINCO CHAVES PARA O SUCESSO DE UM EVENTO DE MASSA 63 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  64 

COMENTÁRIOS DOS REVISORES 65 

REFERÊNCIAS 66 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 68 

DOCUMENTOS DE REGISTRO 72 

A – Modelo de formulário para comunicação do evento de massa 73 

B – Check list de Documentação de Planejamento do Evento de Massa 75 

C – Modelo de formulário de avaliação prévia dos serviços de alimentação 77 

D – Lista de avaliação de estruturas mínimas para posto médico 80 

E – Lista de avaliação prévia das instalações para o comércio de alimentos 81 

F – Check list do Plano Operativo 83 

G – Lista de avaliação do plano/mecanismo de gerenciamento de resíduos 88 

H – Lista de avaliação do plano de higiene e serviços de limpeza 90 

I – Lista de avaliação do plano urgência e emergência em saúde: posto médico   92 

J – Lista de avaliação do plano urgência e emergência em saúde / Projeto de 

atendimento médico: retaguarda de ambulâncias                                                       97 

K – Lista de avaliação resumida para os serviços de saúde 100 

L – Lista de avaliação das Boas Práticas para instalações e serviços relacionados ao 

comércio de alimentos                                                                                                     102 

M – Formulário para registro de notificação de caso/surto de DTA 107 

N – Exemplo de Formulário para relatório durante o evento de massa 108 
 

 

 



vi 

RESUMO 

 
Devido à frequência crescente de Eventos de Massa (EM) no Brasil, foi proposta a 
elaboração do “Guia para atuação da vigilância sanitária em eventos de massa: 
orientações para o gerenciamento de risco” com o intuito de reduzir os riscos à saúde 
da população e visitantes durante esses eventos. O objetivo deste guia é auxiliar na 
gestão e orientação das equipes multiprofissionais de Vigilância Sanitária (VISA) em 
EM, almejando uma atuação estratégica e harmonizada. Além disso, este guia visa 
instrumentalizar as equipes responsáveis e correlatas. A elaboração do documento foi 
estruturada seguindo procedimentos metodológicos técnico-científicos e incluiu a 
participação de representantes da VISA nas diferentes esferas de governo. O conteúdo 
considerou as etapas pré, durante e pós-evento, e para cada uma foram descritos 
procedimentos que podem ser adotados a fim de prever possíveis perigos a saúde da 
população e eventos de urgência e emergência. A etapa pré-evento refere-se ao 
período que antecede a realização do evento de massa e aborda o planejamento das 
ações da VISA. A etapa durante o evento compreende os dias entre a abertura e a sua 
finalização e, portanto, este guia orienta as atividades e documentos de registro que 
devem ser aplicados para a atuação da VISA em EM. A etapa pós-evento deve ocorrer 
logo após a finalização do EM para evitar a perda de informações relevantes, visto que 
possibilita ações corretivas quanto à atuação da VISA para os EM seguintes e o 
planejamento de novas estratégias. Destacam-se as orientações para elaboração do 
plano operativo, um documento voltado à preparação e atuação da VISA que contém o 
conjunto de atividades a serem desenvolvidas nas fases do evento. Ao final, foram 
disponibilizados documentos de registro que poderão ser utilizados para viabilizar os 
procedimentos das etapas. Espera-se que esse guia seja uma ferramenta útil e prática 
para atuação da VISA em EM de forma a alcançar eventos de diferentes complexidades 
e padronizar as suas ações. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Eventos especiais. Saúde pública. Surtos de doenças - prevenção e 
controle. Serviços de alimentação. Serviços de saúde. Grandes eventos. Eventos de 
massa.  
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CONSTRUÇÃO DO GUIA 

 

Este guia foi elaborado considerando as evidências científicas, o conhecimento 

e a experiência de profissionais de vigilância sanitária (VISA) que atuam nos Eventos de 

Massa (EM).  

O método de elaboração do guia constou das seguintes etapas:  

1. Escuta sensível com representantes da VISA com experiência significativa em EM, 

selecionados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para 

estabelecimento dos subsídios para elaboração do guia. Esta primeira ação consistiu 

em entender a experiência e as opiniões dos representantes nas diferentes esferas de 

governo em relação a EM, integrando-os na elaboração do guia. A participação da 

comunidade e grupos de interesse é fundamental na pesquisa avaliativa e criação de 

instrumentos de avaliação. Cada integrante relatou sua experiência por meio da 

técnica de brainstorming, utilizada para auxiliar um grupo de pessoas a criar o máximo 

de ideias no menor tempo possível. 

2. Levantamento de dados, relatórios, regulamentos e normativas nacionais e 

internacionais. Esta etapa foi realizada com pesquisa em bases de dados nacionais e 

internacionais e teve como objetivo fomentar tecnicamente a elaboração do guia 

utilizando referências atuais e experiências de outros países, além de construir um 

compilado de referências apresentado ao final do material, seguindo as orientações do 

Fórum Global sobre Eventos de Massa (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). 

3. Elaboração dos itens do guia. Os itens foram elaborados com base na escuta sensível 

(etapa 1)  e avaliação do conteúdo das referências nacionais e internacionais (etapa 2).  

4. Elaboração de um questionário para ser respondido pelos mesmos representantes 

da VISA já citados, com perguntas referentes a cada item do guia.  

5. Envio do questionário em formato eletrônico aos participantes do grupo.  

6. Tabulação dos dados do questionário e análise qualitativa segundo análise de 

conteúdo temática. As respostas do questionário tiveram como objetivo descrever 

detalhadamente o entendimento dos representantes da VISA em relação a cada item 

do guia. 



viii 

7. Escuta sensível com os representantes da VISA, para avaliação do conteúdo do guia. 

Utilizou-se o modelo de oficina de dinâmicas de grupo.  Para tanto, teve-se como 

premissa que a oficina é um trabalho estruturado com grupos, independentemente do 

número de encontros, sendo focalizado em torno de uma questão central que o grupo 

se propõe a elaborar, em um contexto social.  

8. Leitura e avaliação do guia. Os representantes da VISA revisaram o conteúdo do guia 

e o avaliaram frente às seguintes dimensões: contemplação e inovação, benefício, 

adequação, utilidade, acessibilidade, igualdade e transferência. Esta avaliação resultou 

na concordância quanto ao atendimento das dimensões. 

9. Finalização do guia.  

O conteúdo do guia e os documentos de registro como formulários, listas de 

avaliação e check list foram elaborados segundo as orientações da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), também consensuadas no Fórum Global sobre Eventos de 

Massa (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011).  As orientações seguidas para a sua 

elaboração foram:  

- Ser de fácil adaptabilidade e versatilidade: deve responder a grandes e pequenos 

eventos e para eventos planejados e não previstos. 

- Ser de fácil utilização: ter questões básicas específicas sobre o evento. 

- Ser estratificado: ser construído de forma a dividir o trabalho estratégico e 

operacional. 

- Permitir o monitoramento e a avaliação: ter uma função que permita a autoridade 

sanitária a acompanhar e avaliar as atividades pré, durante e pós EM a fim de 

determinar a sua progressão e impacto, se necessário. 

- Permitir a geração de relatórios de funções e situações, destacando questões 

determinadas pela autoridade sanitária. 

- Permitir o planejamento de ações. 
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CAPÍTULO 1 

APRESENTAÇÃO 

 

 

1.1 Introdução 

 

Em relatório técnico do Workshop realizado em 2008 pela OMS os participantes 

concordaram que, no contexto da saúde pública, um evento de massa deve ser 

definido como qualquer ocasião, seja organizada ou espontânea, que atrai um número 

suficiente de pessoas para aumentar o planejamento e a resposta dos recursos da 

comunidade, cidade ou nação anfitriã do evento. Entre as características comuns a 

esses eventos, destaca-se o fato que os mesmos acontecem dentro de um intervalo de 

tempo, tem localização específica e podem ser imprevisíveis (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2008). Considerando esta definição se enquadram: eventos religiosos 

(romarias e festas), apresentações musicais, festas tradicionais da cultura brasileira 

(festas juninas, carnaval, festas de rodeio, réveillon, etc.), aniversário da cidade, 

eventos esportivos (copas do mundo, olimpíadas, maratonas e demais competições) e 

outras aglomerações de pessoas com atividade específica e tempo determinado. 

Os eventos de massa, entretanto, são atividades que possuem risco aumentado 

para transmissão de doenças infecciosas e de surtos (ABUBAKAR et al., 2012), sendo 

necessárias ações governamentais na identificação, monitoramento e rápida resposta 

contra estas situações (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008).  

 No contexto das Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), identificam-se 

como pontos de atenção: qualidade da água abastecida no local do evento, 

estabelecimentos com estruturas provisórias e comércio de alimentos na rua que são 

instalados para venda e fornecimento de refeições ao redor dos locais dos EM, 

adaptação e sobrecarga de locais fixos que comercializam alimentos devido à alta 

movimentação turística e potencial econômico (WILLIS et al., 2012). 

Já foram reportados surtos de DTA em EM como os por norovírus na Copa do 

Mundo da FIFA / 2006 na Alemanha (SCHENKEL et al., 2006) e nos jogos olímpicos 

especiais de verão na Grécia (MELLOU et al., 2012), um grande surto por Shiguella 
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sonnei em um festival musical em Michigan (LEE et al., 1991), surto por Staphylococcus 

aureus em um festival universitário (KITAMOTO et al., 2009), surto por Campylobacter 

em um festival na Inglaterra (MORGAN et al., 1994), entre outros. 

 O grande fluxo no número de pessoas, muitas vezes, de diferentes países e 

culturas, e as mudanças de infraestrutura necessárias para apoiá-los pode colocar uma 

grande pressão sobre os sistemas e serviços de saúde pública, comprometendo a 

capacidade do país para detectar problemas e dar respostas eficazes. A fim de 

enfrentar estes desafios, os países e os organizadores devem realizar a avaliação de 

risco, planejamento e aprimoramento do sistema de saúde pública. Estes são 

fundamentais para a identificação de potenciais riscos, tanto naturais como 

provocadas pelo homem, e para a prevenção, minimização e resposta a emergências 

de saúde pública (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). 

Segundo o Regulamento Sanitário Internacional (ANVISA, 2005), risco para a 

saúde pública significa a probabilidade de que um evento possa afetar adversamente a 

saúde de populações humanas, com ênfase naqueles que possam se propagar 

internacionalmente, ou possa apresentar um perigo grave e direto. 

 A ISO 31000:2009 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 

2009) define risco como “efeito da incerteza nos objetivos, muitas vezes expresso em 

termos de uma combinação de consequências de um evento e a probabilidade de 

ocorrência esperada”. Portanto o risco pode ser definido pela equação: 

Risco = probabilidade × consequência  

Nesta conjuntura, os responsáveis por sediar grandes eventos, devem 

estabelecer medidas para minimizar os riscos à saúde de todos os participantes de 

forma clara e documentada, reduzindo a probabilidade de eventos negativos, 

principalmente aqueles com consequências mais graves. Segundo os regulamentos 

publicados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os organizadores de 

eventos, as empresas ou os empresários por eles contratados e o gestor dos 

estabelecimentos devem assegurar o cumprimento dos requisitos sanitários 

necessários à garantia de alimentos adequados ao consumo, desde a etapa de 

planejamento até o término do evento (BRASIL, 2015). 
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Cabe à VISA realizar ações quanto ao controle dos serviços de alimentação, 

comercialização de alimentos e controle de prestação dos diferentes serviços incluindo 

os de saúde. Em EM é necessário um fortalecimento dos serviços existentes com a 

introdução de novos métodos de controle de doenças, procedimentos operacionais 

padronizados, fortalecimento dos métodos de monitoramento de doenças além de 

uma estrutura de comando e coordenação entre os serviços de saúde (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2008).    

 Os desafios de saúde pública nos EM são complexos e serão melhor abordados 

por meio da confiança mútua e parcerias equitativas e colaborativas. Em um mundo 

globalizado, tais colaborações inevitavelmente se estendem para além das fronteiras 

nacionais e regionais e, portanto, exigem respeito à soberania nacional, ética da saúde 

pública e à saúde global (MEMISH; AL-RABEEAH, 2013). 

 Com enfoque multiprofissional e para apoiar o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS) no fortalecimento da sua capacidade de atuação integral na 

promoção, prevenção, vigilância, assistência e intervenção a fim reduzir os riscos foi 

elaborado o Guia de Vigilância Sanitária para Eventos de Massa: Orientações para o 

Gerenciamento de Risco. 
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1.2 Objetivos 

 Auxiliar na gestão e a atuação das equipes multiprofissionais de VISA em EM; 

 Harmonizar as atividades de orientação e fiscalização; 

 Apresentar uma lista dos documentos e itens necessários para avaliação do 

evento; 

 Estabelecer as diretrizes gerais e definir os documentos de registro para a 

estruturação das ações; 

 Orientar os estados, distrito federal e municípios, na estruturação e 

implementação do plano operativo; 

 Promover a colaboração e a integração das ações da VISA entre os entes do SNVS; 

 Contribuir com a ampliação da capacidade de resposta da VISA. 

 

 

1.3. Âmbito de Aplicação 

Este documento se aplica ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para 

orientar a organização das atividades voltadas para os eventos de massa.   

 

1.4 Definições e Siglas 

Ambulância: veículo terrestre, aéreo ou aquaviário que se destine exclusivamente ao 
transporte de enfermos. As dimensões e outras especificações do veículo 
terrestre deverão obedecer às normas da ABNT - NBR 14561/2000, de julho de 
2000 e as demais normas da legislação sanitária. 

Ambulância TIPO A - Ambulância de transporte: veículo destinado ao transporte em 
decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para 
remoções simples e de caráter eletivo. Tripulação: 2 profissionais, sendo um o 
motorista e o outro um Técnico ou Auxiliar de enfermagem. 

 
Ambulância TIPO B - Ambulância de Suporte Básico: veículo destinado 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. Tripulação: 2 profissionais, sendo um o motorista e um 
técnico ou auxiliar de enfermagem. 

 
Ambulância TIPO C - Ambulância de Resgate: veículo de atendimento de urgências pré-

hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil 
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acesso, com equipamentos de salvamento (terrestre, aquático e em alturas). 
Tripulação: 3 profissionais militares, policiais rodoviários, bombeiros militares, 
e/ou outros profissionais reconhecidos pelo gestor público, sendo um motorista 
e os outros dois profissionais com capacitação e certificação em salvamento e 
suporte básico de vida. 

 
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. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para 
esta função. Tripulação: 3 profissionais, sendo um motorista, um enfermeiro e 
um médico. 

 
Ambulância TIPO E - Aeronave de Transporte Médico: aeronave de asa fixa ou rotativa 

utilizada para transporte inter-hospitalar de pacientes e aeronave de asa rotativa 
para ações de resgate, dotada de equipamentos médicos homologados pelo 
Departamento de Aviação Civil - DAC.  Tripulação: Para os casos de atendimento 
pré-hospitalar móvel primário não traumático e secundário, deve contar com o 
piloto, um médico, e um enfermeiro. Para o atendimento a urgências 
traumáticas em que sejam necessários procedimentos de salvamento, é 
indispensável a presença de profissional capacitado para tal. 

 
Ambulância TIPO F - Embarcação de Transporte Médico: veículo motorizado 

aquaviário, destinado ao transporte por via marítima ou fluvial. Deve possuir os 
equipamentos médicos necessários ao atendimento de pacientes conforme sua 
gravidade. Tripulação: a equipe deve ser composta 2 ou 3 profissionais, de 
acordo com o tipo de atendimento a ser realizado, contando com o condutor da 
embarcação e um auxiliar/técnico de enfermagem em casos de suporte básico 
de vida, e um médico e um enfermeiro, em casos de suporte avançado de vida. 

 
Assistência à saúde: conjunto de ações realizadas pelo SUS, em todos os níveis de 

governo, para o atendimento das demandas pessoais, individuais e coletivas, e 
que é prestada no âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em outros 
espaços, especialmente no domiciliar.  

Autoridade sanitária: órgão ou agente público competente da área da saúde, com 
atribuição legal no âmbito da vigilância e da atenção à saúde.  

Autoridade sanitária local: órgão ou agente público competente da área da saúde da 
localidade do evento, com poderes legais para regulamentar, licenciar, autorizar, 
fiscalizar e realizar demais ações no âmbito da vigilância sanitária. 

Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde (CIOCS): unidade operacional de 
trabalho de caráter extraordinário e temporário, com arquitetura integrada para 
a gestão das ações do setor saúde, nos âmbitos da vigilância e assistência, que 
visa o compartilhamento de informações em saúde; para apoiar as decisões 
durante os eventos de massa e monitorar os incidentes relacionados à saúde. 
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Check list: lista de verificação de documentos e de ações da vigilância sanitária. 
 
Controle sanitário: termo empregado, comumente, para ações sanitárias sobre 

pessoas, atividades, substâncias, produtos, serviços e órgãos, para que estes não 
desviem de normas pré-estabelecidas.  

Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA): são todas as ocorrências clínicas 
consequentes à ingestão de alimentos que possam estar contaminados com 
microrganismos patogênicos (infecciosos, toxinogênicos ou infestantes), toxinas 
de microrganismos, substâncias químicas, objetos lesivos ou que contenham em 
sua constituição estruturas naturalmente tóxicas, ou seja, são doenças 
consequentes da ingestão de perigos biológicos, químicos ou físicos presentes 
nos alimentos. 

Emergência Médica: condição de agravo à saúde que implique em risco iminente de 
vida, incapacitação ou sofrimento intenso, exigindo tratamento médico 
imediato. 

Empresa ou empresário contratado pelo organizador do evento: termo que incluem as 
empresas ou empresários individuais, de personalidade jurídica ou física, 
contratados pelo organizador do evento com o propósito de selecionar, 
subcontratar e ou gerenciar os prestadores de serviços envolvidos na 
manipulação de alimentos em eventos de massa. 

Evento de Massa (EM): atividade coletiva de natureza cultural, esportiva, comercial, 
religiosa, social ou política, 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 exijam a atuação coordenada de órgãos de saúde pública da gestão 
municipal, estadual e federal e requeiram o fornecimento de serviços especiais 
de saúde, públicos ou privados (Sinonímia: grandes eventos, eventos especiais, 
eventos de grande porte). 

Fiscalização: prática de vigilância constante sobre determinada atividade que tenha 
seu procedimento regulado por legislação específica.  

Fiscalização Sanitária: conjunto de procedimentos técnicos e administrativos, de 
competência das autoridades sanitárias, que visam à verificação do cumprimento 
da legislação sanitária ao longo de todas as atividades da cadeia produtiva, de 
distribuição e de comercialização, incluindo a importação, de forma a assegurar a 
saúde do consumidor.  

Hospital de Referência: unidade hospitalar, pública ou privada, prestadora de serviços 
de urgência/emergência médica, para a qual o paciente será removido. Deve 
situar-se preferencialmente próxima ao local do evento, dispondo dos recursos 
necessários ao atendimento inicial da vítima, tendo sido previamente contatada 
pela organização do evento. 
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Inspeção sanitária: investigação no local da existência ou não de fatores de risco 
sanitário, que poderão produzir agravos à saúde individual ou coletiva, incluindo 
a verificação de documentos. 

Lista de avaliação: instrumento utilizado para avaliar requisitos in loco, também 
conhecido como roteiro de inspeção. 

Manipulação de alimentos: operações efetuadas sobre a matéria-prima para obtenção 
e entrega ao consumo do alimento preparado, envolvendo as etapas de 
preparação, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição, exposição e 
ou venda. 

Maqueiro: indivíduo capacitado a realizar suporte básico de vida e o transporte dentro 
da área de concentração de público do evento de pessoas apresentando alguma 
urgência médica, que estejam impossibilitadas de deambular sem auxílio até o 
posto médico.  

Medida de controle: medida adotada na manipulação de alimentos com o objetivo de 
prevenir, reduzir a um nível aceitável ou eliminar agentes físicos, químicos ou 
biológicos que comprometam a saúde da população. 

Monitoramento: ato de avaliar e controlar ações mediante acompanhamento, 
observações, mensurações e registro. 

Organizador do evento: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, civil ou 
militar, responsável pelo planejamento e realização do evento de massa. 

Plano Operativo do Evento de Massa: documento voltado à preparação da Vigilância 
Sanitária que contém o conjunto de atividades a serem desenvolvidas nas fases 
pré, durante e pós-evento, definidas de acordo com as necessidades de 
prevenção e mitigação de riscos, com base na avaliação do cenário de risco e 
alinhado aos planos de emergência e de contingência. 

Plano de Emergência em Saúde: matriz operacional e institucional de resposta rápida, 
coordenada e efetiva a qualquer emergência em saúde pública, que tem a 
função de proteger a saúde da população, reduzir o impacto dos eventos e 
limitar a progressão de uma crise, reduzir a morbimortalidade e os impactos de 
emergências em saúde pública. 

Plano de Contingência: documento no qual estão definidas as responsabilidades 
estabelecidas em uma organização, para atender a uma emergência e também 
contêm informações detalhadas sobre as características da área e/ou sistemas 
envolvidos. É alinhado ao Plano de Emergência e específico por tipo de evento, 
como desastres naturais, surtos epidêmicos, acidentes com múltiplas vítimas e 
acidentes Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares (QBRN). 

Posto Médico: unidade para atendimento às urgências e emergências médicas, fixo ou 
de campanha, com estrutura, insumos e medicamentos para: acolhimento com 
classificação de risco; observação; pequenas cirurgias; estabilização; e suporte 
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básico e avançado de vida. Deve contar ainda com área coberta, climatização, 
iluminação, instalação de energia elétrica, de água e de esgoto e estar 
devidamente equipado para permitir o atendimento inicial, a estabilização do 
paciente e a sua observação e repouso por um período máximo de 4 (quatro) 
horas, após o que a vítima deve ser liberada ou transportada para hospital de 
referência. O posto médico pode ser adaptado em uma edificação existente ou 
pode ser montado especialmente para o evento. 

