
 

Olímpiadas e Paralimpíadas 2016 

A 31° edição dos Jogos, em 2016, acontecerá pela primeira vez na América do Sul. A 

cidade do Rio de Janeiro terá o orgulho de sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A 

inspiração e força do esporte funcionam como promotores de mudanças positivas e 

duradouras. 

Os jogos Olímpicos acontecerão entre os dias 5 e 21 de Agosto e os jogos Paralímpicos 

entre 7 e 18 de Setembro, com a participação de mais de 250 nações representadas 

pelos melhores atletas do mundo. Estima-se um público de 9,3 milhões de pessoas, 

além de 28.500 atletas e comissões técnicas. 

Esse grande evento têm atraído contingentes cada vez maiores de pessoas em todo o 

mundo e, com isso, devido à concentração temporária de pessoas, esses momentos 

podem propiciar ambiente adequado para a transmissão de doenças, inclusive com 

introdução e/ou reintrodução de doenças que não circulam ou que circulavam no país, 

além do aumento de demanda aos serviços de saúde, incrementando assim a 

necessidade de maiores cuidados com a prevenção e controle dessas doenças. 

A Secretaria Municipal de Saúde vem se preparando para receber grande fluxo de 

pessoas, e por meio de ações de Vigilância em Saúde (VS) atuar na prevenção e 

identificação de riscos para fortalecer e oportunizar a resposta rápida necessária 

frente à ocorrência de eventos de importância em saúde pública. 

No período dos jogos a Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria 

Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde, realizará o monitoramento ativo dos 

eventos de interesse de saúde pública junto às unidades de urgência e emergência, 

unidades especializadas e unidades de saúde instaladas nos locais de competição, as 

Vênues, sob a organização da Coordenação de Informação Estratégica em Vigilância 

em Saúde - CIEVS RIO.   

Para facilitar a estadia dos turistas em nossa cidade, a CIEVS RIO preparou o Guia do 

Viajante em quatro idiomas, com importantes dicas e orientações de saúde. Veja no 

link: https://cievsrio.wordpress.com/midia/ 

Permanecemos atentos para contribuir com o sucesso de mais esse evento em nossa 

Cidade. 
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