
Guia Rápido dos  
Serviços de Saúde 
no Catar

    Emergências médicas

Em caso de emergência médica, pode chamar uma ambulância, 
ligando para o  999.

Os nossos operadores enviarão imediatamente uma ambulância, bem 
como fornecerão instruções de primeiros socorros antes da chegada por 
telefone, quando necessário. O serviço funciona 24 horas por dia, 
7 dias por semana.. 

    Para situações que não representem risco de vida

As equipas de saúde estão à disposição se necessitar de assistência médica 
urgente nos estádios, zonas de fãs e festivais oficiais e alojamento dos fãs.

Existem várias clínicas junto aos 8 estádios com equipas de saúde à disposição nos dias dos jogos. 
1. As clínicas estão localizadas nas seguintes zonas de fãs e festivais públicos durante o horário de abertura 

indicado de cada local: 
 • Festival Fãs FIFA 
 • Corniche
 • Zona de Fãs Al Khor
 • Zona de Fãs Área Industrial 

2. As clínicas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, estão 
localizadas nos seguintes locais de Alojamento dos Fãs:

 • Aldeia de Fãs Barwa Madinatna
 • Aldeia de Fãs Barahat Al Janoub
 • Grande Terminal do Porto de Doha - cedido a Cruise Ship Floating Hotels

Bem-vindo ao Catar! O Ministério da Saúde Pública deseja-lhe um Campeonato do Mundo FIFA Catar 2022 
seguro e saudável!

Os visitantes que chegarem ao Catar para o campeonato podem ter acesso a cuidados médicos em 
qualquer hospital privado ou público, centros médicos, clínicas e farmácias do país.



    Num estabelecimento de saúde

As unidades de cuidados urgentes localizadas de forma acessível no 
Catar prestam cuidados de saúde 24 horas por dia a doentes com 
necessidades médicas sem risco de vida, tais como queimaduras ligeiras, 
entorses, dores de cabeça ou de ouvidos graves, febre alta, desidratação e tonturas. 

Pode dirigir-se a um dos seguintes:
1. Um hospital privado ou clínica médica - consulte o site do Ministério da Saúde Pública para ver todos os 

hospitais privados com serviços de emergência e urgência abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana 

2. Uma Unidade de Cuidados Urgentes num dos seguintes hospitais da Hamad Medical Corporation  
 - Hospital Aisha bint Hamad Al Attiyah 
 - Hospital Al Wakra
 - Hospital Hamad General 
 - Hospital Hazm Mebaireek General
 Os fãs podem aceder gratuitamente a serviços médicos de urgência e de emergência nas 

instalações da Hamad Medical Corporation durante todo o campeonato. Para usufruir 
destes serviços gratuitamente, os fãs devem apresentar o seu Cartão Hayya no 
estabelecimento de saúde.

3. Uma farmácia, das centenas existentes no Catar

    Testes COVID-19

O Ministério da Saúde Pública certificou mais de 100 estabelecimentos de saúde para 
a realização de testes COVID-19. 

• Os testes PCR são realizados por mais de uma centena de hospitais e clínicas 
privadas no Catar a um custo aproximado de 45 EUR (QR160) por teste. 

• Os testes rápidos de antigénio estão disponíveis em mais de 100 hospitais  
e clínicas privadas no Catar a um custo aproximado de 15 EUR (QR50) por teste.

Uma lista de clínicas está disponível no site do Ministério da Saúde Pública.

    Para mais informações 

Para informações mais detalhadas ou perguntas relacionadas com os cuidados de saúde, digitalize o código 
QR abaixo ou consulte 
https://sportandhealth.moph.gov.qa/EN/faninfo/Pages/Homepage.aspx 

Se tiver perguntas ou precisar de mais informações sobre os serviços de saúde durante a sua estadia, pode 
contactar a Linha de Apoio aos Cuidados de Saúde através do número 16000.