Prestadores de serviços de alimentação: pessoa física ou jurídica, incluindo os 
manipuladores, envolvida nas etapas de preparo, acondicionamento, 
armazenamento, transporte, distribuição e venda de alimentos. 

Profissional habilitado: profissional com formação superior inscrito no respectivo 
Conselho de Classe, cuja competência legal é compatível com as atividades 
desenvolvidas.  

Projeto de Atendimento Médico: projeto apresentado pela organização do evento, no 
qual constam os recursos humanos e materiais para o atendimento e remoção 
das urgências e emergências médicas, dimensionados para o quantitativo do 
público e para as características do evento. 

Registro: ação de transcrever em planilha e/ou documento dados, resultados e/ou 
leituras especificas, datado e assinado pelo responsável do  preenchimento. 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS): conjunto de ações da vigilância 
sanitária 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 e da prestação de serviços de interesse da saúde, executado por 
instituições da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, que exerçam atividades de regulação, 
normatização, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária. 

Trabalhador: homens ou mulheres, independentemente de sua localização, urbana ou 
rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho; formal ou informal, de 
seu vínculo empregatício, público ou privado, assalariado, autônomo, avulso, 
temporário, cooperativados, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou 
desempregado. 

Urgência Médica: ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial 
à vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. 

Vigilância em Saúde: conjunto de ações de vigilância, prevenção e controle de doenças 
transmissíveis, pela vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de 
doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do trabalhador e 
também pela análise de situação de saúde da população brasileira.  

Vigilância Epidemiológica (VE): conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
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condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar 
e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 

Vigilância Sanitária (VISA): 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 e da prestação de serviços de 
interesse da saúde, abrangendo: o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e 
processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que 
se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 
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CAPÍTULO 2  

ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM EVENTOS DE MASSA 

 

2.1 Orientações Gerais 

A OMS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015) apresenta elementos essenciais 

para o planejamento de EM:  

 Formação de um comitê governamental (representações do governo brasileiro 

e ministérios incluindo os organizadores do evento). Esse comitê deve ter visão 

estratégica e coordenar as atividades, garantindo a integração do 

planejamento em saúde com o planejamento geral do evento; 

 Formação de um comitê de gestão em saúde para planejamento de alto nível 

ou grupo de orientação que inclua representantes do evento para gestão. Esse 

comitê deve envolver vigilância sanitária, vigilância em saúde, assistência à 

saúde, e demais entes governamentais, como também os organizadores do 

evento; 

 O comitê de gestão em saúde deve ser apoiado pelos subgrupos: saúde pública, 

com objetivo principal de vigilância e monitoramento; serviços de saúde, 

atuando na atenção, em todos os níveis, dos participantes do EM e equipes e; 

resiliência, com o objetivo de atuar na resposta de emergência e crises; 

 Envolvimento de questões transversais como: mídia, comunicadores, 

especialistas em assuntos correlatos, formação de equipes e outras ações 

relevantes para o planejamento; 

 Organização de grupos de trabalho operacionais. Grupos estabelecidos com o 

objetivo de atuar em áreas específicas no EM como: vigilância sanitária, 

emergências médicas, riscos Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares 

(QBRN) etc. 

 Estabelecimento dos grupos de trabalho locais para atuação prática e 

estratégica considerando especificidades do evento, participantes e serviços; 

 Definição clara das atribuições e responsabilidades das pessoas e dos grupos 

que contribuirão com os planos operativos;  
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 Definição clara de estruturas de comando, controle, coordenação e 

comunicação que serão necessários para manutenção das fases pré, durante e 

pós EM.  

O comitê governamental tem papel importante na organização da atenção à 

saúde no EM. Portanto, o governo (ministérios, agências, laboratórios e serviços) deve 

fazer parte de todas as etapas da organização e com a atuação em campo.  

A OMS espera que esses comitês citados sejam dinâmicos, ou seja, conforme 

demais membros, profissionais e setores públicos tenham interesse no EM, estes 

devem ser envolvidos nos comitês respectivos. A Figura 1 resume os níveis dos comitês 

propostos pela OMS. 

 

Figura 1 – Níveis de responsabilidade e engajamento, Brasil – 2015. 

 

*Imagem em tradução livre do guia: Public health for mass gatherings: key considerations. 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015). 
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2.2 Responsabilidades  

2.2.1 Responsabilidades da equipe da vigilância sanitária 

A VISA tem um papel fundamental de avaliação do projeto do evento para o 

provimento de serviços de saúde, de alimentação e outros sujeitos a controle 

sanitário, bem como de fiscalização da qualidade sanitária dos mesmos. É de 

responsabilidade da VISA durante todo o evento: 

 Identificar os riscos à saúde pública mediante avaliação, inspeção e o 

acompanhamento de tais eventos. 

 Intervir, de forma oportuna, por meio da aplicação de medidas 

sanitárias para minimização dos riscos identificados.  

 Promover saúde. 

Ressalta-se que algumas ações são compartilhadas entre as várias áreas da 

saúde como: vigilância ambiental, Vigilância Epidemiológica (VE), saúde do 

trabalhador, assistência à saúde, incluindo, quando couber, Portos, Aeroportos e 

Fronteiras e ainda com outros setores envolvidos, tanto públicos quanto privados. 

Portanto, a articulação prévia com os demais entes é fundamental para a definição de 

atribuições e responsabilidades. Na Figura 2 são apresentadas, de forma mais 

detalhada, as responsabilidades de alguns atores envolvidos diretamente em EM. 

 

Figura 2 – Alguns atores envolvidos diretamente com a vigilância sanitária em eventos 
de massa e suas responsabilidades, Brasil - 2015. 

Atores Responsabilidade 

Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 

- Ampliar a capacidade de resposta do SNVS, por meio da estruturação de 
ações de VISA;  
- Promover o aperfeiçoamento das ações de VISA para atuação em situações 
de emergência em saúde pública; 
- Definir as diretrizes gerais e os instrumentos para a estruturação das ações 
de VISA voltados aos EM; 
- Fomentar a colaboração entre os entes do SNVS e a integração das ações de 
VISA; 
- Apoiar os estados, distrito federal e municípios, na estruturação e 
implementação de planos de ação da VISA; 
- Ampliar a capacidade operativa do SNVS; 
- Coordenar as ações de VISA com a finalidade de garantir a qualidade do 
sangue e hemocomponentes provenientes da Hemorrede. 
- Intensificar o programa de inspeção sanitária para aeronaves, embarcações 
e infraestrutura; 
- Definir fluxos de encaminhamento e notificação para os portos e aeroportos 
envolvidos no evento para as intercorrências clínicas ocorridas em pontos de 
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entrada; 
- Contribuir na elaboração e divulgação de material informativo sobre 
cuidados com a saúde nos Pontos de Entrada; 
 - Definir área de triagem/isolamento para viajantes. 

Vigilância Sanitária 
estadual, distrito 

federal e municipal. 

- Orientar os organizadores do evento quanto às exigências para contratação 
de serviços de alimentação, fornecimento de água para consumo humano, 
assistência médica e outras prestações de serviço para cumprimento das 
normas sanitárias vigentes;  
- Verificar os projetos e execução das obras de infraestrutura nos quesitos 
relacionados às normas sanitárias; 
- Orientar e fiscalizar os serviços de alimentação, saúde e fornecimento de 
água, bem como outras prestações de serviços de interesse à saúde 
relacionadas ao evento, tanto no local quanto no entorno e adotar as 
medidas cabíveis; 
- Avaliar o projeto do evento apresentado pelo organizador do evento. 

Organizador do 
Evento 

- Garantir o cumprimento dos requisitos sanitários e as condições higiênico-
sanitárias adequadas da manipulação de alimentos necessários à garantia de 
alimentos adequados ao consumo, incluindo aqueles fornecidos aos 
trabalhadores, desde a etapa de planejamento até o término do evento, 
observando a legislação sanitária;  
- Providenciar que a documentação, as instalações e os serviços relacionados 
à manipulação de alimentos sejam previamente avaliados e aprovados pela 
autoridade sanitária local, atendendo às exigências impostas pela legislação 
pertinente; 
- Impedir a participação no evento dos prestadores de serviços que não 
estejam regularizados perante à VISA; 
- Acompanhar as condições higiênico-sanitárias da manipulação de alimentos 
durante o evento, adotando medidas para evitar que o público seja exposto 
aos riscos associados ao consumo de alimentos; 
- Comunicar imediatamente à autoridade sanitária local sobre eventuais 
agravos à saúde relacionados ao consumo de alimentos (DTA), além de 
adotar as medidas previstas em legislação específica; 
- A depender da natureza e complexidade do evento, dispor de um 
profissional habilitado para a supervisão das atividades relativas à prestação 
de serviços de alimentação;  
- Responder solidariamente aos prestadores de serviços envolvidos com os 
serviços de alimentação por eventuais danos à saúde do público decorrentes 
do consumo de alimentos impróprios; 
- Garantir à autoridade sanitária acesso livre e facilitado a todos os locais para 
o desempenho das suas atividades de fiscalização;  
- Garantir a prestação de serviços de saúde nas situações de urgência e 
emergência ocorridas com o público durante o EM, sendo corresponsável 
pela segurança e qualidade dos serviços quando da terceirização; 
- Prover, em acordo com o prestador de serviço, infraestrutura física, 
recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais necessários para a 
prestação do serviço de saúde realizado no local do EM; 
- Garantir a remoção do paciente para um serviço de saúde de maior 
complexidade, quando necessário; 
- Fazer o contato com a área de assistência à saúde do município para 
identificação do(s) hospital(is) de referência da área; 
- Exigir do serviço médico do evento a emissão de um relatório de ocorrências 
e outras informações demandadas pelas autoridades sanitárias; 
- Em caso de eventos envolvendo Portos, Aeroportos e Fronteiras adotar as 
exigências da legislação específica que estabelece o controle sanitário sobre a 
entrada de bens e produtos procedentes do exterior destinados à utilização 
em eventos de grande porte no País.  
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Prestadores de 
serviços de 

alimentação 

- Garantir o cumprimento dos requisitos sanitários e as condições higiênico-
sanitárias adequadas à manipulação de alimentos necessários para a garantia 
de alimentos adequados ao consumo, incluindo aqueles fornecidos aos 
trabalhadores, desde a etapa de planejamento até o término do evento, 
observando os requisitos estabelecidos na legislação sanitária;  
- Acompanhar as condições higiênico-sanitárias da manipulação de alimentos 
durante o evento, adotando medidas para evitar que o público seja exposto a 
riscos associados ao consumo de alimentos; 
- Comunicar imediatamente à autoridade sanitária local sobre eventuais 
agravos à saúde relacionados ao consumo de alimentos, além de adotar as 
medidas previstas em legislação específica; 
- A depender da natureza e complexidade do EM, dispor de um profissional 
habilitado para a supervisão das atividades relativas à prestação de serviços 
de alimentação; 
- Garantir à autoridade sanitária acesso livre e facilitado a todos os locais para 
o desempenho das suas atividades de inspeção; 
- Responder solidariamente aos organizadores do evento por eventuais danos 
à saúde do público decorrentes do consumo de alimentos impróprios. 

Prestadores de 
serviços de saúde 

e Serviço de 
Atendimento Móvel 
de Urgência (privado 

ou público) 

- Garantir a prestação de serviços de saúde nas situações de urgência e 
emergência ocorridas com o público durante o EM; 
- Prover, em acordo com o organizador do EM, infraestrutura física, recursos 
humanos, equipamentos, veículos, insumos e materiais necessários para a 
prestação do serviço de saúde realizado no local do evento; 
- Garantir à autoridade sanitária acesso livre e facilitado a todos os locais para 
o desempenho das suas atividades de fiscalização;  
- Garantir a remoção do paciente para um serviço de saúde de maior 
complexidade, quando necessário; 
- Capacitar a equipe que irá atuar na prestação de serviço de saúde para a 
execução de suas tarefas. 
- Comunicar imediatamente à autoridade sanitária local sobre eventuais 
agravos à saúde, além de adotar as medidas previstas em legislação 
específica; 
- Fornecer relatório de ocorrências e outras informações demandadas pelas 
autoridades sanitárias; 
- Emitir, para todo paciente removido, relatório legível, com identificação e 
assinatura do profissional assistente, que deve passar a integrar o prontuário 
no serviço de saúde de maior complexidade. 

Fonte: BRASIL, 2013; 2014; 2015. 

2.2.2 Responsabilidades compartilhadas entre os integrantes do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária  

A coordenação das ações relativas a serviços de saúde, alimentação e outros 

sujeitos a controle sanitário em EM deve ser de responsabilidade da VISA municipal, 

devendo ser compartilhada com os demais gestores, quando extrapolar os limites de 

competência e capacidade municipal. Nos eventos designados de interesse estadual a 

coordenação deve ser compartilhada pelos gestores estaduais e municipais. Nos 

eventos designados de interesse nacional a coordenação deve ser compartilhada entre 

os gestores municipal, distrital, estadual e federal (ANVISA, 2014). Nestes casos, as 
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vigilâncias devem se articular no planejamento e operacionalização que envolve as 

inspeções sanitárias, por meio de um fluxo de informação contínuo. 

Em eventos de ação compartilhada entre as esferas estaduais e municipais, 

cabem às VISA municipais ações realizadas dentro de um processo de 

descentralização. Às VISA estaduais, competem à realização de atividades em que a 

esfera municipal não execute ou necessite de suporte para maior resolutividade das 

ações, bem como articulação entre os municípios. 

Quando se tratar do Distrito Federal, as responsabilidades municipais e 

estaduais devem ser acumuladas por este ente. 

À rede de laboratórios de saúde pública cabe o suporte laboratorial para as 

ações de vigilância sanitária, bem como o apoio em eventos de interesse em saúde 

pública nacional e internacional.  

 

2.2.3 Responsabilidades da vigilância sanitária em casos de surtos  

No caso de DTA é de responsabilidade da VISA municipal a avaliação física da 

unidade produtora de alimentos, avaliação do fluxo de produção, bem como a coleta 

de amostras para serem encaminhados ao laboratório de referência. Tal avaliação 

poderá resultar em orientações, autuações e/ou interdição de estabelecimentos ou 

produtos.  

Para surtos envolvendo produtos e serviços de saúde, também é de 

responsabilidade da VISA municipal a avaliação física das estruturas de saúde 

instaladas ou móveis, bem como a coleta de amostras para serem encaminhados ao 

laboratório de referência e a análise dos fluxos operacionais, com decorrentes 

orientações, autuações e/ou interdição. Contudo, a VISA estadual e Anvisa poderão 

integrar a equipe para compartilhar estas ações. 

As equipes da VISA e VE são responsáveis, de forma compartilhada pelas etapas 

de investigação de surto, desde a inspeção no local, coleta e encaminhamento de 

amostras, entrevista com os envolvidos, até o fechamento do surto e notificação no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

O demonstrativo operacional de investigação de surto de DTA segundo as 

responsabilidades compartilhadas entre a VE, VISA, Laboratório, Educação em Saúde e 

Assistência à Saúde encontra-se na Figura 3. 
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Figura 3 - Demonstrativo operacional de investigação de surto de doenças transmitidas por alimentos, Brasil – 2015. 
 

Investigação Epidemiológica 

Situações Vigilância Epidemiológica Vigilância Sanitária Laboratório 
Educação em 

Saúde 
Assistências à Saúde 

A partir da 

informação, 

originária de 

qualquer fonte, 

referente a surto 

suspeito de DTA. 

- Preencher formulário de notificação 

e analisar as informações recebidas. 

- Comunicar ao nível hierárquico 

superior. 

- Notificar pelo sistema de 

informação. 

- Acionar equipe de investigação 

epidemiológica de DTA. 

- Planejar, em conjunto com os 

demais integrantes, a estratégia de 

atuação diante de surto suspeito de 

DTA. 

- Acionar equipe de 

investigação epidemiológica 

diante de informação de surto 

suspeito de DTA ser detectado 

a partir de inspeção sanitária 

ou do conhecimento de casos 

suspeitos de DTA por denúncia 

ou outra fonte. 

- Acionar as áreas de 

saneamento, vigilância 

sanitária, defesa, inspeção e 

vigilância zoo e fitossanitária, 

quando necessárias ações 

complementares. 

- Planejar, em conjunto com os 

demais integrantes, a 

estratégia de atuação frente ao 

surto suspeito de DTA. 

- Acionar equipe de 

investigação 

epidemiológica sempre 

que detectadas amostras 

que apresentem relação 

com indícios de surtos 

de DTA ou do 

conhecimento de casos 

suspeito de DTA por 

denúncia ou outra fonte. 

- Planejar, em conjunto 

com os demais 

integrantes, a estratégia 

de atuação diante de 

surto suspeito de DTA. 

- Acionar a equipe 

de investigação 

epidemiológica a 

partir do 

conhecimento de 

casos suspeitos de 

DTA por denúncia 

ou outra fonte. 

- Planejar, em 

conjunto com os 

demais integrantes, 

a estratégia de 

atuação diante de 

surto suspeito de 

DTA. 

- Acionar a equipe de 

investigação epidemiológica 

sempre que detectadas 

ocorrências clínicas em 

pacientes que indiquem a 

ocorrência de surto de DTA 

ou o conhecimento de casos 

suspeitos de DTA por 

denúncia ou outra fonte. 

- Proceder à coleta de 

amostras biológicas em 

pacientes envolvidos com o 

surto suspeito de DTA. 

- Proceder ao tratamento 

clínico. 

- Participar, quando 

possível, de planejamento, 

em conjunto com os demais 

integrantes, referente à 

estratégia de atuação diante 

de surto suspeito de DTA. 
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Situações Vigilância Epidemiológica Vigilância Sanitária Laboratório 
Educação em 

Saúde 
Assistências à Saúde 

Atividade de 

campo/ 

investigação 

epidemiológica. 

- Proceder atividade de campo/ 

vigilância epidemiológica nos locais 

envolvidos com o surto de DTA: 

utilizando-se os formulários de 

inquérito coletivo ou individual. 

- Coletar amostra biológica em 

comensais e manipuladores 

disponíveis, quando for o caso. 

- Acionar o laboratório, quando for 

necessária a coleta de amostras 

específicas. 

- Encaminhar ao laboratório, amostra 

biológica acompanhada das 

informações disponíveis (período de 

incubação e principais sintomas) 

relativas ao surto suspeito de DTA, de 

modo a direcionar e facilitar a 

identificação do agente etiológico, 

acompanhadas da ficha de 

investigação epidemiológica (2ª via). 

- Manter troca de informações 

constante com as demais áreas 

integrantes da investigação 

epidemiológica. 

- Internalizar e adotar uma postura 

educativa no desenvolvimento de 

ações. 

- Proceder atividade de campo/ 

inspeção sanitária no local de 

origem do surto de DTA, 

identificando os fatores de 

risco, pontos críticos e 

intervenção. 

- Coletar e transportar 

amostras de água e alimentos 

conforme metodologia 

estabelecida pelo laboratório. 

- Acionar o laboratório quando 

for necessária a coleta de 

amostras específicas. 

- Encaminhar ao laboratório, 

amostra do alimento suspeito 

acompanhada de termo legal 

apropriado contendo 

informações relativas às 

condições de coleta e de 

transporte da amostra e, se 

possível, período de incubação 

e principais sintomas (cópia da 

ficha de investigação). 

- Manter troca de informações 

constante com as demais áreas 

integrantes da investigação 

epidemiológica. 

 

- Orientar quanto à 

coleta, transporte e 

conservação da amostra 

a ser pesquisada em 

situações específicas. 

- Identificar a 

necessidade de outros 

materiais para a 

realização da coleta de 

amostras. 

- Participar da atividade 

de campo, se possível 

e/ou necessário. 

- Internalizar e adotar 

uma postura educativa 

no desenvolvimento de 

ações. 

- Orientar a forma e 

o conteúdo de 

informes para 

divulgação pública 

a partir dos 

relatórios da 

investigação do 

surto. 

- Dar suporte 

técnico-pedagógico 

aos profissionais da 

equipe. 

- Manter constante troca de 

informações com as demais 

áreas integrantes da 

investigação 

epidemiológica. 
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Situações Vigilância Epidemiológica Vigilância Sanitária Laboratório 
Educação em 

Saúde 
Assistências à Saúde 

Após o 

recebimento de 

amostras 

relacionadas com o 

surto de DTA. 

 

Após o 

desenvolvimento 

da atividade de 

campo/ 

investigação 

epidemiológica. 

- Acionar e participar de reuniões de 

atualização sobre o andamento dos 

trabalhos de cada área, avaliar o 

impacto das ações desenvolvidas e 

planejar as ações complementares. 

- Estabelecer hipóteses preliminares 

relacionadas com o surto suspeito de 

DTA. 

- Internalizar e adotar uma 

postura educativa no 

desenvolvimento das ações. 

- Participar de reuniões de 

atualização sobre o andamento 

dos trabalhos de cada área, 

avaliar o impacto das ações 

desenvolvidas e planejar as 

ações complementares. 

- Estabelecer hipóteses 

preliminares relacionadas com 

o surto suspeito de DTA. 

- Verificar a viabilidade 

de realização de análises 

laboratoriais. 

- Analisar amostras. 

- Manter constante troca 

de informações com as 

demais áreas integrantes 

da investigação 

epidemiológica. 

- Participar de reuniões 

de atualização sobre o 

andamento dos 

trabalhos de cada área, 

avaliar o impacto das 

ações desenvolvidas e 

planejar as ações 

complementares. 

- Estabelecer hipóteses 

preliminares 

relacionadas com o surto 

suspeito de DTA. 

Expedir laudo de análises 

às áreas que 

encaminharam as 

amostras a serem 

pesquisadas. 

