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I – INTRODUÇÃO 

Em relatório técnico do Workshop realizado em 2008 pela Organização Mundial da Saúde 
(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 atraia 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 de que 
os mesmos acontecem dentro de um intervalo de tempo, têm localização específica e podem ser 
imprevisíveis (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008). Os eventos de massa, entretanto, são locais 
que possuem risco aumentado para transmissão de doenças infecciosas e ocorrência de surtos 
(ABUBAKAR et al., 2012), sendo necessárias ações governamentais na identificação, monitoramento 
e rápida resposta contra estas doenças e surtos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008).  

O grande fluxo no número de pessoas, muitas vezes, de diferentes países e culturas, e as 
mudanças de infraestrutura necessárias para apoiá-las podem colocar uma grande pressão sobre os 
sistemas e serviços de saúde pública, comprometendo a capacidade do país para detectar problemas 
em desenvolvimento e dar respostas eficazes. A fim de enfrentar estes desafios, os países e os 
organizadores devem realizar avaliação de risco, planejamento e aprimoramento do sistema de 
saúde. Estes são fundamentais para a identificação de potenciais riscos para a saúde pública, tanto 
naturais como provocados pelo homem, e para a prevenção, minimização e resposta a emergências 
de saúde pública (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). 

 
Com o intuito de atender as necessidades preparatórias de minimização dos riscos sanitários 

para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
a Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro (SUVISA/SES/RJ) e a 
Subsecretaria de Vigilância Sanitária do Município do Rio de Janeiro (SUBVISA/SMS/RJ) elaboraram 
este Plano Operativo Integrado, em cumprimento às atribuições e responsabilidades inerentes ao 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) de promoção e proteção da saúde, abrangendo 
pessoas, produtos e serviços. 

 

II- ELEIÇÃO DA CIDADE-SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS DE VERÃO DE 2016 

O processo de eleição da cidade-sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 ocorreu entre 
2007 e 2009 e contou com a participação de sete cidades de três continentes. Outras ainda 
planejaram participar do processo, mas não se inscreveram. 

Em 13 de setembro de 2007, encerrou-se o prazo de inscrições. Duas cidades da América 
(Chicago e Rio de Janeiro), duas da Ásia (Doha e Tóquio) e três da Europa (Baku, Madri e Praga) 
oficializaram a postulação. Em junho de 2008, o Comitê Olímpico Internacional (COI) escolheu, 
baseado no relatório do Grupo de Trabalho designado para analisar os sete projetos, as quatro 
cidades que se tornariam finalistas: Chicago, nos Estados Unidos, Tóquio, no Japão, Rio de Janeiro, 
no Brasil, e Madri, na Espanha.  

A segunda fase começou com o Programa de Observação dos Jogos Olímpicos de Verão de 
2008, em Pequim. Depois de elaborar o seu livro de candidatura e receber a visita da Comissão 
Avaliadora do Comitê Olímpico Internacional, as cidades candidatas participaram de um encontro, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_2016
http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doha
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3quio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baku
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madri
http://pt.wikipedia.org/wiki/Praga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%AA_Ol%C3%ADmpico_Internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pequim
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promovido pela primeira vez na história, com os membros do COI, que elegeriam a cidade-sede dos 
Jogos de 2016.  

Em setembro, a Comissão Avaliadora divulgou o relatório com suas impressões sobre os 
projetos finalistas. Tóquio, a cidade que teve a nota preliminar mais alta, perdeu o favoritismo, 
principalmente devido aos baixos níveis de apoio popular que a candidatura recebia. Chicago sofreu 
com protestos internos e com problemas com as leis americanas. Madri também teve problemas 
com a legislação, sofrendo sérias críticas da Comissão Avaliadora. O Rio de Janeiro, apesar de ter tido 
boas notas, teve problemas com a acomodação e os transportes. As avaliações foram consideradas 
equilibradas, não sendo possível até então apontar alguma cidade como favorita, nem pelo 
presidente do COI, nem pelos membros da entidade, que tinham o direito de escolher a vencedora, 
assim como por órgãos de imprensa e sites especializados.  

A cidade-sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Verão de 2016 foi escolhida em 2 de 
outubro de 2009, em Copenhague, na Dinamarca, em votação durante a 121ª Sessão do Comitê 
Olímpico Internacional. Após as eliminações de Chicago e Tóquio, Madri e Rio de Janeiro chegaram à 
final, vencida pela candidatura brasileira, com mais de 2/3 dos votos. Esta é a primeira vez que os 
Jogos Olímpicos terão uma sede na América do Sul. 

III – Estrutura de Governança  

Para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil, foi criada uma estrutura de 
governança entre os três níveis de governo e o Comitê Rio 2016™, representante oficial do COI para 
ser o organizador responsável por gerenciar as operações necessárias para a realização dos Jogos Rio 
2016.  

 

 

 

Conselho dos Jogos 

Reúne-se trimestralmente para deliberar sobre as questões submetidas pelo Comitê de 
Coordenação. Também fornece orientação estratégica, conselho e recursos, com a finalidade de 
alcançar as diretrizes constantes do dossiê de candidatura. Membros: 

 Chefe do Executivo Federal (Dilma Rousseff); 

 Chefe do Executivo do Estado do Rio de Janeiro (Luiz Fernando Pezão); 

 Chefe do Executivo do Município do Rio de Janeiro (Eduardo Paes); 

 Presidente do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 (Carlos Arthur Nuzman). 