 

 

- Participar de 

reuniões de 

atualização sobre o 

andamento dos 

trabalhos de cada 

área, avaliar o 

impacto das ações 

desenvolvidas e 

planejar as ações 

complementares. 

- Definir e aplicar 

estratégias de 

educação em saúde 

relacionadas ao 

surto. 

- Participar de reuniões de 

atualização sobre o 

andamento dos trabalhos de 

cada área, avaliar o impacto 

das ações desenvolvidas e 

planejar as ações 

complementares. 

- Estabelecer hipóteses 

preliminares relacionadas 

com o surto suspeito de 

DTA. 
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Situações Vigilância Epidemiológica Vigilância Sanitária Laboratório 
Educação em 

Saúde 
Assistências à Saúde 

Conclusão da 

investigação 

epidemiológica. 

- Acionar, coordenar reunião com 

equipe de investigação 

epidemiológica e outras instituições 

envolvidas no processo de 

investigação e apresentar informações 

referentes à sua área com vistas a 

emitir relatório conclusivo sobre o 

surto de DTA. 

- Encaminhar relatório conclusivo aos 

órgãos hierarquicamente superiores e 

aos demais integrantes da equipe de 

investigação. 

- Participar de reunião de 

equipe de investigação 

epidemiológica e apresentar 

informações referentes à sua 

área com vistas a emitir 

relatório conclusivo sobre o 

surto de DTA. 

- Participar de reunião 

de equipe de 

investigação 

epidemiológica e 

apresentar informações 

referentes à sua área 

com vistas a emitir 

relatório conclusivo 

sobre o surto de DTA. 

- Participar de 

reunião de equipe 

de investigação 

epidemiológica e 

apresentar 

informações 

referentes à sua 

área com vistas a 

emitir relatório 

conclusivo sobre o 

surto de DTA. 

- Devolver à 

comunidade o 

resultado da 

investigação, 

demonstrando, por 

meio de um 

mapeamento, a 

fonte de 

contaminação, 

áreas de risco, por 

intermédio de meio 

de comunicação 

mais adequado. 

- Participar de reunião de 

equipe de investigação 

epidemiológica e apresentar 

informações referentes à 

sua área com vistas a emitir 

relatório conclusivo sobre o 

surto de DTA. 

Fonte: BRASIL, 2010. 
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Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2013), o controle de 

situações de surto em serviços de saúde exige uma intervenção rápida e bem 

direcionada, para reduzir a gravidade dos casos e o número de pessoas afetadas. 

Sendo assim, os principais objetivos são: 

 Conhecer a amplitude e extensão do evento infeccioso, assim como o potencial 

de disseminação e propagação do evento para outros setores, serviços de 

saúde ou estados; 

 Reduzir o número de casos associados ao surto; 

 Identificar eventos novos ou desconhecidos no ambiente; 

 Identificar novas causas de doenças conhecidas; 

 Estabelecer a eficácia das medidas de prevenção, instituídas na contenção de 

novos casos; 

 Fundamentar a reformulação de normativas sanitárias e das práticas 

assistenciais; 

 Identificar as pessoas expostas ao risco; 

 Obter informação sobre a epidemiologia das enfermidades transmitidas no 

ambiente do estabelecimento de assistência à saúde, sobre a etiologia dos 

agentes causais. Estas informações poderão ser utilizadas para o planejamento 

de programas, na implantação de medidas preventivas e educativas; 

 Conhecer e controlar as fontes de transmissão, os fatores de risco e pontos 

específicos de propagação de eventos adversos e da infecção; 

 Identificar e monitorar os grupos de pacientes expostos a riscos, assim como os 

elementos críticos nos processos de trabalho; 

 Propor medidas para controlar o surto e prevenir a recorrência de 

acontecimentos similares. 

Normalmente, a decisão de investigar depende da avaliação de fatores como 

magnitude do evento, identidade (ou incerteza) do agente causador, velocidade de 

surgimento dos casos e gravidade. 

A gravidade do evento representa um fator que condiciona a urgência no curso 

da investigação epidemiológica e na implantação de medidas de controle. Em 

determinadas situações, especialmente quando a fonte e o modo de transmissão já 
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são evidentes, as ações de controle devem ser instituídas durante ou até mesmo antes 

da realização da investigação. 

No entanto, pode ser influenciada por outros fatores como limitações de 

recursos financeiros e humanos qualificados, pressão política local, regional ou 

nacional, interesses científicos e de saúde pública. 

 

2.2.4 Responsabilidades dos laboratórios oficiais e da vigilância sanitária em análises 

laboratoriais 

Os Laboratórios da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância 

Sanitária (RNLVISA) devem possuir seu sistema de gestão da qualidade implementado, 

e ter mapeados e fomentadas a sua capacidade analítica operacional instalada para 

atuação em EM, seja para monitoramento prévio dos produtos, ou aqueles ofertados 

durante o evento, bem como em investigações em função de surtos ou emergências 

em saúde pública. 

À VISA cabe articular com o Laboratório local as prováveis necessidades de 

análises para o EM a fim de se programarem, bem como dispor dos materiais para 

coleta e transporte das amostras. 

Os laboratórios devem identificar, na RNLVISA, outros capazes de suprir as 

possíveis necessidades analíticas. O perfil dos laboratórios da RNLVISA está disponível 

no site da Anvisa:  

http://websphere.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Inicio/Laboratorio

s/Assuntos+de+Interesse/Rede+Nacional+de+Laboratorios+de+Vigilancia+Sanitaria/Lis

ta+de+Laboratorios+Oficiais+por+Area+de+Atuacao 

Para amostras relacionadas à Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear 

(QBRN), deverá haver uma articulação prévia da VISA com as áreas específicas das 

Forças Armadas, responsável pelo tema em seu estado/município, bem como com 

Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN (Contatos descritos no endereço 

eletrônico: http://www.cnen.gov.br/acnen/emergencia.asp).  

Outras áreas relacionadas podem ser contatadas como o corpo de bombeiros, 

vigilância ambiental, secretaria de meio ambiente, dentre outros, conforme 

organização e competências do estado/município correspondente. 

http://websphere.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Inicio/Laboratorios/Assuntos+de+Interesse/Rede+Nacional+de+Laboratorios+de+Vigilancia+Sanitaria/Lista+de+Laboratorios+Oficiais+por+Area+de+Atuacao
http://websphere.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Inicio/Laboratorios/Assuntos+de+Interesse/Rede+Nacional+de+Laboratorios+de+Vigilancia+Sanitaria/Lista+de+Laboratorios+Oficiais+por+Area+de+Atuacao
http://websphere.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Inicio/Laboratorios/Assuntos+de+Interesse/Rede+Nacional+de+Laboratorios+de+Vigilancia+Sanitaria/Lista+de+Laboratorios+Oficiais+por+Area+de+Atuacao
http://www.cnen.gov.br/acnen/emergencia.asp
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 2.2.5 Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde (CIOCS) 

O CIOCS é a estrutura temporária especializada da saúde para apoiar os 

gestores na tomada de decisão com base nas melhores evidências e informações 

disponíveis. Além disso, o CIOCS produzirá informações oportunas, padronizadas e 

validadas, para subsidiar os gestores da saúde nos diversos Centros de Comando e 

Controle. 

É uma estratégia baseada em outras experiências internacionais e no Brasil 

desde 2011, a experiência vem sendo testada e aprimorada em diferentes eventos de 

massa, com ênfase na Copa das Confederações em 2013. Essa estrutura é de uso 

comum durante contextos complexos e fora da rotina como EM. Além disso, é útil para 

a integração e organização do recebimento de informações relacionadas aos eventos 

priorizados, permitindo análise mais ágil e resposta coordenada, pois todos os atores 

que na rotina atuam em ambientes distintos no período de ativação do CIOCS estarão 

trabalhando lado a lado. Isso faz toda a diferença e não altera as ações de rotina com 

situações que são específicas do evento e vice-versa. Sugere-se que a programação da 

ativação e o encerramento das atividades do CIOCS seja prevista de acordo com as 

características de cada evento. 

Durante um evento, crise ou emergência real, este centro oferece sua estrutura 

e capacidade logística para os setores responsáveis pela gestão e resposta direta da 

crise. O CIOCS não tem a função de substituir as estruturas existentes, mas de garantir 

que as ações de competência desses setores continuem, visto que a grande maioria da 

população não participará diretamente do evento e emergências continuarão a 

ocorrer. Deste modo, a compreensão da necessidade de adequar as ações ao objeto 

destinado é fundamental.   

Cabe destacar que para efeito da VISA e considerando seu objeto de atuação 

durante o EM serão reportados os resultados das ações de fiscalização nos serviços de 

alimentação, serviços de saúde, ambulâncias, além de outros de interesse da VISA, 

como qualidade da água de abastecimento.  

É recomendável que o ponto focal da VISA ou o CIOCS Municipal coordene o 

processo de recebimento da informação de campo e o envio diário ao CIOCS Estadual. 

Fica a critério da VISA a definição do prazo de envio das informações coletadas no 
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campo ao Ponto Focal ou CIOCS Municipal, de forma a atender os prazos fixados pelos 

CIOCS Estadual e Nacional. 

Para a coleta de dados, indica-se a padronização de um formulário. Trata-se de 

um instrumento comum para ser utilizado em cada inspeção, independente do seu 

tipo. Para o envio dos dados das inspeções para o CIOCS Estadual, recomenda-se o 

desenvolvimento de uma versão eletrônica do formulário. O CIOCS Estadual extrairá as 

informações do formulário a serem enviadas ao CIOCS Nacional. O CIOCS Estadual 

também deverá preencher um Relatório Diário que poderá estar hospedado em um 

Sistema de Monitoramento, conforme orientações do Grupo de Eventos de Massa do 

Ministério da Saúde, 2014. 

O ambiente no qual será instalado o centro deverá dispor, minimamente, de 

telefone, internet, computadores, televisores e áreas de trabalho e de reuniões. 
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CAPÍTULO 3 

PRÉ-EVENTO 

 

3.1 Caracterização  

A etapa pré-evento refere-se aos anos (quando previsível), meses ou semanas 

que antecedem a realização do EM. Não existe um período ideal para o planejamento, 

entretanto sugere-se que as vigilâncias se mobilizem com razoável antecedência 

dependendo da magnitude. 

 

3.2 Planejamento pelo Organizador do Evento 

Na etapa de planejamento o organizador do evento deve procurar a VISA, 

independente dos outros órgãos nos quais o evento também deverá ser registrado, e 

apresentar o formulário para a comunicação do evento de massa (Documento de 

Registro A) e a documentação geral e específica pertinentes.  

É necessário que cada município pré-estabeleça um fluxo de comunicação de 

EM, de forma que todas as instâncias envolvidas como o Corpo de bombeiros, 

Secretarias de turismo, cultura e saúde, possam ser notificadas em tempo hábil. Deve-

se criar um sistema de distribuição da informação, pela forma que seja mais viável ao 

município: e-mail, fax, reuniões mensais ou redes sociais.  

O formulário e os documentos referentes ao planejamento do EM deverão ser 

entregues com até 120 dias de antecedência ao início do evento para prestação de 

serviços de saúde (BRASIL, 2014) e 30 dias de antecedência para a prestação de 

serviços de alimentação (BRASIL, 2015). 

 

3.3 Documentação Geral 

O organizador do evento deve apresentar à autoridade sanitária junto com o 

plano do EM, no mínimo as seguintes documentações: Leiaute do evento; Mecanismos 

de Gerenciamento de Resíduos; Plano de Higiene e Serviço de Limpeza e Plano de 

Urgência e Emergência em Saúde / Projeto de Atendimento Médico. Outros 
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documentos poderão ser solicitados dependendo das características do evento e da 

legislação local. 

 

3.3.1 Leiaute do evento 

O Leiaute do evento deve constar a descrição de toda a área incluindo as áreas 

destinadas à prestação de serviços de saúde e de alimentação quando realizada no 

local, pontos de entrada para abastecimento de água e alimentos e retirada de 

resíduos, como também, as rotas de fuga no caso de acidentes; retirada de pessoas 

enfermas ou afetadas por algum acidente; e área para entrada, deslocamento e saída 

das ambulâncias. 

 

3.3.2 Gerenciamento de Resíduos 

3.3.2.1 Mecanismos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

O organizador do evento deve prever e apresentar a autoridade sanitária local 

os mecanismos de gerenciamento de resíduos que serão adotados durante a 

realização do EM, especificando local de armazenamento, cronograma de coleta e 

destino final dos resíduos de serviço de saúde (BRASIL, 2014). 

  

3.3.2.2 Plano de Gerenciamento de Resíduos para os prestadores de serviço 

de alimentação 

O organizador do evento ou a empresa e empresário por ele contratado devem 

apresentar o plano de gerenciamento de resíduos, com ênfase ao local de 

armazenamento dos resíduos sólidos, cronograma de coleta e destino final (BRASIL, 

2015). 

 

 

3.3.3 Plano de Higiene e Serviço de Limpeza 

Os itens mínimos que devem constar no Plano de Serviços de Limpeza são: 

Descrição dos Procedimentos de Limpeza e Desinfecção; incluindo o manejo 

ambiental, descrição dos produtos utilizados com princípios ativos, concentração 

inicial e diluições de uso; descrição dos equipamentos utilizados, frequência com que 

cada atividade de controle e monitoramento será realizada. No caso de 
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armazenamento de produto químico no local, a descrição da área e seus 

procedimentos são necessários. 

 

3.3.4 Plano de Urgência e Emergência em Saúde / Projeto de Atendimento Médico 

Os itens mínimos que devem constar no Plano de Urgência e Emergência em 

Saúde são: Licença sanitária atualizada (no caso de serviço contratado); Quantitativo 

previsto de postos de atendimento médico e profissionais envolvidos (médico e de 

enfermagem); Comprovação de treinamento da equipe que prestará o serviço e 

descritivo dos mecanismos alternativos na falta de energia ou de água.  

Também deve constar o Plano de retaguarda de ambulâncias com os seguintes 

itens: Licença sanitária atualizada (no caso de serviço contratado); Quantitativo 

previsto de ambulâncias e profissionais envolvidos; Inventário dos equipamentos com 

respectivos registros na Anvisa e Comprovante de manutenção/calibração; 

Comprovação de treinamento da equipe que prestará o serviço.  

Deve ainda contemplar os hospitais de referência e a logística das ambulâncias 

para remoção de pacientes.   

A Figura 4 apresenta sugestão do número necessário de equipes de saúde 

dentro do EM. 

 

Figura 4 – Proposta de quantitativo necessário de Postos, Profissionais para o posto 

médico, equipamentos e ambulâncias em Evento de Massa, Brasil – 2015. 

Número mínimo de: 
Até mil 
pessoas 

1 mil a 5 mil 
pessoas 

5 mil a 20 mil 
pessoas 

20 mil a 30 mil 
pessoas 

30 mil a 40 mil 
pessoas 

Postos médicos 1 1 1 ou 2 1 a 3 1 a 4 

Macas 2 2 2 12 16 

Médico 1 1 2 6 8 

Profissionais de 
enfermagem 

1 1 2* 6* 8* 

Tipo e quantidade de 
ambulância 

1 Tipo D 1 Tipo D 2 Tipo D 3 Tipo D 4 Tipo D 

* Pelo menos 1 enfermeiro em cada posto médico. Os demais poderão ser auxiliares (técnicos) 

Fonte: Rio de Janeiro, 2007. 

 

3.4 Documentação específica 
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 O Documento de Registro B apresenta um check list da documentação geral 

para EM e específica para Controle Sanitário de Alimentos e para Prestação de Serviços 

de Saúde. 

 

3.5 Responsabilidades e Ações da VISA 

 É de responsabilidade das VISA no pré-evento nas suas diferentes esferas, a 

depender das características do evento: 

 Avaliar e aprovar o planejamento do EM do organizador do evento; 

 Monitorar a execução das atividades propostas pelos organizadores de eventos 

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

serviços de saúde, alimentação e outros sujeitos a controle sanitário para os 

atendimentos à população envolvida no EM; 

 Planejar as ações de VISA no evento, desde a fase pré-evento até sua avaliação 

final; 

 Verificar o planejamento de ação dos prestadores de serviço para o evento; 

 Monitorar a rede hospitalar referendada para o evento; 

 Qualificar as equipes de VISA para o evento de massa, para atuarem nos 

serviços de alimentação e saúde no local do evento; 

 Atuar de forma articulada com as VISA de municípios vizinhos e turísticos que 

poderão receber público relacionado ao evento; 

 Identificar e avaliar os riscos associados ao EM; 

 Elaborar o Plano Operativo, no que diz respeito à VISA, contemplando 

cronograma de ação; 

 Identificar e providenciar os materiais necessários para a atuação da equipe; 

 Planejar o transporte da equipe para o evento. 

 

Quando se tratar de evento de abrangência nacional a Anvisa deverá coordenar e 

apoiar as ações da VISA nos estados, distrito federal e municípios de forma integrada 

com as suas áreas técnicas, envolvendo a sensibilização dos gestores e a promoção da 

capacitação dos servidores envolvidos nos três níveis de governo. 
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3.6 Planejamento pela VISA 

A Figura 5 apresenta uma proposta para início do planejamento do pré-evento 

por parte da VISA. Cabe salientar que quanto maior o público estimado e abrangência 

do evento maior será o tempo necessário para o planejamento.  Se este tempo não for 

respeitado será mais difícil prevenir problemas e intercorrências. 

 

Figura 5 – Proposta de período para o planejamento considerando a magnitude dos 
Eventos de Massa, Brasil - 2015. 

 Até 1000 pessoas 1001 a 10000 
pessoas 

10001 a 50000 
pessoas 

50001 a 
100000 
pessoas 

Mais de 
100000 
pessoas 

Local 
6 meses antes 1 ano antes 1 ano antes 

1 a 2 anos 
antes 

2 anos antes 

Regional 
6 meses antes 1 ano antes 1 ano antes 

1 a 2 anos 
antes 

2 anos antes 

Nacional 
6 meses antes 1 ano antes 

1 a 2 anos 
antes 

1 a 2 anos 
antes 

2 anos antes 

Internacional 
1 ano antes 1 ano antes 

1 a 2 anos 
antes 

3 anos antes 3 anos antes 

 

 

O planejamento deve ser dividido, em pelo menos, três etapas:  

 Avaliação do plano do EM; 

 Identificação e avaliação dos riscos sanitários associados ao EM; 

 Elaboração do Plano Operativo.  

 

3.6.1 Avaliação do plano do evento de massa  

Esta ação consiste na avaliação do formulário de comunicação do EM e dos 

documentos geral e específicos entregues pelo organizador do evento. Cabe nesta 

etapa a formulação de exigências sanitárias (Documento de Registro A). 

 

3.6.2 Identificação e avaliação dos riscos sanitários associados ao EM 

Os riscos associados a um EM podem variar de acordo com as características 

intrínsecas e extrínsecas ao próprio evento (BRASIL, 2013). Na Figura 6 são ilustradas 

como as características do evento podem impactar na saúde do público envolvido. 

 

Figura 6 - Relação entre a característica do evento com o risco, Brasil – 2015. 
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Característica do evento Consideração sobre o impacto à saúde 

Condições ambientais Temperatura ambiental (muito alta ou muito baixa). 
Umidade ambiental e precipitações (chuvas favorecem acidentes). 

Tipo e quantidade de 
público 

Alta concentração de pessoas, favorecendo a transmissão de doenças e 
ocorrência de acidentes. Tipo do público (concentração de grupo mais 
suscetível a doenças ou mesmo grupos com tendências a atos violentos). 
Relação entre a população do município e o público estimado que pode 
estressar a capacidade de resposta e atendimento instalada. 

Duração do evento Eventos longos aumentam a exposição a riscos. 

Tipo de evento Externo (Aumento do tempo exposição ao sol ou temperaturas baixas). 
Interno (concentração de pessoas e aumento de exposição). 

Consumo de alimentos e 
bebidas alcoólicas 

O consumo de alimentos inclui o risco de surtos de doenças transmitidas por 
alimentos e o uso de álcool pode favorecer comportamentos violentos, além 
de outros riscos inerentes. 

Condições de trabalho Excesso de tempo de trabalho, sem descanso. Área de aguardo inadequada. 
Exposição por longos períodos de tempo a fatores ambientais desfavoráveis 
(altas temperaturas ou temperaturas muito baixas). Estresse por cobrança no 
cumprimento de metas. 

Fonte: BRASIL, 2013. 

 

No processo de avaliação devem ser listados todos os riscos associados aos EM, 

incluindo aqueles com baixa probabilidade de ocorrência. Depois de sua identificação, 

os riscos devem ser classificados segundo a sua probabilidade de ocorrência e 

severidade (BRASIL, 2013). Na Figura 7 são apresentados exemplos de riscos 

associados aos EM. 

 

Figura 7 - Principais riscos associados aos eventos de massa, Brasil – 2015. 

Categoria do risco Risco à saúde 

Doenças Infecciosas Doenças Transmitidas por Alimentos. Doenças endêmicas. Doenças 
respiratórias. 

Danos físicos Fraturas, cortes e queimaduras. 

Danos associados a 
terrorismo 

Danos decorrentes do uso de substâncias químicas, agentes biológicos e 
material radioativo. 

Danos relacionados ao 
comportamento ou 

condições do público 

Danos associados ao consumo de álcool. Danos associados ao consumo de 
drogas. Ataques cardíacos. Crises de asma. 

Danos relacionados ao 
ambiente 

Danos associados à exposição solar ou baixas temperaturas. Picadas ou 
ferimentos associados a animais. Reações alérgicas. 

Danos relacionados às 
atividades laborais 

Desenvolvimento de atividades laborais sem o devido uso de EPC e EPI. 
Exposição do trabalhador a riscos de qualquer natureza para desempenho 
das atividades laborais. Danos associados a acidentes graves e fatais. Danos 
associados a acidentes envolvendo crianças e adolescentes. Danos associados 
ao uso de álcool e drogas. Danos associados a assédio moral e sexual. 

Fonte: BRASIL, 2013. 
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Correlacionando-se a probabilidade e severidade, pode-se obter a relevância do 

risco para o evento de massa em análise (BRASIL, 2013).  

Segue a Matriz para avaliação da relevância dos riscos associados ao EM.   
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Figura 8 - Matriz para avaliação da relevância dos riscos do Evento de Massa, Brasil –

2015. 

ELEMENTO DO 
EVENTO 

DESCRIÇÃO DO FATOR 
GRAU DE 

RELEVÂNCIA 

Natureza do evento 

Eventos onde não são consumidos alimentos e bebidas 
alcoólicas 

MUITO BAIXA 

Eventos onde são consumidos alimentos BAIXA 

Eventos onde são consumidos alimentos e bebidas 
alcoólicas 

MÉDIA 

Eventos esportivos ALTA 

Eventos que compreendam esportes radicais ou outras 
atividades de alto risco 

MUITO ALTA 

Número de pessoas 
(*) 

Até 2.000 pessoas MUITO BAIXA 

Acima de 2.000 até 10.000 pessoas BAIXA 

Acima de 10.000 até 50.000 pessoas MÉDIA 

Acima de 50.000 até 100.000 pessoas ALTA 

Acima de 100.000 pessoas MUITO ALTA 

Tipo do público 

Famílias BAIXA 

Jovens e desportistas MÉDIA 

Autoridades de governos e celebridades nacionais e 
internacionais 

ALTA 

Chefes de estado MUITO ALTA 

Idade do público 

30 a 65 anos BAIXA 

12 a 16 anos MEDIA 

16 a 30 anos ALTA 

Acima de 65 anos e de 0 a 12 anos MUITO ALTA 

Distância do evento 
a recursos de saúde 
(hospitais, serviços 
de saúde em geral) 

Menos que 10km BAIXA 

Entre 10 a 50km 
MÉDIA 

Entre 50 a 100km 
ALTA 

Mais de 100km MUITO ALTA 

Controle de 
ingressos 

Com controle de ingresso e número limitado de 
participantes 

BAIXA 

Com controle de ingresso sem número limitado de 
participantes 

MÉDIA 

Sem controle de ingresso ALTA 

Temperatura 
ambiente 

Temperatura amena (12° a 20°C) BAIXA 

Temperatura média (20° a 34°C) MÉDIA 

Temperatura elevada (35° a 40°C) ALTA 

Temperatura muito elevada (Acima de 40°C) ou 
Temperatura muito baixa (abaixo de 6°C) 

MUITO ALTA 

Fonte: BRASIL, 2013. 
(*) A relevância do número de pessoa varia substancialmente de acordo com o tamanho do município e, 
principalmente, com a capacidade da vigilância sanitária. 
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3.6.3 Plano Operativo para eventos de massa 

O Plano Operativo dos EM é um documento para organização das ações 

voltadas para os serviços de saúde, alimentação e outros sujeitos a controle sanitário 

que contém o conjunto de atividades a serem desenvolvidas nas fases pré, durante e 

pós-evento, definidas de acordo com as necessidades de prevenção e mitigação de 

riscos e com base na avaliação do cenário. 

Para elaboração do Plano Operativo, as autoridades sanitárias devem 

considerar os documentos e as informações fornecidas pelo organizador do evento, 

bem como as legislações específicas. Atenção especial deve ser dada aos seguintes 

pontos: 

 Caracterização do evento*; 

 Avaliação dos riscos do evento de acordo com a população envolvida no 

EM; 

 Definição dos responsáveis nas áreas de alimentos, serviços de saúde e 

outros sujeitos a controle sanitário; 

 Fluxos de comunicação; 

 Oferta de produtos e serviços sujeitos a controle sanitário; 

 Provimento de produtos e serviços de saúde; 

 Planejamento das ações em situações de urgência e emergência; 

 Monitoramento dos riscos sanitários durante o evento;  

 Orientações técnicas para os fiscais. 

 

*Para complementar as informações sobre a caracterização do evento, recomenda-se 

que a VISA busque também as seguintes informações:  

 Número de habitantes da cidade; 

 Concomitância de outro EM; 

 Condições meteorológicas para os dias do evento;  

 Doenças transmissíveis mais prevalentes na cidade do período do evento; 

 Países predominantes de origem dos visitantes do evento. 

 

Ao final deste capítulo é apresentado um modelo do Plano Operativo. 
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3.6.3.1 Matriz de responsabilidades 

Para acompanhar o cumprimento das atividades previstas no Plano Operativo, 

deve ser elaborada uma Matriz de Responsabilidades que descreve os pontos críticos 

que podem inviabilizar as ações de prevenção aos riscos sanitários, principalmente em 

relação ao cumprimento de prazos de repasse de informações e documentos entre o 

organizador do evento e a VISA (Figura 9). 

Figura 9 - Modelo de matriz de responsabilidades, Brasil – 2015. 

Ação Responsável Prazo Descritor vinculado Acompanhamento 

Escrever a atividade 
prevista no plano 
operativo que seja 
considerado um 
ponto crítico de 
monitoramento 

Nomear o 
responsável 
pela atividade, 
previsto no 
plano 
operativo 

Reproduzir o 
prazo previsto no 
plano operativo 

Associar ao número 
da atividade prevista 
no plano operativo 

Descrever a 
situação da ação no 
prazo previsto e 
durante os 
monitoramentos 
previstos 

Exemplo: 

Articular com as 
VISA das localidades 
das empresas 
fornecedoras de 
alimentos e de 
serviços médicos 
ações para 
segurança sanitária 

Anvisa Até junho 2015 1.13 Anvisa concluído 

 

 

3.6.4 Qualificação da equipe da VISA para os eventos 

 A formação da equipe deve ser uma das primeiras atividades no período pré-

evento para que a equipe esteja preparada para cumprir o Plano Operativo. Durante a 

formação é importante que o coordenador da equipe apresente o Plano Operativo do 

EM. 

 As orientações da equipe sobre o evento e a divisão das responsabilidades 

podem ser feitas de diversas formas, por exemplo: Reuniões, Palestras, Simulações, 

Oficinas de trabalho, Grupo de estudos referentes à documentação de EM, Ensino à 

distância, entre outras formas. 

 Recomenda-se não utilizar apenas estratégias de formação teóricas, de forma 

que a equipe saiba atuar na prática a partir desta formação. 
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3.6.5 Equipamentos e materiais necessários para a equipe da VISA 

Preferencialmente alguns equipamentos e materiais devem ser preparados 

para a ação das equipes das VISA durante o evento, a saber:  

- Documentos fiscais (autos de apreensão, termos de intimação/notificação, autos de 

infração, termos de interdição) 

- Formulários diversos 

- Identificação funcional 

- Coletes padronizados 

- Touca, avental, máscara, luvas descartáveis 

- Termômetros calibrados 

- Caixa térmica 

- Bolsa térmica de gelo reutilizável 

- Saco de coleta padronizado com lacre 

- Saco estéril para coleta 

- Frasco estéril para coleta de amostra de água 

- Rádios comunicadores e/ou celulares 

- Pranchetas 

- Adesivo ou similar informativo de interdição  

- Agenda de telefones úteis 

- Kit para análise de água 

*Smartphone dotado de câmera e sistema informatizado podem auxiliar 

significativamente a equipe da VISA. 

 

3.6.6 Credenciamento e Transporte da equipe da VISA para os eventos 

 O transporte da equipe deve ser planejado de acordo com a disponibilidade de 

veículos do município e estado. Deve ser viabilizado junto aos organizadores do evento 

o cadastramento de toda a equipe de trabalho (incluindo o motorista) e do veículo 

para livre acesso durante todos os períodos do evento. 

 

3.6.7 Saúde do viajante 

A divulgação de informações sobre saúde do viajante encontra-se disponível 

em: www.saude.gov.br/viajante, com informações em português, inglês, francês e 
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espanhol. Os estados, distrito federal e municípios que tiverem interesse podem obter 

os materiais informativos (cartazes, cartilhas e outros) neste sítio eletrônico, 

realizando o download para impressão e divulgação de acordo com as ações 

estratégicas traçadas e necessidades locais. 

 

3.7 Comunicação, orientação e inspeção 

3.7.1 Comunicação 

Os organizadores dos EM são a fonte principal e mais direta sobre as 

informações referentes aos eventos e, por isso, desempenham uma função relevante 

para os órgãos de saúde.  Estabelecer um canal de comunicação com os mesmos é um 

ponto chave para o controle dos riscos. Estas informações em tempo hábil e de forma 

clara são instrumentos chaves para os órgãos de saúde, marcadamente a VISA 

(ANVISA, 2014). 

É importante que seja estabelecido um ponto de contato principal na equipe de 

VISA para comunicação com a mídia sobre a atuação no EM. 

Deve ser reforçado o acompanhamento dos eventos de saúde pública de 

importância nacional e internacional; o monitoramento dos alertas e a captura de 

notícias, na mídia nacional e internacional, mantendo-se fluxo contínuo de informação 

com as demais áreas da saúde a fim de permitir respostas rápidas às eventuais 

doenças, agravos e riscos identificados. 

 

3.7.2 Orientações prévias ao organizador do evento e empresas envolvidas 

A relação entre VISA e organizador do evento é sempre apontada como fator 

determinante para o êxito da regulação.  

Assim, é também papel das VISA orientar os organizadores do evento e as 

empresas envolvidas quanto às responsabilidades e legislações para viabilizar as ações 

do evento. 

O organizador do evento deve ser informado sobre os resultados da fiscalização 

a fim de adotar medidas suplementares às sanções fiscais aplicadas pela VISA, pois é 

corresponsável pela segurança e qualidade do serviço prestado pela empresa 

terceirizada. 
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3.7.3 Inspeção 

A inspeção no pré-evento é importante para definir ou gerar um conhecimento 

das questões de saúde no nível macro (cidade do evento) e micro (local que ocorrerá o 

evento).   

As VISA devem conhecer e inspecionar os serviços de alimentação e de saúde 

relacionados ao EM. Nesse diagnóstico serão observadas as principais falhas desses 

serviços e os mesmos deverão se adequar até a data do evento. 

Todos os documentos de registro e estratégias utilizados devem ser aplicados, 

testados e adaptados se necessário durante o período pré-evento para avaliação e 

gestão do risco sanitário. 

 

3.7.3.1 Inspeção prévia dos fornecedores 

Todos os fornecedores de produtos deverão ser inspecionados previamente ao 

evento pela VISA conforme rotina da equipe, incluindo a verificação de toda a 

documentação, visando garantir as adequações necessárias para participação no EM.  

A inspeção dos serviços de alimentação que operam em EM irá depender das 

características dos mesmos, e estes devem cumprir as exigências de licenciamento 

previstas na legislação sanitária. A necessidade de inspeção prévia do estabelecimento 

deve ser avaliada pela autoridade sanitária, podendo ser considerados suficientes os 

relatórios anteriores de inspeção, desde que sejam atuais e sem falhas relevantes 

(ANVISA, 2014). 

Entretanto, quando houver necessidade de extensão da capacidade operativa 

do fornecedor ou montagem de uma estrutura temporária para atendimento da 

demanda, a inspeção passa a ter uma função essencial. Nesse caso, é importante que a 

autoridade sanitária tenha informações gerais sobre os prestadores do serviço de 

alimentação a fim de subsidiá-la na seleção da melhor estratégia de inspeção da 

prestação dos serviços de alimentação no evento de massa (ANVISA, 2014). A VISA 

deve estar atenta no caso de terceirizações e/ou quarteirizações nos serviços de 

alimentação. 

O modelo de formulário de avaliação prévia dos serviços de alimentação 

encontra-se no Documento de Registro C. 
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3.7.3.2 Inspeção prévia das estruturas fixas e temporárias das áreas de interesse 

sanitário  

 No período pré-evento, é importante que a VISA faça uma inspeção prévia das 

estruturas designadas para os serviços quanto aos cumprimentos dos requisitos 

exigidos pelas legislações. 

 Nos Documentos de Registro D e E encontram-se as listas de avaliação de 

estruturas mínimas para posto médico e das instalações para o comércio de alimentos, 

respectivamente. 

 

3.7.3.3 Outros registros  

Deve ser verificado o registro do controle microbiológico dos reservatórios de 

água e registro da execução de sua higienização, registro da execução do controle de 

pragas, registro de manutenção do gerador e de execução do plano de manutenção, 

operação e controle do sistema de climatização (PMCO), quando aplicável. 

 

3.7.4 Ações para controle sanitário do comércio ambulante  

O comércio ambulante de alimentos e outros serviços de alimentação que se 

estabelecem em áreas abertas são considerados os locais com maior risco de DTA, em 

relação à manipulação de alimentos. A falta de controle do fornecimento de água, de 

banheiros exclusivos para os manipuladores de alimentos e a presença de pragas e 

animais são alguns dos fatores que dificultam o controle higiênico-sanitário nestes 

locais fazendo com o que a sociedade associe esse tipo de comércio como inadequado, 

irregular ou de maior risco (RANE, 2011). Estruturas provisórias podem ser construídas 

e medidas de controle podem ser adotadas, como o controle da temperatura e tempo 

de exposição dos alimentos, higiene ambiental, pessoal e dos utensílios e até mesmo 

um ponto de água pode ser fornecido a esses locais, reduzindo assim os riscos e 

facilitando a dinâmica de trabalho. A inspeção do comércio ambulante de alimentos 

que surge ou intensifica-se como decorrência da realização do evento também deve 

ser realizada pela VISA (ANVISA, 2014). 

O comércio ambulante que se instalar nos EM deve estar regularizado junto ao 

município, e deve receber as orientações e inspeções da VISA para atuarem durante o 

evento. 
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3.7.5 Planejamento de inspeção nos serviços de saúde 

Previamente ao evento, a autoridade sanitária deve avaliar e acompanhar a 

execução do projeto de atendimento médico elaborado pelo organizador de evento, 

de acordo com o mapeamento de risco do evento, a fim de garantir a: 

- Existência de posto médico avançado, fixo ou de campanha, com estrutura, insumos 

e medicamentos para: 

 Acolhimento com classificação de risco; 

 Observação; 

 Pequenas cirurgias; 

 Estabilização;  

 Suporte básico e avançado de vida. 

- Retaguarda de ambulâncias na proporção adequada de unidades de suporte básico 

(ambulância tipo B) e de unidades de suporte avançado (ambulância tipo D) por posto 

médico ou por quantitativo de público; 

- Distribuição espacial obedecendo aos critérios de acesso e segurança. 

 

3.7.6 Planejamento das inspeções na rede de atenção em saúde 

A rede de atenção à saúde também deve ser mapeada e inspecionada pelas 

VISA no período pré-evento por meio de inspeções.  

Para o planejamento da inspeção deve ser considerada a grade assistencial 

definida pela área de assistência à saúde, junto aos organizadores do evento, às 

operadoras de planos de saúde suplementar e aos gestores do SUS (BRASIL, 2013). 

A Rede de Urgência, a retaguarda hospitalar dos municípios sede e da região, e 

a Hemorrede devem estar preparadas em conformidade com os Planos de Emergência 

e de Contingência (BRASIL, 2013). 

 

3.7.7 Previsão de coleta de amostras 

Considerando o grande quantitativo e fluxo de pessoas envolvidas em eventos 

de massa e a complexidade da cadeia de responsabilidades, recomenda-se prever e 

planejar procedimentos para coleta de amostras. A confiabilidade dos resultados 

analíticos depende, entre outros fatores, da qualidade da coleta e transporte das 

amostras.  
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 Recomenda-se que os responsáveis pelos serviços de alimentação tenham a 

prática de guardar amostras de alimentos para subsidiar a elucidação de eventuais 

casos de notificações e investigações de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA). As 

amostras de alimentos devem ser coletadas na segunda hora após a exposição ao 

consumo, utilizando-se os mesmos utensílios empregados para servir.  Estas amostras 

devem ser retidas no estabelecimento e adequadamente conservadas pelo período 

mínimo de 72 (setenta e duas) horas (BRASIL, 2015). 

Nas situações em que se fizer necessária a coleta de amostras de alimentos 

deverá ser observados os seguintes procedimentos: 

1) Higienizar corretamente as mãos;  

2) Utilizar embalagens apropriadas para coleta de amostras de alimentos, 

identificando pelo menos: nome do estabelecimento, nome do produto, data de 

preparo, data e horário  da coleta, nome e assinatura do responsável pela coleta;  

3) Abrir a embalagem sem tocá-la internamente nem assoprá-la;  

4) Colocar a amostra do alimento na quantidade especificada pelo laboratório;  

5) Retirar o ar, se possível, e fechar a embalagem; 

6) Acondicionar em caixa isotérmica e encaminhar imediatamente ao laboratório. 

Nas situações em que se fizer necessária a coleta de amostras de água de 

abastecimento deverá ser seguidos os seguintes procedimentos: 

1) Higienizar corretamente as mãos; 

2) Abrir o dispositivo (torneira, registro ou outro) e deixar a água escoar por dois a três 

(2 a 3) minutos; 

3) Limpar as partes interna e externa do dispositivo com gaze ou algodão embebido 

em álcool 70%; 

4) Abrir o dispositivo novamente e deixar a água escoar por mais alguns segundos; 

5) Abrir o frasco para coleta de amostra com cuidado para não contaminar a tampa 

nem o gargalo. O frasco deverá ser aberto somente no momento da coleta da amostra 

e pelo tempo necessário para seu preenchimento; 

6) Encher três quartos (3/4) do frasco, deixando espaço vazio para homogeneização da 

amostra antes da análise; 

7) Fechar bem o frasco; 
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8) Identificar adequadamente a amostra, com pelo menos: tipo de água (ex.: poço, 

água tratada), ponto de retirada da amostra (ex.: cavalete, torneira da cozinha, saída 

do tratamento); local e data da coleta; 

9) Acondicionar em caixa isotérmica e encaminhar imediatamente ao laboratório. 

 Deve-se verificar a necessidade de coleta de água em outros pontos ao longo 

da rede de distribuição. 

Em caso de necessidade de amostras de gelo, seguir as etapas da coleta de 

alimentos.  

Para águas envasadas recomenda-se, segundo a Tabela de quantidade de 

amostra de alimentos do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, da 

Fundação Oswaldo Cruz (MINISTÉRIO DA SAÚDE) no mínimo 5 (cinco) embalagens ou a 

quantidade ou volume especificado pelo laboratório. 

Encontra-se na Figura 10 um modelo de Plano Operativo a ser preenchido por 

cada ente governamental, segundo as suas responsabilidades, a complexidade do 

evento, e atores de controle sanitário de produtos e serviços. Por ser um modelo de 

plano, o item: Descrição poderá ter ajustes por meio da inclusão ou exclusão de ações. 

No Documento de Registro F é apresentado um Check list para acompanhamento do 

Plano Operativo, que deve ser aplicado com atenção, visto que é um documento de 

registro importante para garantir o sucesso do plano operativo. 
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Figura 10 – Modelo de Plano Operativo, Brasil – 2015. 

Modelo de Plano Operativo 

Eixo Objetivo Resultado Esperado Descrição Cronograma Responsável 

1. Sensibilização 
de gestores e 
planejamento das 
ações de vigilância 
sanitária 
 

Promover a integração 
dos entes do Sistema 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (SNVS), de 
acordo com a 
abrangência do evento 
ou necessidade, no 
planejamento e na 
execução das ações de 
vigilância sanitária, com 
apoio dos gestores 
federais, municipais e 
estaduais, e do gestor do 
evento de massa. 

Agentes do SNVS articulados com 
os respectivos gestores e com os 
organizadores do evento. 
Articulação, composição e 
visibilidade de execução das 
ações de vigilância sanitária junto 
aos setores governamentais, 
incluindo as demais vigilâncias. 

Realizar reuniões de trabalho para a definição, 
construção, execução e monitoramento do plano 
operativo integrando as esferas de gestão da vigilância 
sanitária necessárias, envolvendo os coordenadores dos 
órgãos e gerentes das áreas de alimentos, serviços de 
saúde, laboratórios de saúde pública e outros setores 
pertinentes. 

  

Definir as estratégias para ações da VISA no evento de 
massa. 

  

Formar a equipe da VISA e identificar os quantitativos 
mínimos de recursos humanos que possam atuar no 
evento de massa considerando a demanda e histórico 
do evento e disponibilidade de RH, prevendo a 
necessidade de horas extras. 

  

Orientar a equipe sobre o evento e dividir as 
responsabilidades. 

  

Realizar reunião com os municípios de maior apelo 
turístico no entorno do evento de massa para definição 
das estratégias das ações de VISA, quando necessário. 

  

Elaborar documento a ser encaminhado aos gestores 
dos municípios, estados ou distrito federal para 
sensibilização sobre a importância/fortalecimento e 
necessidades das ações de VISA visando à colaboração 
para o êxito dos EM. 

  

Preparar equipamentos e materiais para a ação das 
equipes das VISA durante o evento. 

  

Avaliar a necessidade da participação da equipe da VISA 
em eventos teste. 
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Participar de grupos executivos e de trabalho 
pertinentes ao evento de massa a fim de integrar as 
ações da VISA. 

  

Acompanhar a execução do plano operativo.   

Definir representante para compor a equipe do centro 
integrado de operações conjuntas da saúde – CIOCS ou 
estrutura equivalente. 

  

Consultar e responder às autoridades estrangeiras para 
averiguar ou dirimir dúvidas relativas a temas de 
interesse, sempre quando demandado por um dos 
componentes do grupo de trabalho. 

  

Identificar os pontos de maior risco do evento e ações 
para minimização.  

  

2. Controle 
sanitário de 
produtos e 
serviços 

Estruturar e aperfeiçoar 
as ações de vigilância 
sanitária a fim de 
ampliar a capacidade de 
resposta do SNVS frente 
ao evento de massa. 

Melhoria da qualidade sanitária 
dos serviços de alimentação e 
comércio de alimentos 
disponíveis. 

Coordenar a execução das ações de avaliação e inspeção 
sanitária de alimentos. 

  

Informar a equipe da VISA sobre a logística do evento ao 
que se refere ao serviço de alimentação para definir 
estratégias de atuação. 

  

Articular junto à VISA de outros municípios que sediem 
empresas fornecedoras de alimentos para o evento. 

  

Priorizar as apurações das denúncias relacionadas ao 
evento e seu entorno. 

  

Identificar os prestadores de serviços de alimentação 
que atuarão no evento de massa e hotéis que receberão 
os visitantes. 
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Realizar inspeção prévia das (os): 
- empresas contratadas pelos organizadores do evento, 
para fornecimento de alimentos, produtos e/ou 
matérias primas sujeitos a VISA 
- indústrias de alimentos relacionadas pela organização 
do evento 
- empresas envasadoras de água mineral 
- hotéis destinados a hospedagem do público envolvido  
- todas as outras áreas relacionadas ao evento (ex. 
fanfest, locais de festas populares). 
- indústrias fornecedoras de gelo para adição em 
alimentos e bebidas. 

  

Inspecionar os estabelecimentos de maior risco para o 
evento de massa, incluindo o entorno do evento: 
- Hotéis e similares; 
- Restaurantes e churrascarias; 
- Fornecedoras de refeições e lanches (refeição 
transportada);  
- Bares, lanchonetes e congêneres; 
- Shoppings; 
- Pontos turísticos; 
- Casas de show; 
- Terminais viários, hidroviários, ferroviários e 

aeroportos. 

  

Inspecionar e monitorar cozinhas dos canteiros de obras 
relacionadas ao evento de massa. 

  

Planejar e implementar as ações para controle sanitário 
do comércio ambulante em áreas relacionadas ao 
evento, incluindo os food truck. 

  

Realizar inspeção das estruturas fixas e temporárias das 
áreas de interesse sanitário a fim de avaliar o 
cumprimento dos requisitos normativos. 
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Monitorar alimentos e água dos locais inspecionados 
segundo logística estabelecida e realizar coleta e análise 
de amostras quando necessário. 

  

Coletar amostras de alimentos em 100% dos surtos de 
DTA. 

  

Analisar amostras de água e alimentos coletados pela 
VISA. 

  

Promover apoio técnico para os laboratórios, com vistas 
ao aumento da capacidade analítica. 

  

Acompanhar os planos de trabalho dos laboratórios.   

Definir e implementar as ações de orientação ao 
organizador do evento e empresas envolvidas sobre as 
normas para fornecimento de alimentos. 

  

Identificar os pontos de maior risco ao trabalhador seja 
ele proveniente da estrutura física ou da oferta de 
alimentação. 

  

Melhoria da qualidade sanitária 
dos serviços de saúde disponíveis. 

Coordenar a execução das ações de avaliação e inspeção 
sanitária dos serviços de saúde. 

  

Definir e implementar as ações de orientação ao 
organizador do evento e empresas envolvidas sobre as 
normas para fornecimento de prestação de serviços de 
saúde. 

  

Fiscalizar a rede de atenção em saúde e os hospitais de 
referência para emergência e atendimento clínico da 
rede pública e privada (hospitais contratados pelo 
organizador do evento), incluindo hemocentros, bancos 
de sangue, células, tecidos e órgãos.  

  

Identificar os prestadores de serviços de saúde que 
atuarão no evento de massa. 

  

Realizar inspeção das estruturas fixas e temporárias das 
áreas de interesse sanitário a fim de avaliar o 
cumprimento dos requisitos normativos. 
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Identificar os pontos de maior risco ao trabalhador seja 
ele proveniente de estrutura física ou dos serviços de 
saúde. 

  

Intervir nos fatores de riscos identificados como agravos 
à saúde dos trabalhadores no sentido de minimizar ou 
controlar sua potencialidade no processo de trabalho 
e/ou ambiente. 

  

Melhoria da qualidade de outros 
serviços de interesse sanitário  

Identificar as empresas que realizarão a limpeza, 
gerenciamento de resíduos, controle integrado de 
pragas, limpeza de reservatório de água e gestão do 
sistema de climatização. 

  

Realizar inspeção do serviço de limpeza, gerenciamento 
de resíduos, controle integrado de pragas, limpeza de 
reservatório de água e do sistema de climatização a fim 
de avaliar o cumprimento dos requisitos normativos. 

  

3. Vigilância de 
Portos, 
Aeroportos, 
Fronteiras e 
Recintos 
Alfandegados 
 

Aprimorar a estrutura 
disponível e aperfeiçoar 
as ações de vigilância 
sanitária em portos, 
aeroportos, fronteiras e 
recintos alfandegados a 
fim de ampliar a 
capacidade de execução 
e de resposta frente aos 
EM. 

Aprimoramento das ações de 
vigilância sanitária relativas à: 
viajantes, produtos e serviços em 
portos, aeroportos, fronteiras e 
recintos alfandegados durante os 
EM. 

Verificar a disponibilização de equipamentos de 
comunicação para os fiscais que atuarão nos pontos de 
entrada durante os eventos. 

  

Publicar atos normativos ou orientações que abordem 
procedimentos específicos para os EM, com 
antecedência, a fim de viabilizar a preparação das 
equipes dos pontos de entrada. 

  

Identificar os quantitativos mínimos de recursos 
humanos que possam atuar nos pontos de entrada 
considerando a demanda, histórico dos eventos e 
disponibilidade de RH, prevendo a necessidade de horas 
extras. 

  

Reprogramar e intensificar as fiscalizações de rotina 
(infraestrutura e meios de transporte), para os períodos 
pré-evento, de acordo com o histórico do risco sanitário 
para correção das irregularidades. 

  

Avaliar previamente o fluxo de chegada dos 
participantes do evento para organização das ações 
para fiscalização de bagagem acompanhada. 
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Verificar a necessidade de atualização dos planos de 
contingência e de emergência de Saúde Pública nos 
pontos de entrada envolvidos. 

  

4. Vigilância das 
Doenças e Agravos  

Fortalecer a capacidade 
de resposta rápida da 
vigilância sanitária em 
situações de risco 
durante EM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Integrado de Operações 
implantado com regime 
diferenciado de plantão e 
atualizado com os dados diários. 
 
 

Participar do Centro Integrado de Operações Conjuntas 
da Saúde - CIOCs, ou estrutura equivalente. 

  

Integrar a VISAna preparação do setor saúde em relação 
às Ameaças Químicas, Biológicas, Radiológicas e 
Nucleares – QBRN. 

  

 

Articular com as Redes de Atenção à Saúde (RAS).   

Fornecer relatórios diários para o CIOCS ou estrutura 
equivalente. 

  

Promover articulação com fontes e ou serviços 
estratégicos para detecção de emergências em 
vigilância sanitária. 

  

Articular–se com o Centro de Informações Estratégicas 
de Vigilância em Saúde - CIEVS da Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, para o 
intercâmbio de informações sobre emergências de 
vigilância sanitária de importância nacional e 
internacional, quando indicado, em conjunto com as 
unidades organizacionais específicas. 

  

Fortalecer a capacidade 
de resposta rápida a 
eventos notificados 
como emergência em 
vigilância sanitária, de 
acordo com os critérios 
de relevância para 
resposta. 

Ações articuladas com outras 
áreas da vigilância em saúde para 
prevenção e resposta rápida a 
doenças e agravos 

 Articular ações com a vigilância ambiental, zoonose e 
epidemiológica em situações específicas de risco. 

  

5. Plano de 
Comunicação 

Desenvolver as ações de 
comunicação voltadas 
aos EM, em articulação 
com outros atores, se 

Ações de comunicação planejadas 
e divulgadas, com discurso 
articulado entre os atores 
envolvidos. 

Desenvolver e produzir materiais de apoio às atividades 
de prevenção. 

  

Avaliar e propor as ações de comunicação para o evento 
de massa. 
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pertinente. Identificar os pontos focais nos órgãos de governos para 
a troca de informações e articulação do discurso. 

  

Estabelecer um canal de comunicação com os 
organizadores do evento. 

  

Estabelecer um ponto de contato principal na equipe da 
VISA para comunicação com a mídia sobre a atuação no 
evento de massa. 

  

Definir o fluxo da informação e comunicação.   

6. 
Acompanhamento 
e Avaliação 

Acompanhar e orientar 
as ações corretivas as 
irregularidades 
identificadas 

Monitoramento do evento 

Acompanhar o plano operativo.   

Participar das reuniões de acompanhamento.   

Elaborar relatório de visita.   

Aplicar medidas fiscais quando identificadas 
irregularidades. 

  

Avaliar as ações 
desenvolvidas no âmbito 
do VISA, identificando as 
oportunidades de 
melhorias e as 
potencialidades. 

Avaliação do resultado final do 
evento 

Elaborar relatório final contendo o resumo das ações 
empreendidas e as oportunidades de melhoria 
identificadas. 

  

Realizar reunião com a equipe, os organizadores do 
evento e demais órgãos envolvidos. 
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CAPÍTULO 4 

DURANTE O EVENTO 

 

4.1 Caracterização  

 A etapa durante o evento compreende os dias do evento entre a abertura e a 

finalização do evento. 

 

4.2 Responsabilidades e atuação da VISA  

É de responsabilidade das VISA durante o evento: 

 Verificar as condições sanitárias dos produtos e serviços de saúde prestados. 

 Em caso de necessidade lavrar auto de infração sanitária, instaurar processo 

administrativo sanitário, realizar interdição de estabelecimento e 

equipamentos e a interdição e apreensão de produtos, e a sua inutilização 

quando necessário.  

 Fiscalizar outros serviços de interesse à saúde que surgem ou intensificam-se 

como decorrência da realização do evento, com ênfase ao comércio 

ambulante. 

 Realizar a investigação de surtos, quando necessário. 

 Coletar amostras de água e alimentos para análise laboratorial, quando 

necessário. 

 

4.3 Comunicação 

Os membros da equipe devem manter contínua comunicação durante o 

evento. Uma alternativa para esta comunicação é o uso de dispositivos móveis de 

comunicação e redes sociais.  

 

4.4 Instrumentos para registro da atuação da VISA 

 A utilização de instrumentos para o monitoramento é fundamental para a 

elaboração do relatório de vistoria e verificação das condições sanitárias dos produtos 

e serviços sujeitos a controle sanitário. 
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A seguir são listados documentos para o registro do monitoramento dos 

planos, que devem ter sido previamente avaliados na etapa de pré-evento: 

 Lista de avaliação do plano/mecanismo de gerenciamento de resíduos 

(Documento de Registro G). 

 Lista de avaliação do plano de higiene e serviços de limpeza (Documento de 

Registro H). 

 Listas de avaliação do plano urgência e emergência em saúde: posto médico 

(Documento de Registro I). Lista de avaliação do plano urgência e emergência 

em saúde / Projeto de atendimento médico: retaguarda de ambulâncias 

(Documento de Registro J). Lista de avaliação resumida para os serviços de 

saúde (Documento de Registro K). Em EM é obrigatório a presença de 

ambulância tipo D, entretanto, isso não impossibilita a existência de outros 

tipos, que deverão ser vistoriadas também. Em EM com atividades aquáticas 

vale destacar a necessidade de ambulâncias do tipo F (aquaviárias). 

 Lista de avaliação das Boas Práticas para instalações e serviços relacionados ao 

comércio de alimentos (Documento de Registro L). 

Sugere-se para melhor desenvolvimento das atividades, a utilização de listas de 

avaliação que verifiquem as condições de saúde do trabalhador, água de 

abastecimento e outros pontos de risco, como exemplos: efeito fumaça e produtos 

que entrarão em contato com a pele. 

   

4.5 Orientações complementares em surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos 

As autoridades locais devem desenvolver um mecanismo para a gestão 

imediata, tomando as medidas necessárias para eliminar ou restringir a extensão do 

problema por bloqueio do consumo de alimentos, água ou qualquer produto envolvido 

e encaminhar amostras para análises de laboratório. Em conjunto a isto, deve notificar 

a VE para as medidas necessárias e realizar o preenchimento do formulário para 

registro de notificação de caso/surto de DTA (Documento de Registro M). Cabe 

também às autoridades locais reexaminar os parâmetros e procedimentos, e adotar as 

medidas legais pertinentes. As VISA nas esferas federal e estadual irão colaborar com o 

município na gestão do problema, se necessário.   
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4.6 Relatório  

O relatório durante o evento se caracteriza como uma importante estratégia 

para documentar as ações realizadas e subsidiar o gestor local.  

 

  Nesse sentido são indicadas a seguir seções para o relatório: 

 Instruções de preenchimento; 

 Identificação do evento; 

 Local de inspeção; 

 Tipo de instalação inspecionada; 

 Motivo da inspeção; 

 Responsável pela prestação do serviço; 

 Identificação do prestador de serviço: razão social e CNPJ; 

 Tipo de irregularidade; 

 Identificação do público do serviço de alimentação ou saúde inspecionado; 

 Resultado da Inspeção; 

 Descrição da irregularidade; 

 Descrição das características do evento de saúde pública, caso ocorra; 

 Descrição da(s) medida(s) adotada(s) 

 Identificação da autoridade sanitária. 

 

No Documento de Registro N é apresentado um exemplo de formulário 

utilizado para o relatório. 
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CAPÍTULO 5 

PÓS-EVENTO 

5.1 Caracterização  

Este período deve ocorrer logo após a finalização do evento para evitar a perda 

de informações relevantes. Esta etapa é de suma importância, pois possibilita ações 

corretivas quanto à atuação da VISA para os EM seguintes e o planejamento de novas 

estratégias. 

A avaliação da atuação da VISA na fase pós-evento deve ser desenvolvida com 

o propósito de identificar as oportunidades de melhoria e promover o aprimoramento 

da atuação governamental, direcionando os recursos para as capacidades que devem 

ser fortalecidas e subsidiando o planejamento de eventos futuros. 

 Recomenda-se consultar a opinião de atores externos envolvidos sobre os 

resultados do trabalho, particularmente os governamentais e os organizadores do 

evento. 

 

5.2 Responsabilidades e Atuação da VISA 

  Deve-se realizar uma reunião da equipe de VISA que participou das ações nas 

etapas pré e durante o evento para discussão e reflexão quanto à atuação da VISA, 

intercorrências, fragilidades e potencialidades ocorridas.  

 Dependendo dos resultados obtidos, pode ser necessária a articulação de 

encontros e troca de informações junto a outros atores envolvidos, como por exemplo, 

com a vigilância epidemiológica e ambiental, saúde do trabalhador, coordenação de 

Portos, Aeroportos e Fronteiras, entre outros. Promover a interface de experiências 

agrega conhecimento, favorece as práticas seguintes da equipe de VISA, possibilita o 

aperfeiçoamento e modernização dos documentos de registro e favorece a formação 

das autoridades sanitárias participantes. Recomenda-se também que, sempre que 

possível, os organizadores do evento participem das reuniões para que a VISA tenha 

uma visão ampla dos resultados obtidos. 
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5.3 Revisão do Plano Operativo da VISA 

Um dos pontos que devem ser abordados na etapa pós-evento é a revisão da 

forma como foi construído o Plano Operativo e dos aspectos utilizados para prevenção 

de riscos. 

  

5.4 Relatório  

  O relatório também se caracteriza como uma importante estratégia para 

documentar as ações realizadas. Um relatório bem elaborado, independente de 

possíveis falhas que tenham ocorrido, pode subsidiar novas estratégias e evitar que 

elas se repitam.  

 Nesse sentido são indicadas seções essenciais e complementares para compor 

o relatório, assim listadas: 

 Seções essenciais: 

 Caracterização do evento: Nesta seção devem ser descritos o nome do 

evento, local (ou locais), número estimado de participantes e data.  

 Equipe envolvida: Descrever a equipe da VISA e stakholders (representantes 

do governo, organização do evento e academia).  

 Responsabilidades da VISA: Esta seção se caracteriza como uma das mais 

importantes partes do relatório. Nesta etapa devem ser descritas as 

responsabilidades atribuídas à VISA descrevendo quais dessas 

responsabilidades foram plenamente desenvolvidas e quais não. Devem ser 

indicados os resultados das ações e planos, inclusive as ações 

compartilhadas com outros atores. Nessa etapa é importante que os 

responsáveis utilizem e descrevam indicadores numéricos, essenciais para 

avaliar e acompanhar o desempenho dos envolvidos. 

 Intercorrências observadas: Devem ser descritas e discutidas falhas, surtos 

ou outras intercorrências ocorridas no evento.  

 Lições aprendidas: Nesta etapa a equipe da VISA deve fazer suas 

considerações finais sobre o evento. Sugere-se que seja uma etapa aberta e 

sensível, permitindo que a equipe descreva êxitos e falhas observadas 

durante todas as etapas do evento, discutindo o papel essencial da VISA na 
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proteção da sociedade. Esta é uma importante etapa para auxiliar a atuação 

da VISA em outros EM. 

 Seções complementares: 

 Sugestões para atuação em outros eventos: Nesta etapa as VISA podem 

descrever sugestões para outros eventos. Essas sugestões podem ser 

independentes das falhas observadas ou lições aprendidas. 

 Anexos: Incluir os documentos de registro utilizados na avaliação e 

monitoramento das etapas e outros documentos importantes. 

 

Para conclusão do processo gerado em virtude do EM, recomenda-se que o 

relatório após aprovação do gestor, seja compartilhado com todas as áreas 

relacionadas com a VISA e assistência à saúde em EM e disponibilizados nos sítios 

eletrônicos institucionais. 
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CINCO CHAVES PARA A SEGURANÇA SANITÁRIA DE UM EVENTO DE MASSA 

 

As Cinco Chaves para a Segurança Sanitária de um Evento de Massa foram 

elaboradas a partir da discussão desse guia, na tentativa de dar destaque, de forma 

simples e objetiva, aos cinco pontos imprescindíveis para o sucesso de um evento 

considerando a segurança sanitária de produtos e serviços.  

 

1) CARACTERIZAR ADEQUADAMENTE O EVENTO DE MASSA 

Permite identificar com razoável antecedência os riscos associados que podem 

variar de acordo com as características intrínsecas e extrínsecas ao próprio evento e 

que subsidia as atividades que farão parte do Plano Operativo. 

 

2) CONHECER OS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

Permite que a autoridade sanitária tenha informações gerais sobre os 

prestadores de serviços a fim de subsidiá-la na seleção da melhor estratégia de 

gerenciamento do risco. 

 

3) ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Permite avaliar a qualidade dos serviços prestados, identificar as principais 

falhas e adotar medidas de prevenção e mitigação de riscos. 

 

4) APRESENTAR CAPACIDADE DE RESPOSTA RÁPIDA 

Permite reduzir impactos à saúde pública em situações que demandem 

emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, em tempo 

oportuno de forma qualificada e cooperativa. 

 

5) INTEGRAR AS AÇÕES DOS DIVERSOS SETORES CONSIDERANDO A 

INTERSETORIALIDADE 

Permite fortalecer a capacidade de atuação integral dos diversos setores na 

promoção, prevenção, vigilância, assistência e intervenção, a fim de reduzir os riscos e 

otimizar recursos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os eventos de massa se destacam pelo grande fluxo no número de pessoas de 

diferentes países e culturas, pelas mudanças de infraestrutura necessárias para apoiá-

los e realização de atividades que possuem risco aumentado para transmissão de 

doenças infecciosas e de surtos.  

Este guia se propõe como uma ferramenta útil para que as equipes da vigilância 

sanitária dos estados, distrito federal e municípios brasileiros possam gerenciar os 

eventos de massa, e seus respectivos riscos, servindo como um ponto de partida para 

aqueles que não possuem experiência e para aqueles que desejam aprimorar suas 

ações. 

Este documento foi elaborado com a contribuição dos trabalhadores de 

vigilância sanitária com base na experiência em grandes eventos, e, portanto, possui 

uma característica prática. A sua publicação almeja alcançar os eventos de massa de 

diferentes complexidades e padronizar as ações da vigilância sanitária. 
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COMENTÁRIOS DOS REVISORES 

 

 

“O guia traz enorme contribuição na atuação da Vigilância Sanitária em 

Eventos de Massa, em especial no planejamento de suas ações. Vale destacar que a 

participação da VISA nas diversas instâncias de discussão e planejamento do evento é 

de suma importância para a qualidade do serviço a ser prestado por ela.” 

 

“Penso que o Guia será uma ferramenta muito útil para que as equipes da 

vigilância sanitária dos municípios possam gerenciar os eventos de massa que ocorrem 

em suas cidades, servindo como um ponto de partida para aqueles que não possuem 

experiência com este tipo de evento. Ele foi elaborado de forma bastante crítica, 

baseado no cotidiano daqueles que trabalham em grandes eventos, cumprindo com 

todos os objetivos que foram propostos.” 

 

“O Guia para eventos de massa elaborado servirá como uma poderosa 

ferramenta às VISA das cidades de médio e pequeno porte, possibilitando planejar e 

executar as ações específicas visando diminuir riscos e doenças veiculadas por 

aglomeração de público nos grandes eventos.” 

 

“O guia irá proporcionar ferramentas técnicas aos gestores e organizadores 

para a realização dos eventos de massa.” 

 

“Parabenizo os autores pela pesquisa e materialização do trabalho, bem como 

pela metodologia interessante e apropriada para a captação das expertises disponíveis 

e já obtidas pela prática da Vigilância Sanitária.”  
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DOCUMENTOS DE REGISTRO 
 
 

Resumo dos documentos de registro a serem utilizados durante o Evento de Massa. 

 

 

A seguir são apresentados modelos de documentos de registro para as fases 

pré e durante o evento. 

 

Nota: O modelo do Plano Operativo encontra-se no capítulo 3 deste 

documento. 

Pré 
Evento

• Formulário para comunicação do evento de massa
• Check list de documentação de planejamento do

evento de massa
• Formulário de avaliação prévia dos serviços de

alimentação
• Lista de avaliação de estruturas mínimas exigidas para

cada posto médico
• Lista de avaliação prévia das instalações para o

comércio de alimentos
• Plano operativo
• Check list do plano operativo

Durante 
Evento

• Lista de avaliação do plano/mecanismo de
gerenciamento de resíduos

• Lista de avaliação do plano de higiene e serviços
de limpeza

• Lista de avaliação do plano urgência e
emergência em saúde: posto médico

• Lista de avaliação do plano urgência e
emergência em saúde / Projeto de atendimento
médico: retaguarda de ambulâncias.

• Lista de avaliação resumida para os serviços de
saúde

•Lista de avaliação das Boas Práticas para
instalações e serviços relacionados ao comércio
de alimentos

• Formulário para registro de notificação de
caso/surto de DTA

• Formulário para relatório durante o evento de
massa

Pós 
Evento

• Relatório pós-evento
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Documentos de Registro – Pré-evento 

Documento de Registro A – Modelo de formulário para comunicação do evento de 

massa 

FORMULÁRIO PARA COMUNICAÇÃO DO EVENTO DE MASSA 

A) Caracterização do evento de massa 
A.1) Organização geral do evento:  ( ) público     ( ) privado     ( ) misto 
 
A.2) Tipo:   ( ) esportivo   ( ) religioso    ( ) cultural      ( ) comercial       
                   ( ) social ou político ( ) Outro: Qual?  
 
A.3) Nome do Evento: 
A.4) Data:  
A.5) Duração do evento (em horas, dias ou meses) com cronograma diário de funcionamento: 
A.6) Horário de funcionamento: 
A.7)  Número da edição do evento: 
A.8) Sede:   ( ) única    ( ) múltipla. Descrever os locais: 
 
B) Caracterização do Público alvo 
B.1) Perfil (predominante): 
  
( ) Atletas             ( ) Religiosos        ( ) Autoridades de Governo   ( ) Estudantes      
( ) Empresários    ( ) Famílias      ( ) Celebridades       ( ) Turistas nacionais    ( ) Turistas estrangeiros  
(  ) Outro. Qual?  
 
B.2) Média de público estimado por dia (incluindo trabalhadores ou equipe de apoio): 
( ) Até 2.000 pessoas     ( ) Acima de 2.000 até 10.000 pessoas 
( ) Acima de 10.000 até 50.000 pessoas  ( ) Acima de 50.000 até 100.000 pessoas 
( ) Acima de 100.000 pessoas 
 
B.3) Idade do público (predominante): 
( ) 0 a 12 anos ( ) 12 a 16 anos     ( ) 16 a 30 anos      ( ) 30 a 65 anos       
( ) Acima de 65 anos  
 
C) Caracterização dos Serviços de Alimentação 
C.1) Número estimado de serviços de alimentação  
 
C.2) Tipos e quantitativo de serviços de alimentação  
( ) Fixo. Quantos? Citar o tipo de alimento ofertado e onde será a produção por estabelecimento. 
( ) Ambulante. Quantos? Citar o tipo de alimento ofertado e onde será a produção por produto 
ofertado. 
( ) Outros. Especificar com as mesmas descrições anteriores 
 
 
D) Caracterização dos Serviços de Saúde 
D.1) Número estimado de postos médicos: 
D.2) Número estimado e tipo de serviço móvel de remoção (ambulância): 
D.3) Qual o hospital de referência para os serviços de saúde? 
D.4) Previsão de procedimentos a serem executados nos postos de atendimento disponibilizados no 
local do evento: 
 
E) Caracterização Estrutural 
 
E.1) Fonte de Abastecimento de água: 
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( ) Somente da Rede Pública      
( ) Somente de Fonte Alternativa. Qual? 
( ) Rede Pública e Fonte Alternativa.  
 
E.2) Coleta de Resíduos: (  ) Municipal   (   ) Privada 
 
E.3) Descrição breve dos espaços físicos: 
 
E.4) Já foi realizado o registro do evento em outras instâncias? Quais:  
 
F) Identificação dos Responsáveis  
F.1) Organizadores do Evento (citar pessoas, empresas, instituições e/ou órgãos envolvidos): 
 
F.2) Responsável geral pela organização do evento 
Nome Completo: 
CPF/CNPJ 
Instituição, empresa ou órgãos envolvidos: 
Contatos (e-mail e telefone): 
 
F.3) Responsável pelo preenchimento do formulário  
( ) mesmo responsável geral (não precisa preencher abaixo) 
Nome Completo: 
CPF/CNPJ 
Instituição, empresa ou órgãos envolvidos: 
Contatos (e-mail e telefone): 
 
F.4) Identificação do profissional que responda pelas questões sanitárias durante o evento de massa: 
Nome Completo: 
Registro no Conselho de Classe (quando aplicável):  
Contatos (e-mail e telefone): 
 
F.5) Identificação do profissional que responda pelos serviços de saúde durante o evento de massa: 
Nome Completo: 
Registro no Conselho de Classe (quando aplicável):  
Contatos (e-mail e telefone): 
 
F.6) Identificação do profissional (autoridade local) que recebeu o formulário  
Nome Completo: 
Função/Cargo:  
 
Data:                                                    Local: 
 
 
 

 
_________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável geral pela organização do evento 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura do profissional (autoridade local) que recebeu o formulário 
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Documento de registro B - Check list de Documentação de Planejamento do Evento de 
Massa 
 

CHECK LIST DE DOCUMENTAÇÃO DE PLANEJAMENTO DO EVENTO DE MASSA 
 

Documentação Geral 

Item Presente Ausente Observação 

Leiaute do evento     

Plano de Gerenciamento de Resíduos    

Plano de Higiene e Serviço de Limpeza    

Plano de Urgência e Emergência em Saúde / Projeto de 
Atendimento Médico e de Retaguarda de Ambulâncias 

   

Documentos do Controle Sanitário de Alimentos 

Item Presente Ausente Observação 

Cartão CNPJ ou CPF    

Cópia do cadastro da empresa na Vigilância Sanitária: 
Alvará ou Certificado de Vigilância Sanitária, quando 
aplicável 

   

Cópia de Carteira de Conselho ou certificado de 
formação na área de alimentos do Responsável 
Técnico (recomendável, sem previsão legal) 

   

Listagem dos funcionários efetivos e de admissão 
temporária 

   

Procedimentos Operacionais Padronizados (POPS) da 
empresa 

   

Manual de Boas Práticas da empresa    

Planilhas de registros do monitoramento de 
temperatura, incluir controle da temperatura de 
transporte realizado durante o evento e demais 
planilhas de registros de controle de qualidade que a 
empresa realize 

   

Fichas técnicas dos produtos de limpeza     

Formulário de avaliação prévia das instalações e dos 
serviços relacionados à manipulação de alimentos. 

   

Certificado do Curso de Boas Práticas de Manipulação 
dos manipuladores de alimentos 

   

Documentos de Prestação de Serviços de Saúde 

Item Presente Ausente Observação 

Cópia do cadastro da empresa e dos veículos 
(ambulâncias) na Vigilância Sanitária 

   

Listagem dos funcionários efetivos e admissão 
provisória com informação do registro nos Conselhos 
de Classe 

   

Projeto de atendimento médico    

Certidão de Anotação de Responsabilidade Técnica 
(CART) 

   

Em caso de hospital particular, documento assinado 
pelo Diretor Geral ou técnico da referida unidade 
hospitalar, no qual o mesmo declare estar ciente e de 
acordo com a designação de seu hospital como 
referência 

   

Cópia do contrato de prestação dos serviços 
terceirizados, caso houver 

   

Descrição dos mecanismos de encaminhamento aos 
serviços de saúde de maior complexidade 
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Procedimentos operacionais padronizados da empresa 
e protocolos de atendimento 

   

Outros documentos previstos em normatizações 
sanitárias locais: 
 
 

   

Outros documentos e informações conforme avaliação 
do risco: 
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Documento de Registro C – Modelo de formulário de avaliação prévia dos serviços de 
alimentação 

 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO PRÉVIA DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

 
I – Caracterização do Evento: 
 
A) Nome do evento: 
B) Tipo de evento: 
C) Empresa ou Empresário Responsável pelo evento: 
 
C.1) Personalidade jurídica:      (    ) pessoa jurídica – continuar campo C.2                              
                  (    ) pessoa física – continuar campo C.3 
 
C.2) Identificação da Empresa ou Empresário 
Razão Social/Nome: 
CNPJ/CPF: 
Endereço comercial: 
Telefone: 
Email: 
 
C.3) Pessoa da Organização Responsável pela Prestação de Serviços de Alimentação (quando houver 
profissional habilitado contratado para esse fim, apresentar suas informações). 
Nome: 
Formação Profissional: 
E-mail: 
Telefone fixo: 
Telefone móvel:  
 
D) Público alvo: 
 
E) Quantitativo estimado de pessoas (por dia): 
 
F) Endereço do local de realização do evento:                                                    
 
G) Período: 
 
H) Horário de funcionamento: 
 
I) Cronograma diário de funcionamento: 
 
J) Leiaute do evento (anexar): 
 
 
II – Instalações e Serviços relacionados à manipulação de alimentos: 
 
Os campos a seguir deverão ser preenchidos de forma individualizada, por cada instalação ou serviço 
que fornecerá alimentos. 
 
II.1 –  Formulário para instalações e serviços que funcionam regularmente: 
 
A) Identificação da Empresa/Pessoa 
Razão Social/Nome: 
CNPJ/CPF: 
Inscrição Estadual/Municipal: 
Endereço comercial: 
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Telefone: 
Email: 
Quando exigido, nº Alvará Sanitário /Licença Sanitária /Cadastro (anexar cópia): 
Responsável serviço/instalação de preparo de alimento: 
Nome:  
CPF: 
 
B) Serão comercializados apenas alimentos industrializados?   
(    ) Sim 
(    ) Não 
 
C) Descreva sinteticamente os tipos de alimentos que serão comercializados ou anexe ao formulário o 
cardápio sugestivo. 
 
II.2 – Formulário para instalações e serviços provisórios: 
 
A) Identificação da Empresa/Pessoa 
Razão Social/Nome: 
CNPJ/CPF: 
Inscrição Estadual/Municipal: 
Endereço comercial: 
Telefone: 
Email: 
Quando exigido, nº Alvará Sanitário /Licença Sanitária /Cadastro (anexar cópia): 
Responsável serviço/instalação de preparo de alimento: 
Nome:  
CPF: 
 
B) Serão comercializados apenas alimentos industrializados?   
(    ) Sim 
(    ) Não. Seguir para o campo C. 
 
C) Descreva sinteticamente os tipos de alimentos que serão comercializados ou anexe ao formulário o 
cardápio sugestivo. 
 
D) Identificação do local onde os alimentos serão preparados ou pré-preparados: 
(    ) Local do evento. Seguir campo G. 
(    ) Local sediado fora do evento. Seguir campo E. 

 

E) Identificação do serviço/instalação de apoio (fora do local do evento) 
Razão Social/Pessoa Física: 
CNPJ/CPF: 
Endereço: 
Telefone: 
Email: 
Quando exigido, nº Alvará Sanitário (anexar cópia): 
 
F) Transporte do alimento:  
Tipo de transporte:  
(   ) próprio       (    ) terceirizado 
Forma de transporte do alimento: 
(    ) veículo com refrigeração        (    ) veículo isotérmico            (    ) caixa térmica 
(    ) outros:_____________________________________________________________   
Possui licenciamento sanitário ou cadastro do veículo: 
(    ) sim  - Anexar cópia                     (     ) não      
 
G) Estrutura do serviço/instalação (quando existente, especificar no campo a quantidade): 
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(   ) estabelecimento montado.     
(   ) quiosque/barraca/tenda/stand montado.   
(   ) unidade móvel – trailer, veículo adaptado ou carrinho   
(   ) outro. Descrever: _____________________________________________________ 
 
H) Equipamentos/infraestrutura disponíveis na unidade (quando existente, especificar no campo a 
quantidade): 
 
(     ) refrigerador             (     ) freezer          (    ) câmara refrigeração 
(        )  forno microondas                  (          ) forno elétrico       (        ) forno combinado                (       ) fogão/forno a gás        
(     ) pass through       (      ) estufa  (    )balcão térmico       (    ) pia                        
(     ) lavatório                   (     ) sistema de exaustão        
(     ) ambiente climatizado (     ) termômetro 
(     ) Outros. Especificar: __________________________________________________ 
 
I) Disponibilidade de energia elétrica: (    ) Sim        (    ) Não 
 
J) Gerador: (    ) Sim        (    ) Não 
 
K) Abastecimento da água:   
(    ) Rede pública        
(    ) Caminhão pipa      
(    ) Poço artesiano 
(    ) Outros. Especificar: __________________________________________________ 
 
L) Descrever o aporte de instalações sanitárias 
 
M) Capacitação dos Manipuladores em Boas Práticas 
(    ) Não 
(    ) Sim 
 
N) Anexar plano de gerenciamento de resíduos, com ênfase ao local de armazenamento dos resíduos 
sólidos, cronograma de coleta e destino final. 
 
 

Assumimos, civil e criminalmente, inteira responsabilidade pela veracidade das informações aqui 
prestadas. 

 
________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável pelo preenchimento 
Local e data 
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Documento de Registro D - Lista de avaliação de estruturas mínimas para posto 

médico 

LISTA DE AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA CADA POSTO 

MÉDICO 

Nome do evento:  

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. 

Item AD IN NA Descrição IN 

 Instalações físicas para cada posto médico em locais de eventos 

Cobertura em toda a área do posto      

Espaço físico suficiente para dispor as 
macas (sugestão: 12 (doze) m2 para duas 
macas, acrescido de mais 4 (quatro) m2 
para cada maca adicional) 

    

Paredes externas indevassáveis com 
garantia de privacidade para os pacientes 
que estão sendo atendidos 

    

Rede elétrica com capacidade de ligar 
pelo menos cinco aparelhos elétricos  

    

Piso lavável e impermeável      

Instalação de água e esgoto     

Fácil acesso para os pacientes a pé, em 
cadeiras ou em macas, devendo se prever 
a necessidade de rampa 

    

Área de espera para atendimento      

Área para acolhimento     

Área para pequenas cirurgias     

Rota de fuga para as ambulâncias      

Parecer final: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Observações: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Identificação da Autoridade Sanitária: 

 

Nome Completo:_______________________________________________________________________ 

 

Assinatura: ___________________________________________________________________________ 

Data da Verificação: _____/ ______/ _________ 

Fonte: Baseado Rio de janeiro (2007). 
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Documento de Registro E - Lista de avaliação prévia das instalações para o comércio 

de alimentos 

LISTA DE AVALIAÇÃO PRÉVIA DAS INSTALAÇÕES PARA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
 

IDENTIFICAÇÃO 

1-Razão social: 

2-Nome de fantasia: 

3-Alvará/ Licença sanitária:  

4-Inscrição Estadual / Municipal: 5-CNPJ / CPF: 

6-Fone: 7-Fax: 

8- e-mail: 

9-Endereço (Rua/Av.):  

10-Nº: 11-Compl.: 

12-Bairro: 13-Município: 

14-UF: 15-CEP: 

 

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. 

ITEM AD IN NA Descrição IN 

Áreas internas e próximas às instalações e aos 
serviços se acúmulo de objetos em desuso e 
estranhos à atividade de manipulação de 
alimentos 

    

Superfícies que entram em contato direto com 

o alimento devem ser de material liso, lavável, 

impermeável e resistente, próprio para o uso 

em estabelecimentos da área de alimentos 

    

Instalações abastecidas de água corrente 
oriunda de rede pública ou comprovadamente 
potável quando proveniente de solução 
alternativa, para manipulação de alimentos e 
higienização das mãos e utensílios 

    

Instalações dispõem de conexões com rede de 
esgoto ou fossa asséptica 

    

Não apresenta conexão ao esgoto ou fossa 
asséptica, mas dispõe de reservatório 
adequado para o armazenamento de água 
servida 

    

Possui equipamento ou estrutura para higiene 
das mãos dotados de sabonete líquido, 
inodoro, antisséptico ou sabonete líquido e 
inodoro ou produto antisséptico, papel toalha 
não reciclável ou outro sistema higiênico e 
seguro de secagem para as mãos. Quando não 
disponível, oferece ou comercializa apenas 
alimentos embalados e pronto para o 
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consumo 

Equipamentos para exposição e ou 
distribuição de alimentos preparados 
devidamente dimensionados, em adequado 
estado de higiene, conservação e 
funcionamento 

    

Presença de área reservada para atividade de 
recebimento do pagamento 

    

 

Parecer final: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Observações: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Identificação da Autoridade Sanitária: 

Nome Completo:_________________________________________________________ 

Assinatura:____________________ 

Data da Verificação: _____/ ______/ _________ 
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Documento de Registro F - Check list do Plano Operativo 

CHECK LIST DO PLANO OPERATIVO 

AÇÃO 

RESPOSTA                    
Sim - totalmente 

Sim - parcialmente 
Não - totalmente                               

Não se aplica 

JUSTIFICATIVA 
(obrigatório se  a 
resposta não for 

"Sim - totalmente") 

 
COMENTÁRIOS                             

(opcional) 

1. Sensibilização de gestores e planejamento das ações de vigilância sanitária 

As reuniões de trabalho para a definição, construção, execução e monitoramento do plano 
operativo integrado as esferas de gestão da vigilância sanitária necessárias, envolvendo os 
coordenadores dos órgãos e gerentes das áreas de alimentos, serviços de saúde, laboratórios de 
saúde pública e outros setores pertinentes são realizadas? 

  

 

As estratégias para as ações da VISA no evento de massa foram definidas?    

A equipe da VISA recebeu formação e foram identificados os quantitativos mínimos de recursos 
humanos que possam atuar no evento de massa considerando a demanda e histórico do evento e 
disponibilidade de RH, prevendo a necessidade de horas extras? 

  
 

A equipe foi orientada sobre o evento e houve a divisão das responsabilidades?    

Foi realizada reunião com os municípios de maior apelo turístico no entorno do evento de massa 
para definição das estratégias das ações de VISA, quando necessário? 

  
 

O documento a ser encaminhado aos gestores dos municípios, estados ou distrito federal para 
sensibilização sobre a importância/fortalecimento e necessidades das ações de VISA visando à 
colaboração para o êxito dos EM foi elaborado? 

  
 

Os equipamentos e materiais para a ação das equipes das VISA durante o evento foram 
preparados? 

  
 

A necessidade da participação da equipe da VISA em eventos teste foi avaliada?    

Foi planejado a participação em grupos executivos e de trabalho pertinentes ao evento de massa 
a fim de integrar as ações da VISA? 

  
 

É realizado o acompanhamento da execução do plano operativo?    

O representante para compor a equipe do centro integrado de operações conjuntas da saúde – 
CIOCS ou estrutura equivalente foi definido? 
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As autoridades estrangeiras foram consultadas e respondidas para averiguar ou dirimir dúvidas 
relativas a temas de interesse, quando demandado por um dos componentes do grupo de 
trabalho? 

  
 

Os pontos de maior risco do evento e ações para minimização foram identificados?    

2. Controle sanitário de produtos e serviços 

Serviços de alimentação e comércio de alimentos 

A execução das ações de avaliação e inspeção sanitária de alimentos foi coordenada?    

A equipe da VISA foi informada sobre a logística do evento ao que se refere ao serviço de 
alimentação para definir estratégias de atuação? 

  
 

As VISA de outros municípios que sediem empresas fornecedoras de alimentos para o evento 
foram articuladas? 

  
 

As apurações das denúncias relacionadas ao evento e seu entorno foram priorizadas?    

Foram identificados os prestadores de serviços de alimentação que atuarão no evento de massa e 
os hotéis que receberão os visitantes? 

  
 

Foi realizada a inspeção prévia das empresas contratadas pelos organizadores do evento, para 
fornecimento de alimentos, produtos e/ou matérias primas sujeitos a VISA? 

  
 

Foi realizada a inspeção prévia das indústrias de alimentos relacionadas pela organização do 
evento? 

  
 

Foi realizada a inspeção prévia das empresas envasadoras de água mineral?    

Foi realizada a inspeção prévia dos hotéis destinados a hospedagem do público envolvido?    

Foi realizada a inspeção prévia de todas as outras áreas relacionadas ao evento (ex. fanfest, locais 
de festas populares)? 

  
 

Foi realizada a inspeção prévia das indústrias fornecedoras de gelo para adição em alimentos e 
bebidas? 

  
 

Os estabelecimentos de maior risco para o evento de massa, incluindo o entorno do evento foram 
inspecionados? (Hotéis e similares; Restaurantes e churrascarias; Fornecedoras de refeições e 
lanches (refeição transportada); Bares, lanchonetes e congêneres; Shoppings; Pontos turísticos; 
Casas de show; Terminais viários, hidroviários, ferroviários, aeroportos) 

  

 

As cozinhas dos canteiros de obras relacionadas ao evento de massa foram inspecionar e 
monitoradas? 

  
 

As ações de fiscalização dos hotéis destinados à hospedagem do público envolvido (delegações, 
autoridades, participantes e demais atores) relacionados com o evento de massa foram 
realizadas? 
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As ações para controle sanitário do comércio ambulante principalmente em áreas relacionadas ao 
evento, incluindo os food truck foram planejadas e implementadas? 

  
 

A inspeção das estruturas fixas e temporárias das áreas de interesse sanitário foram realizadas a 
fim de avaliar o cumprimento dos requisitos normativos? 

  
 

Alimentos e água dos locais inspecionados foram monitorados segundo logística estabelecida e 
foram realizadas coleta e análise de amostras quando necessário? 

  
 

Foi prevista a coleta de amostras de alimentos em 100% dos surtos de DTA?    

Foi prevista a análise de amostras de água e alimentos coletados pela Visa?    

O apoio técnico aos laboratórios foi promovido, com vistas ao aumento da capacidade analítica?    

Os planos de trabalho dos laboratórios foram acompanhados?    

Foram definidas e implementadas as ações de orientação ao organizador do evento e empresas 
envolvidas sobre as normas para fornecimento de alimentos? 

  
 

Os pontos de maior risco ao trabalhador ele proveniente da estrutura física ou da oferta de 
alimentação foram identificados? 

  
 

Serviços de Saúde 

A execução das ações de avaliação e inspeção sanitária dos serviços de saúde foi coordenada?    

Foram definidas e implementadas as ações de orientação ao organizador do evento e empresas 
envolvidas sobre as normas para fornecimento de prestação de serviços de saúde? 

  
 

A rede de atenção em saúde e os hospitais de referência da rede pública e privada (hospitais 
contratados pelo organizador do evento), incluindo hemocentros, bancos de sangue, células, 
tecidos e órgãos foram fiscalizados? 

  
 

Os prestadores de serviços de saúde que atuarão no evento de massa foram identificados?    

A inspeção das estruturas fixas e temporárias das áreas de interesse sanitário a fim de avaliar o 
cumprimento dos requisitos normativos foi realizada? 

  
 

Os pontos de maior risco ao trabalhador proveniente de estrutura física ou dos serviços de saúde 
foram identificados? 

  
 

Houve intervenção nos fatores de riscos identificados como agravos à saúde dos trabalhadores no 
sentido de minimizar ou controlar sua potencialidade no processo de trabalho e/ou ambiente? 

  
 

Outros serviços de interesse sanitário 

As empresas que realizarão a limpeza, gerenciamento de resíduos, controle integrado de pragas, 
limpeza de reservatório de água e gestão do sistema de climatização foram identificadas? 
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A inspeção do serviço de limpeza, gerenciamento de resíduos, controle integrado de pragas, 
limpeza de reservatório de água e do sistema de climatização a fim de avaliar o cumprimento dos 
requisitos normativos foi realizada? 

  
 

3. Vigilância de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados 

A disponibilização de equipamentos de comunicação para os fiscais que atuarão nos pontos de 
entrada durante os eventos foi verificada? 

  
 

Foram publicados, com antecedência, atos normativos ou orientações que abordem 
procedimentos específicos para os EM, a fim de viabilizar a preparação das equipes dos pontos de 
entrada? 

  
 

Os quantitativos mínimos de recursos humanos que possam atuar nos aeroportos considerando a 
demanda, histórico dos eventos e disponibilidade de RH, prevendo a necessidade de horas extras 
foram identificados? 

  
 

Foram reprogramadas e intensificadas as fiscalizações de rotina (infraestrutura e meios de 
transporte), para os períodos pré-evento, de acordo com o histórico do risco sanitário para 
correção das irregularidades? 

  
 

O fluxo de chegada dos participantes do evento para organização das ações para fiscalização de 
bagagem acompanhada foi avaliado previamente? 

  
 

A necessidade de atualização dos planos de contingência e de emergência de Saúde Pública nos 
pontos de entrada envolvidos foi verificada? 

  
 

4. Vigilância das Doenças e Agravos 

Centro Integrado de Operações 

Houve participação do centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde - CIOCS, ou estrutura 
equivalente? 

  
 

A Vigilância Sanitária foi integrada na preparação do setor saúde em relação às Ameaças 
Químicas, Biológicas, Radiológicas e Nucleares – QBRN? 

  
 

Houve articulação com as Redes de Atenção à Saúde (RAS)?    

Os relatórios diários para o CIOCS ou estrutura equivalente foram fornecidos?    

A articulação com fontes e ou serviços estratégicos para detecção de emergências em vigilância 
sanitária foi promovida? 
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Houve articulação com o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde – CIEVS da 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, para o intercâmbio de informações 
sobre emergências de vigilância sanitária de importância nacional e internacional, quando 
indicado, em conjunto com as unidades organizacionais específicas? 

  

 

Outras áreas da vigilância em saúde para prevenção e resposta rápida a doenças e agravos 

Houve articulação de ações com a vigilância ambiental, zoonose e epidemiológica em situações 
específicas de risco? 

   

5. Plano de Comunicação 

Foi desenvolvido e produzido materiais de apoio às atividades de prevenção?    

Foram avaliadas e propostas as ações de comunicação para o evento de massa?    

Os pontos focais nos órgãos de governos para a troca de informações e articulação do discurso 
foram identificados? 

  
 

Foi estabelecido um canal de comunicação com os organizadores do evento?    

Foi estabelecido um ponto de contato principal na equipe da VISA para comunicação com a mídia 
sobre a atuação no evento de massa? 

  
 

Foi definido o fluxo da informação e comunicação?    

6. Acompanhamento e Avaliação 

O plano operativo foi acompanhado?    

Houve participar das reuniões de acompanhamento?    

Foi elaborado relatório de visita?    

As medidas fiscais foram aplicadas quando identificadas irregularidades?    

O relatório final contendo o resumo das ações empreendidas e as oportunidades de melhoria 
identificadas foi elaborado? 

  
 

Foi realizada reunião com a equipe, os organizadores do evento e demais órgãos envolvidos?    
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Documentos de Registro - Durante o Evento 

Documento de Registro G - Lista de avaliação do plano/mecanismo de gerenciamento 
de resíduos 

LISTA DE AVALIAÇÃO DO PLANO/MECANISMO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

IDENTIFICAÇÃO 

1-Evento: 

2-Gestor responsável: 

3-Fone:  

4- e-mail: 

5-Endereço (Rua/Av.):  

6-Nº: 7-Compl.: 

8-Bairro: 9-Município: 

10-UF: 11-CEP: 

12-Responsável Legal pelo plano: 

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. 

ITEM AD IN Na* Descrição IN 

O manejo de resíduos é realizado conforme descrito e 
preconizado em legislação específica 

    

A segregação dos resíduos acontece conforme descrito e 

preconizado em legislação específica 

    

O acondicionamento dos resíduos acontece conforme 
descrito e preconizado em legislação específica 

    

A identificação dos resíduos foi realizada conforme 
descrito e preconizado em legislação específica 

    

O transporte interno dos resíduos acontece conforme 
descrito e preconizado em legislação específica 

    

O armazenamento temporário dos resíduos é realizado 
conforme descrito e preconizado em legislação 
específica 

    

O tratamento dos resíduos acontece conforme descrito 
e preconizado em legislação específica 

    

O armazenamento externo dos resíduos acontece 
conforme descrito e preconizado em legislação 
específica 

    

A coleta dos resíduos é realizada conforme descrito e 
preconizado em legislação específica 

    

O transporte externo dos resíduos acontece conforme 
descrito e preconizado em legislação específica 

    

A disposição final dos resíduos acontece conforme 
descrito e preconizado em legislação específica 

    

Verificar se os resíduos dos serviços de saúde estão 
sendo segregados de acordo com os mecanismos de 
gerenciamento especificados pelo prestador de serviço 
de saúde 
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Os funcionários são treinados para realizar o manejo de 
resíduos  

    

Os funcionários que realizam o manejo de resíduos 
utilizam Equipamentos de Proteção Individual de forma 
adequada 

    

 

Parecer final: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Observações: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Identificação da Autoridade Sanitária: 

 

Nome Completo:____________________________________________________________________ 

 

Assinatura:____________________ 

Data da Verificação: _____/ ______/ _________ 

  



90 
 

Documentos de Registro H – Lista de avaliação do plano de higiene e serviços de 
limpeza 

LISTA DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE HIGIENE E SERVIÇOS DE LIMPEZA 

IDENTIFICAÇÃO 

1-EVENTO: 

2-GESTOR RESPONSÁVEL: 

3-Fone:  

4- e-mail: 

5-Endereço (Rua/Av.):  

6-Nº: 7-Compl.: 

8-Bairro: 9-Município: 

10-UF: 11-CEP: 

12-Responsável Legal pelo plano: 

13 – Dados da empresa terceirizada: 

 

 

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. 

ITEM AD IN NA* Descrição IN 

Os Procedimentos Padrão de Higiene Operacional 
(PPHO) são realizados conforme descrito no plano e 
preconizado em legislação específica 

    

As técnicas de limpeza e de manejo ambiental são 

realizadas conforme descrito no plano e preconizado em 

legislação específica 

    

Os indicadores de monitoramento são realizados 
conforme descrito no plano e preconizado em legislação 
específica 

    

Os produtos utilizados são os descritos no plano com os 
devidos princípios ativos, concentração inicial e diluições 
de uso e registrados e notificados na ANVISA/MS.  

    

Os equipamentos utilizados estão em Conformidade 
com os descritos no plano e preconizado em legislação 
específica 

    

As atividades de controle e monitoramento são 
realizadas conforme a frequência descrita e preconizado 
em legislação específica 

    

No caso de armazenamento de produto químico no 
local, área e procedimentos de armazenagem é 
realizada conforme descrito no plano e preconizado em 
legislação específica 

    

Funcionários possuem treinamento específico para a 
função e possuem EPI adequados ao trabalho 
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Parecer final: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Observações: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Identificação da Autoridade Sanitária: 

 

Nome Completo:_______________________________________________________________________ 

 

Assinatura: ___________________________________________________________________________ 

 

Data da Verificação: _____/ ______/ ______ 
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Documento de Registro I – Lista de avaliação do plano de urgência e emergência em 
saúde: posto médico 

LISTA DE AVALIAÇÃO DOS RECURSOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA CADA POSTO 

MÉDICO 

Nome do evento:  
 

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. 

Item AD IN NA* Descrição IN 

Instalações físicas para cada posto médico em locais de eventos 

Grade metálica para isolar o posto médico      

Iluminação elétrica     

Bateria e/ ou gerador para eventual falta de 
energia, compatível com o consumo da 
unidade, considerando que a iluminação e os 
aparelhos elétricos não possuam bateria 
própria  

    

Recepção de pacientes com mesa e cadeiras     

Área de repouso e observação onde ficarão 
situadas as macas com rodas e grade lateral 
verificar as grades 

    

Conforto térmico     

Pia que dispense o uso das mãos, com 
dispenser para sabão líquido, álcool gel a 70º e 
papel toalha  

    

Solução alcoólica para higienização das mãos 
entre os leitos 

    

Locais apropriados, identificados e 
corretamente afixados para descarte do lixo 
comum e hospitalar  

    

Banheiros masculino e feminino, para 
pacientes e funcionários. Caso o posto médico 
seja montado em estrutura temporária, 
poderão ser do tipo químico 

    

Área delimitada exclusivamente para o 
parqueamento da(s) ambulância(s)  

    

Meio de comunicação para situações de 
emergência 

    

Rota de fuga para as ambulâncias      

Os postos médicos e a área do evento estão 
sinalizados de forma a permitir seu pronto 
reconhecimento e localização pelo público  

    

Mobiliário que deve estar disponível para cada posto médico possuindo de 2 (duas)  até 8 (oito) macas: 

Móvel para armazenamento de medicamentos, 
de fácil higienização e com superfície lisa e 
impermeável  

    

Mesa de apoio ou bancada para colocação de 
equipamentos médicos 

    

Mesa tipo escrivaninha para atendimento 
médico, de fácil higienização e com superfície 
lisa e impermeável 
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Cadeiras para a equipe de atendimento, para 
os pacientes e acompanhantes 

    

Biombos para separação entre as macas ou 
sistema semelhante 

    

Escada de dois degraus     

Suporte de soro duplo  em quantidade 
compatível com o número de macas. 

    

Cilindro de oxigênio móvel     

Macas com grades laterais e sistema que 
possibilite a elevação da cabeceira em um 
mínimo de 45o  

    

Uma cadeira de rodas     

Uma lixeira com pedal para cada maca     

Equipamentos que devem estar disponíveis para cada posto médico possuindo 2 (duas)  até 8 (oito) 
macas: 

Um estetoscópio adulto/infantil por 
profissional de saúde 

    

Um esfigmomanômetro adulto/infantil por 
maca 

    

Ventilador pulmonar manual (AMBU com 
reservatório) 

    

Um monitor cardíaco/desfibrilador manual 
portátil com marca-passo externo, 
funcionamento a bateria, capaz de monitorizar 
o ritmo cardíaco. Caso o posto possua mais de 
oito macas deverá haver no mínimo dois 
aparelhos, cada equipamento deverá possuir 
duas baterias reservas carregadas. 

    

Um oxímetro de pulso portátil com 
funcionamento a bateria para cada duas macas 

    

Um eletrocardiógrafo     

Um glicosímetro com as respectivas fitas de 
testagem 

    

Um aspirador portátil de secreção para cada 
maca 

    

Duas bombas infusoras com bateria para cada 
quatro macas, devendo haver no mínimo duas 
bombas infusoras em cada posto. 

    

Um cilindro de oxigênio portátil de 
0,45m3   para cada quatro macas, devendo 
haver no mínimo um cilindro de oxigênio 
portátil de 0,45m3 cada posto    

    

Um nebulizador para cada quatro macas, 
devendo haver no mínimo um aparelho em 
cada posto 

    

Um respirador mecânico de transporte para 
adulto 

    

Laringoscópios infantil/adulto com conjunto de 
lâminas  

    

Pinças de Magyll      

Um receptáculo metálico para diurese e 
evacuação do paciente ("compadre e 
comadre") para cada maca 

    

Uma prancha longa a com mínimo de 3 (três) 
cintos de fixação e estabilizador lateral de 
cabeça para cada duas macas 
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Uma prancha curta para massagem cardíaca     

Uma tesoura para corte de vestes para cada 
profissional de enfermagem 

    

Um termômetro para cada profissional  de 
enfermagem  

    

Possibilidade de administrar oxigenoterapia 
em pelo menos 50% das macas de cada posto  

    

Materiais de consumo que devem estar disponíveis em quantidades suficientes para atender a demanda 
do evento, em cada posto médico: 

Containers próprios para descartes de 
material  pérfuro-cortante 

    

Cânulas endotraqueais de vários tamanhos     

Cateteres de aspiração     

Drenos de tórax     

Cateteres nasais     

Máscaras laríngeas adulto/infantil de vários 
tamanhos 

    

Cateteres para aspiração traqueal de vários 
tamanhos 

    

Luvas de procedimentos     

Luvas estéreis     

Máscara para suplementação de oxigênio 
adulto/infantil com reservatório 

    

Cadarços para fixação de cânula endotraqueal     

Conjunto de cânulas orofaríngeas 
adulto/infantil de vários tamanhos 

    

Fios cirúrgicos de diversos tamanhos     

Fios-guia para intubação adulto/infantil     

Bisturi (cabo e lâmina)     

Material para cricotiroidostomia     

Pacotes de gaze estéril     

Pacotes de compressa estéreis     

Esparadrapo     

Cateteres sobre agulha para punção venosa, 
tamanhos 14, 16, 18, 20 e 22 

    

Garrotes para punção venosa     

Equipos de macro e microgotas     

Seringas e agulhas hipodérmicas de vários 
tamanhos 

    

Caixa para pequena cirurgia e sutura     

Frascos coletores com sistema para drenagem 
de tórax 

    

Extensões para drenos torácicos     

Sondas vesicais de diversos números     

Coletores de urina     

Espátulas de madeira     

Sondas nasogástricas     

Eletrodos descartáveis para o monitor     

Equipamentos de proteção individual para a 
equipe de atendimento (óculos de proteção, 
máscaras cirúrgicas e aventais descartáveis) 

    

Cobertores, travesseiros e lençóis     

Conjunto de colares cervicais (tamanho P, M e 
G) 

    

Almotolias com anti-séptico     
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Cem cartões de triagem para acidentes com 
múltiplas vítimas 

    

Equipos para drogas fotossensíveis     

Equipo para bombas de infusão     

Papel toalha     

Papel higiênico     

Sabão Líquido     

Fichas de registro para atendimento médico     

Um circuito de ventilador artificial estéril de 
reserva.  

    

Medicamentos que devem estar disponíveis para utilização no posto médico, em quantidades 
suficientes para atender a demanda, devem incluir no mínimo: 

Anestésicos gerais     

Analgésicos antipiréticos     

Antiinflamatórios     

Antialérgicos e medicamentos usados em 
anafilaxia 

    

Antissépticos, desinfetantes e esterilizantes     

Medicamentos e antídotos usados em 
intoxicações exógenas 

    

Soluções intravenosas para reposição 
hidroeletrolítica e correção do equilíbrio ácido 
básico 

    

Agentes empregados na terapêutica de 
nutrição 

    

Medicamentos que atuam sobre o sistema 
nervoso central e periférico 

    

Medicamentos que atuam sobre o sistema 
cardiovascular e renal 

    

Medicamentos que atuam sobre o sangue     

Medicamentos que atuam sobre o sistema 
digestório 

    

Medicamentos que atuam sobre o sistema 
respiratório 

    

Fármacos usados em pele, mucosas e fâneros     

Água potável em quantidade suficiente para 
permitir a reidratação oral de pacientes 
desidratados e auxiliar a administração de 
medicamentos por via oral 

    

Reserva de água potável     

Cálculo da reserva de água potável é estimado 
como de 1 (um) atendimento por hora de 
evento, para cada 1.000 pessoas de público 
previsto  

    

Parecer final: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Observações: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Identificação da Autoridade Sanitária: 

Nome Completo:___________________________________________________________________ 
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Assinatura: ___________________________________________________________________________ 

Data da Verificação: _____/ ______/ _________ 

Fonte: Baseado Rio de Janeiro (2007). 
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Documento de Registro J - Lista de avaliação do plano urgência e emergência em 
saúde / Projeto de atendimento médico: retaguarda de ambulâncias 

LISTA DE AVALIAÇÃO DOS RECURSOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA A AMBULÂNCIA 
TIPO D 

Nome do evento:  

AVALIAÇÃO 
Marque com X a resposta de cada pergunta (AD=Adequado/ IN=Inadequado) 
Quando necessário, a Lista de Avaliação apresenta um espaço à direita para descrever a 
inadequação. 

Item AD IN Descrição IN 

Equipamentos obrigatórios na Ambulância de Suporte Avançado (Tipo D) de atendimento aos 
eventos 

Tripulação condizente com a legislação (um 
motorista, um enfermeiro e um médico) 

   

Sinalizador óptico e acústico    

Equipamento de rádio-comunicação fixo e 
móvel 

   

Maca com rodas e articulada    

Dois suportes de soro    

Cadeira de rodas dobrável    

Instalação de rede portátil de oxigênio (é 
obrigatório que a quantidade de oxigênio 
permita ventilação mecânica por no mínimo 
duas horas) 

   

Respirador 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    

Máscaras laríngeas de vários tamanhos    

Cânulas endotraqueais de vários tamanhos    

Cateteres de aspiração    

Cateteres nasais    

Seringas de 20ml    

Bolsas autoinfláveis de ventilação manual 
com reservatório adulto/infantil, com 
máscaras 

   

Ressuscitador manual adulto/infantil com 
reservatório e máscaras 

   

Luvas de procedimento    

Lidocaína geléia e "spray"    

Cadarços para fixação de cânula    

Laringoscópio infantil/adulto com conjunto 
de lâminas 

   

Estetoscópio    

Cânulas orofaríngeas adulto/infantil    

Fios-guia para intubação    

Pinça de Magyll    

Bisturi descartável    



98 
 

Cânulas para traqueostomia    

Material para cricotiroidostomia    

Conjunto de drenagem torácica    

Tala para fixação de braço    

Luvas estéreis    

Recipiente de algodão com anti-séptico    

Pacotes de gaze estéril    

Esparadrapo    

Cateteres sobre agulha para punção venosa 
tamanhos 14, 16, 18, 20 e 22 

   

Agulhas especiais para punção óssea    

Garrote    

Equipos de macro e microgotas    

Cortadores de soro    

Seringas e agulhas hipodérmicas de 
vários    tamanhos 

   

Equipo de infusão de 3 vias    

Tesoura    

Pinça de Kocher    

Lâminas de bisturi    

Caixa completa de pequena cirurgia    

Maleta de parto    

Sondas vesicais     

Coletores de urina     

Protetores para eviscerados ou queimados    

Espátulas de madeira    

Sondas nasogástricas    

Eletrodos descartáveis    

Equipos para drogas fotossensíveis    

Equipo para bombas de infusão    

Circuito de ventilador artificial 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 antisséptico    

Conjunto de colares cervicais de várias 
dimensões 

   

Prancha longa com três cintos e imobilizador 
de cabeça 

   

Esfigmomanômetro adulto/infantil.    

Incubadora para neonatos    

Medicamentos que devem estar disponíveis para utilização na ambulância avançada, em 
quantidades suficientes para atender a demanda, devem incluir no mínimo: 

Anestésicos gerais    

Analgésicos antipiréticos    

Antiinflamatórios    

Antialérgicos e medicamentos usados em 
anafilaxia 

   

Antissépticos, desinfetantes e esterilizantes    

Medicamentos e antídotos usados em 
intoxicações exógenas 

   

Soluções intravenosas para reposição    
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hidroeletrolítica e correção do equilíbrio 
ácido básico 

Agentes empregados na terapêutica de 
nutrição 

   

Medicamentos que atuam sobre o sistema 
nervoso central e periférico 

   

Medicamentos que atuam sobre o sistema 
cardiovascular e renal 

   

Medicamentos que atuam sobre o sangue    

Medicamentos que atuam sobre o sistema 
digestório 

   

Medicamentos que atuam sobre o sistema 
respiratório 

   

Fármacos usados em pele, mucosas e fâneros    

 

Parecer final: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Observações: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Identificação da Autoridade Sanitária: 

 

Nome Completo:_______________________________________________________________________ 

 

Assinatura: ___________________________________________________________________________ 

 

Data da Verificação: _____/ ______/ _________ 
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Documento de Registro K – Lista de avaliação resumida para os serviços de saúde 

LISTA DE AVALIAÇÃO RESUMIDA PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE 

AVALIAÇÃO 
Marque com X a resposta de cada pergunta (AD=Adequado/ IN=Inadequado) 
Quando necessário, a Lista de Avaliação apresenta um espaço à direita para descrever a inadequação. 

Item AD IN Descrições IN 

Quantitativo de Médicos conforme o plano    

Quantitativo de Enfermeiros conforme o plano    

Quantitativo de ambulâncias conforme o plano    

Quantitativo de Macas no posto médico conforme o 
plano 

   

Quantitativo de profissionais envolvidos conforme o 
plano 

   

Postos de atendimento médico conforme o plano    

Quantitativo de maqueiros é suficiente para atender à 
população e a sua distribuição ocorre em todo o 
evento e não apenas em um ponto 

   

Os maqueiros dispõem de luvas de procedimento para 
proteção individual 

   

O médico responsável técnico pelo evento elabora e 
divulga entre sua equipe, um protocolo de conduta em 
caso de acidentes 

   

Todo o dispositivo de atendimento médico, incluindo 
os postos médicos e as ambulâncias, estão prontos 
pelo menos duas horas antes da abertura dos portões 
nos eventos realizados em locais fechados, sendo 
mantido em operação enquanto houver concentração 
de público no local 

   

O serviço possui um impresso de boletim de 
atendimento médico constando as seguintes 
informações: nome da empresa de serviços médicos, 
tipo de evento coberto pela empresa, identificação da 
vítima, idade, sexo, endereço, telefone de contato, 
data, horário do atendimento, diagnóstico provável, 
exame clínico sumário, sinais vitais, tratamento 
aplicado e destino dado ao paciente (alta, óbito e 
remoção para hospital de emergência) 

   

São utilizadas as seguintes planilhas de registros 
realizados durante o evento: 
- Inventário de equipamentos com respectivos 
registros na ANVISA e registro de 
manutenção/calibração preventiva, incluindo 
equipamentos locados 
- Registro de teste do funcionamento dos 
equipamentos de emergência (cardioversor 
/desfibrilador, laringoscópio, cilindros de gases, etc) 
- Registro de manutenção dos veículos 
- Registro de teste das condições dos veículos (sirene, 
luzes, pneus, etc) 
- Controle de temperatura de refrigerador quando 
houver medicamentos sujeitos a controle de 
temperatura 

   

Há outros formulários disponíveis: 
Relatório de transferência para serviços de maior 
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complexidade 
Notificações de doenças de notificação compulsória, 
eventos adversos , acidentes de trabalho 

 

Parecer final: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

Observações: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Identificação da Autoridade Sanitária: 

Nome Completo:_______________________________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________________________ 

Data da Verificação: _____/ ______/ _________ 
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Documento de Registro L - Lista de avaliação das Boas Práticas para instalações e 

serviços relacionados ao comércio de alimentos 

LISTA DE AVALIAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS PARA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
RELACIONADOS AO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM EVENTOS 

 
IDENTIFICAÇÃO 

1-Razão social: 

2-Nome de fantasia: 

3-Alvará/ Licença sanitária:  

4-Inscrição Estadual / Municipal: 5-CNPJ / CPF: 

6-Fone: 7-Fax: 

8- e-mail: 

9-Endereço (Rua/Av.):  

10-Nº: 11-Compl.: 

12-Bairro: 13-Município: 

14-UF: 15-CEP: 

16- Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE):  
(   ) BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS  
(   ) CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS 
(   ) LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES 
(   ) RESTAURANTES E SIMILARES  
(   ) SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO 
(   ) SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES – BUFÊ  

17- Número de refeições servidas diariamente: 
(   ) Até 50                (   ) 51 até 100             (    ) 101 a 300          
(   ) 301 a 1000         (   ) 1001 a 2500          (    ) acima de 2500 

18-Pessoal ocupado (número de pessoas envolvidas nesta atividade econômica / n° funcionários): 
(   ) de 1 a 4             (   ) 5 a 9          (   ) 10 a 19              (    ) 20 ou mais 

19- Tem responsável em Boas Práticas? 
(   ) sim       (   ) não 
Formação: 
(   ) Curso de Capacitação   (   ) Nível técnico. Qual?               (   ) Nível Superior. Qual? 
 

20-Responsável Legal/ Proprietário do Estabelecimento: 
 

21-Motivo da Inspeção: 
(   ) Inspeção prévia ao evento         (    ) Inspeção durante o evento 
(   ) Apuração de denúncia              (    ) Outro:  

 

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. 

ITEM AD IN NA* Descrição IN 

1. Áreas internas e próximas às instalações e aos 
serviços sem acúmulo de objetos em desuso e estranhos 
à atividade de manipulação de alimentos 

    

2. Estruturas utilizadas para a montagem das instalações 
e dos serviços de alimentação em condições adequadas 
de higiene e conservação e de fácil limpeza 
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3. Ambiente de manipulação de alimentos e superfícies 
e utensílios que entram em contato com os alimentos 
devidamente higienizados 

    

4. Equipamentos, móveis e utensílios utilizados nas 
instalações e serviços devidamente higienizados, em 
condições adequadas de conservação e apropriados 
para a manipulação de alimentos 

    

5. Superfícies que entram em contato direto com o 
alimento de material liso, lavável, impermeável e 
resistente, próprio para o uso em alimentos 

    

6. Produtos saneantes regularizados e utilizados de 
forma adequada (diluição, tempo de contato e modo de 
uso conforme instruções do fabricante) 

    

7. Produtos saneantes identificados, guardados em local 
reservado e apropriado, sendo tomadas precauções 
para impedir a contaminação dos alimentos por 
produtos químicos 

    

8. São adotadas medidas preventivas para evitar a 
presença de vetores e pragas no local da manipulação 
de alimentos 

    

9. Quando as medidas preventivas não são suficientes 
para manter o ambiente livre de pragas, há a 
contratação de empresa especializada em controle 
integrado de vetores e pragas 

    

10. Nas instalações e serviços de manipulação de 
alimentos, resíduos são frequentemente coletados e 
estocados em lixeiras com tampas sem acionamento 
manual 

    

11. Quando não há espaço específico em área externa 
para armazenamento provisório de resíduos, o 
armazenamento é feito em local apropriado e exclusivo 
até a coleta definitiva 

    

12. Nas áreas externas, há lixeiras em quantidade 
suficiente e compatível com o número de participantes 
do evento 

    

13. Há sistema de coleta de resíduos durante a 
organização do evento, de forma a evitar seu acúmulo 

    

14. Instalações abastecidas de água corrente oriunda de 
rede pública ou comprovadamente potável quando 
proveniente de solução alternativa, para manipulação 
de alimentos e higienização das mãos e utensílios 

    

15. Contêineres para armazenamento de água potável 
continuamente abastecidos, de material adequado, em 
bom estado de conservação, higienizados e tampados 

    

16. Quando não apresenta conexão com esgoto ou fossa 
séptica, há reservatório adequado para o 
armazenamento de água servida, para posterior 
dispensação em rede de esgoto 

    

17. Manipuladores com unhas limpas, curtas, sem 
esmalte ou base 

    

18. Manipuladores não usam objetos de adorno pessoal 
e maquiagem durante a manipulação 

    

19. Manipuladores usam os cabelos presos e protegidos 
por redes, toucas ou outro acessório apropriado para 
esse fim 
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20. Manipuladores apresentam-se com uniformes 
compatíveis à atividade, conservados e limpos 

    

21. Manipuladores possuem hábitos higiênicos 
adequados que evitam a contaminação dos alimentos 
(não falam desnecessariamente, não falam ao celular, 
não fumam, não cantam, não assobiam, não espirram, 
não cospem, não tossem e não manipulam dinheiro) 

    

22. Manipuladores adotam procedimentos que 
minimizam o risco de contaminação dos alimentos, por 
meio de higiene das mãos e pelo uso de utensílios 
próprios 

    

23. Manipuladores que apresentam lesões e ou 
sintomas de enfermidades não compatíveis com a 
atividade desenvolvida afastam-se da preparação de 
alimentos 

    

24. Roupas e objetos pessoais (incluindo celulares) 
guardados em local adequado e reservados para esse 
fim 

    

25. Manipuladores comprovadamente capacitados em 
higiene pessoal, manipulação de alimentos e doenças 
transmitidas por alimentos 

    

26. Há equipamento e estrutura para higiene das mãos 
dotados de: sabonete líquido inodoro antisséptico ou 
sabonete líquido inodoro e produto antisséptico, toalhas 
de papel não reciclado ou outro sistema higiênico e 
seguro de secagem das mãos. Quando não disponíveis, 
há apenas oferta e comercialização de alimentos 
embalados e prontos para o consumo 

    

27. Matérias-primas e insumos com procedência 
comprovada 

    

28. Matérias-primas e insumos transportados, 
armazenados e conservados nas condições indicadas 
pelo fabricante, incluindo temperatura 

    

29. Matérias-primas e insumos usados observando-se o 
prazo de validade e sua integridade 

    

30. Matérias-primas e ingredientes perecíveis ficam 
expostos à temperatura ambiente somente pelo tempo 
mínimo necessário para a preparação do alimento e são 
completamente utilizados na operação 

    

31. Evita-se o contato direto ou indireto entre alimentos 
prontos para o consumo, semi-prontos e crus 

    

32. Tratamento térmico garante que todas as partes do 
alimento atingem a temperatura de, no mínimo, 70ºC, 
ou outra combinação de tempo e temperatura que 
assegure a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos 

    

33. Óleos e gorduras utilizados para fritura não 
constituem um fonte de contaminação química dos 
alimentos preparados 

    

34. Óleos e gorduras são aquecidos a temperaturas não 
superiores a 180ºC e substituídos sempre que há 
alteração das características físico-químicas ou 
sensoriais. São encaminhados para destinação adequada 

    

35. Alimentos e/ou matérias primas congelados são 
descongelados antes da cocção, salvo nos casos em que 
o fabricante recomenda que o alimento seja cozido 
ainda congelado 
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36. Descongelamento efetuado sob refrigeração 
(inferior a 5º C) ou em micro-ondas, ou ainda segundo 
orientações do fabricante 

    

37. Alimentos descongelados, quando não são 
imediatamente usados, são refrigerados e nunca 
recongelados. 

    

38. Alimentos pré-preparados e preparados 
armazenados sob refrigeração ou congelamento 
identificados com no mínimo as seguintes informações: 
denominação, data de preparo e prazo de validade 

    

39. Alimentos preparados, após a cocção, são mantidos 
à temperatura superior a 60ºC por, no máximo, 6 horas 

    

40. Alimentos preparados e resfriados são mantidos em 
temperatura igual ou inferior a 5ºC por, no máximo, 3 
dias 

    

41. Alimentos preparados, após a cocção, mantidos 
abaixo de 60°C são consumidos em até 60 minutos 

    

42. Frutas, legumes e vegetais a serem consumidos crus 
são submetidos a processo de higienização com 
produtos regularizados e aplicados de forma a evitar a 
presença de resíduos no alimento 

    

43. Alimentos protéicos de origem animal a serem 
consumidos crus são manipulados em área climatizada 
(entre 12°C e 18°C), armazenados e distribuídos à 
temperatura inferior a 5°C 

    

44. Alimentos pré-preparados e preparados são 
transportados em temperatura e veículos adequados 

    

45. Alimentos pré-preparados e preparados 
transportados para o evento são avaliados na recepção 
(inclusive quanto à temperatura) 

    

46. Os alimentos reprovados não são descarregados. Em 
caso de necessidade de descarregamento, os alimentos 
inadequados são identificados e armazenados em local 
separado até sua destinação final 

    

47. Alimentos preparados fora do local do evento 
possuem as seguintes informações: identificação 
(denominação do produto, nome do produtor e 
endereço), data e hora de preparo, temperatura de 
conservação e validade 

    

48. Restos e sobras de alimentos não são reutilizados 
durante os eventos de massa 

    

49. Equipamentos para exposição e distribuição de 
alimentos preparados são devidamente dimensionados, 
em adequado estado de higiene, conservação e 
funcionamento 

    

50. A temperatura dos alimentos mantidos nos 
equipamentos para exposição e distribuição é 
monitorada 

    

51. Bebidas são armazenadas sem contato direto com o 
piso 

    
 

52. Gelo fabricado com água potável, transportado e 
armazenado adequadamente e com procedência 
comprovada 

    

53. Utensílios utilizados para o consumo de alimentos e 
bebidas mantidos limpos, em bom estado de 
conservação e armazenados em local protegido 
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54. Quando não há água corrente, são usados utensílios 
pré-higienizados para reposição ou descartáveis, os 
quais não são reutilizados 

    

55. Presença de área reservada para a atividade de 
recebimento do pagamento, e os funcionários 
responsáveis por essa atividade não manipulam 
alimentos preparados, embalados ou não 

    

56. São coletadas amostras dos alimentos preparados, 
usando o método previsto nesta resolução 

    

 
Parecer final: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Observações: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Identificação da Autoridade Sanitária: 
 
Nome Completo:______________________________________________________________ 
 
Assinatura: _____________________________________________________________________ 
 
Data da Avaliação: _____/ ______/ _________ 
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Documento de Registro M - Formulário para registro de notificação de caso/surto de 

DTA 

FORMULÁRIO – REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO DE CASO/  

SURTO DE DOENÇA TRANSMITIDA POR ALIMENTOS 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

N.º___________ DATA DA NOTIFICAÇÃO: ____/____/____   HORA: ______ 
ORIGEM DA NOTIFICAÇÃO 
Informante: __________________________________________________________________________ 
Endereço/Telefone: ___________________________________________________________________ 
Posto de referência: ___________________________________________________________________ 

 

DADOS REFERENTES AO CASO/SURTO 
Localização do(s) caso(s) envolvido(s) no surto: _____________________________________________ 
 
N.º de comensais expostos: ____________________  N.º de doentes: ___________________ 
Houve atendimento médico (   ) Sim  Local _____________________     (   ) Não 
 
Internações  (   ) Sim           N.º________    (   ) Não 
Óbitos           (   ) Sim           N.º________    (   ) Não 
 
Sinais e sintomas preliminares: __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Refeição suspeita: _____________________ Alimento(s) suspeito(s):____________________________ 
 
Local da Ingestão: (   ) Domicílio           (   ) Restaurante            (   ) Festa               (   ) Refeitório   
(    ) Outros. Especificar: ________________________________________________________________ 
 
Endereço completo: ___________________________________________________________________ 
Ponto de referência: ___________________________________________________________________ 
Data da ingestão: ____/____/____   Hora: __________________________________________________ 
Local de aquisição: ____________________________________________________________________ 
Endereço completo: ___________________________________________________________________ 
Ponto de referência: ___________________________________________________________________ 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR:  
Nome: _____________________________________ Função: __________________________________ 
Local de trabalho: ____________________________ Fone: _____________ Fax: __________________ 
Município: __________________________________ UF: _____________________________________ 
 
ORIENTAÇÕES PARA O INFORMANTE: 

 Evitar que os alimentos suspeitos continuem a ser consumidos ou vendidos; 

 Guargar, sob refrigeração, todas as sobras de alimentos, na forma em que se 
encontram acondicionados, até a chgada do grupo encarregado plea investigação; 

 Quando se tratar de produtos industrializados suspeitos é necessário preservar as 
embalagens e respectivos acondicionamentos; 

 Não fazer automedicação; 

 Orientar os doentes a procurar o serviço de saúde. 
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Documento de Registro N - Formulário para relatório durante o evento de massa 

FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO DURANTE O EVENTO DE MASSA 

 
INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO: Utilizar um formulário para cada serviço inspecionado. 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO: _________________________________________________________ 
 
2. LOCAL DA INSPEÇÃO 

[     ]   local do evento 
[     ] – locais secundários do 
evento 

 

[     ]  Hotéis para estada de delegações 
e representantes  do evento 

[     ] Hospitais de referência [     ] Hospitais de 
assistência  

[     ] Outros. Especificar: 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. TIPO DE INSTALAÇÃO INSPECIONADA 

[     ]  Serviços de Alimentação [     ] Serviços de Saúde [     ] Ambulância 

[     ]  Instalações Sanitárias 
(Banheiro) 

[    ] Abastecimento de Água  

[     ] Outros. Especificar: 
___________________________________________________________________________________ 
INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO - Deve-se indicar a que tipo de serviço a inspeção está relacionada. 
Há a possibilidade de indicação de outro objeto de inspeção de interesse da vigilância sanitária e que 
possa impactar na qualidade dos serviços prestados. 
 
4. MOTIVO DA INSPEÇÃO 
[     ]  Rotina [     ]    Monitoramento [     ]  Investigação de evento de 

saúde pública (surto ou 
incidentes) 

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO:  
As inspeções de rotina são aquelas realizadas de forma programática para a avaliação do serviço 
prestado, podendo ser realizadas na sede das empresas contratadas e nos locais do evento; 
As inspeções de monitoramento são aquelas realizadas para avaliação do cumprimento de exigências 
relacionadas a irregularidades encontradas em inspeção anterior.  São atualizadas as informações 
quanto às medidas adotadas; 
As inspeções de investigação de evento de saúde pública são aquelas realizadas junto aos prestadores 
do serviço e que têm como finalidade apoiar o processo de investigação que esteja em curso. Quando 
selecionada esta opção, há necessidade de realizar uma breve descrição do evento que compreenda as 
seguintes informações: características gerais do evento por tempo (quando iniciou o evento, data de 
início dos sintomas etc.), lugar (local de ocorrência, setor etc.) e pessoa (número de suspeitos, 
confirmados, sexo e idade), hipóteses relacionadas (agente etiológico, produto suspeito, procedimento 
etc.)  
 
5. RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
_____________________________________________________________________________________ 
 
5.1 RAZÃO SOCIAL OU NOME DO PRESTADOR  
_____________________________________________________________________________________ 
 
5.2 CNPJ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
5.3 No local do evento, identificar o público do serviço de alimentação ou saúde inspecionado: 

[     ]  Mídia [     ] expectador [     ] Terceirizado 

[     ]  Voluntário [     ] Cliente Hospitalidade [     ] Funcionários 
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(VIP/VVIP/Camarotes) 

[     ] Outros. Especificar: 
___________________________________________________________________________________ 
 
6. QUAL FOI O RESULTADO DA INSPEÇÃO? 
[     ] Não houve irregularidades. 
[     ] Houve apenas irregularidades não relevantes. 
[     ] Houve irregularidades relevantes. 
INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO: Para o preenchimento deste formulário, entende-se como 
irregularidade relevante aquela que esteja relacionada com as seguintes situações: 

 Ação que cause desabastecimento ou interrupção da prestação de um serviço; 

 Ocorrência de um surto; 

 Identificação de irregularidades de alto risco sanitário; 

 Situações que possam repercutir na mídia nacional. 
 
7. TIPO DA(S) IRREGULARIDADE(S) 
Serviços de Alimentação Serviços de Saúde 
[     ] Matéria prima ou Alimentos vencidos ou 

com características organolépticas 
alteradas. 

[     ]   Processos de trabalho inadequados. 

[     ]  Alimentos preparados, armazenados ou 
distribuídos em temperaturas 
inadequadas. 

[     ]   Ausência ou quantidade insuficiente, condição 
inadequada de armazenamento ou prazo de 
validade expirada de Insumos (medicamentos e 
materiais). 

[     ]  Ausência de equipamentos essenciais 
para a preparação, distribuição ou 
exposição do alimento. 

[     ]   Ausência de equipamentos essenciais para 
garantia da assistência à saúde. 

[     ]  Condições estruturais que inviabilizem o 
preparo, distribuição ou exposição dos 
alimentos. 

[     ]   Número de profissionais de saúde insuficientes 
nos postos de atendimento e ambulâncias. 

[     ]  Ausência de água potável para o preparo 
de alimentos. 

[     ] HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE 
DE TRABALHO 

[     ]   Condições estruturais que comprometam a 
prestação da assistência à saúde, inclusive 
inadequação de posicionamento e obstrução da 
saída das ambulâncias. 

[     ]   Higiene e ou estado de saúde do 
manipulador de alimentos inapropriados. 

[     ] HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE 
TRABALHO 

  
[     ] 

Outra.Descrever:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
8. DESCRIÇÃO DA(S) IRREGULARIDADE(S) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO: os relatos devem descrever sinteticamente o conjunto das 
irregularidades encontradas, com ênfase àquelas que são consideradas graves e de repercussão na 
saúde do usuário/consumidor.  
 
9. EM CASO DE INSPEÇÃO DECORRENTE DE SURTO, DESCREVER AS CARACTERÍSTICAS DO EVENTO DE 
SAÚDE PÚBLICA 

Total de casos: ____ Suspeitos: ____ Confirmados: ______ 

Hipótese: __________________________ Fonte/Origem provável:____________________________ 
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Hipótese de produto/procedimento suspeito (descreva):  
____________________________________________________________________________________ 

Coleta de amostras: [     ] Sim| [     ] Não. Se sim, especifique: ex.: material x (xx unidades), material y (xx kg) 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

10. DESCRIÇÃO DA(S) MEDIDA(S) ADOTADA(S) 
 
[     ]  Interdição total ou 

parcial do serviços 
[     ] Apreensão e ou inutilização 

de produtos 
[     ]  Intimação/notificação do 

serviço para regularização 
[     ]  Suspensão parcial de 

atividade 
[     ] Outra. Especificar: ____________________________________ 

 
11. IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE SANITÁRIA 
 
Data: _____/______/______  
Hora: _____: ______ 

Nome: _____________________________________________ 
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PÁGINA FINAL 

LOGOS  

ENDEREÇO – SITE - CONTATOS 

 

 