Comitê de Coordenação 

Reúne-se quinzenalmente para garantir que as questões estratégicas referentes aos projetos 
que constam na Matriz de responsabilidades sejam devidamente abordadas e debatidas. Membros: 

 Governo Federal (Secretario Executivo do ME); 

 Governo Estadual do RJ (Secretário de Estado da Casa Civil e Sub- Secretário Adjunto do EGP); 

Conselho dos 

Jogos 
Comitê de 

Coordenação 
Comitê 

Executivo 
Grupos de 

Trabalho 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Membros_do_Comit%C3%AA_Ol%C3%ADmpico_Internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copenhague
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://pt.wikipedia.org/wiki/121%C2%AA_Sess%C3%A3o_do_Comit%C3%AA_Ol%C3%ADmpico_Internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/121%C2%AA_Sess%C3%A3o_do_Comit%C3%AA_Ol%C3%ADmpico_Internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
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 Prefeitura do RJ (Presidente da EOM); 

 Autoridade Pública Olímpica - APO (Diretor Executivo); 

 Rio 2016 (Diretor-Geral e Diretor-Geral de Operações). 

Comitê Executivo 

Reúne-se quinzenalmente com a função de assegurar que o comitê de coordenação esteja 
inteirado sobre a evolução dos temas discutidos pelos grupos de trabalho e seu impacto no 
caminho crítico de entrega dos projetos de infraestrutura e serviços a serem prestados pelos 
governos para a realização dos jogos. Membros: 

 Representante do Governo Federal; 

 Representante do Governo Estadual; 

 Representante do Governo Municipal; 

 Representante da APO; 

 Representante do Comitê Organizador Rio 2016. 

Grupos de Trabalho 

Representantes das áreas funcionais do Comitê Organizador Rio 2016, dos Governos Federal, 
Estadual e Municipal e da APO, se reúnem para garantir que as especificações relativas à realização 
dos jogos sejam cumpridas por todos os envolvidos na sua preparação. Membros: 

 Representantes das áreas funcionais das partes envolvidas. 

CGOLIMPÍADAS E GEOLIMPÍADAS 

O Decreto Presidencial, de 13 de setembro de 2012, criou o Comitê Gestor dos Jogos Olímpicos 
e Paraolímpicos de 2016 (CGOLIMPÍADAS), competente para definir as diretrizes e ações do governo 
federal para a realização dos Jogos Rio 2016 e para supervisionar os trabalhos do Grupo Executivo 
dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 (GEOLIMPÍADAS), sem prejuízo das competências da 
APO.  

Cabe ao GEOLIMPÍADAS aprovar e coordenar as atividades do governo federal referentes aos 
Jogos Rio 2016 desenvolvidas por órgãos e entidades da administração pública federal, direta e 
indireta, ou financiadas com recursos da União. O GEOLIMPÍADAS é formado por representantes dos 
ministérios do Esporte – que o coordena –, da Casa Civil da Presidência da República, da Justiça, da 
Defesa, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria-Geral da União. 

A estrutura, que funciona de forma semelhante ao Comitê Gestor da Copa (CGCOPA), reúne os 
ministérios envolvidos na organização dos Jogos, sob a coordenação do Ministério do Esporte (ME). 
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Autoridade Pública Olímpica-APO 

Criada pela Lei Federal nº 12.396, de 21 de março de 2011, que ratifica o Protocolo de 
Intenções firmado entre a União, o Estado e o Município do Rio de Janeiro, a APO foi constituída sob 
a forma de Consórcio Público e, no âmbito estadual, a ratificação se deu pela Lei nº 5.949, de 13 de 
abril de 2011, e, na esfera municipal, pela Lei nº 5.260, de 13 de abril de 2011. 

A APO tem por objetivo coordenar a participação da União, do Estado do Rio de Janeiro e do 
Município do Rio de Janeiro na preparação e realização dos Jogos de 2016, especialmente para 
assegurar o cumprimento das obrigações por eles assumidas perante o COI e com o Comitê 
Paralímpico Internacional (CPI) para esses fins. 

Ministério da Saúde 

Base Legal 

₋ Decreto nº 7.682, de 28 de fevereiro de 2012, que altera o rol de grandes eventos abrangidos 
pelas competências da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do 
Ministério da Justiça. 

₋ Portaria GM/MS 1.139, 10 de julho de 2013: Define, no âmbito do Sistema único de Saúde 
(SUS), as responsabilidades das esferas de gestão e estabelece as Diretrizes Nacionais para 
Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e Assistência à Saúde em Eventos 
de Massa.  

₋ Art. 34 Ficam designados os eventos de massa abaixo relacionados como de interesse 
nacional:  

₋ IV - os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. 
 

₋ Carta do Governo Federal ao COI, em 28 de janeiro de 2009: 
 

13) Disponibilizar, sem qualquer custo, ao Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos de 2016, serviços públicos federais necessários a implementação dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, especialmente os relacionados a segurança, 
imigração, alfandega, saúde e vigilância sanitária ( garantia 7.2a). 

CGOLIMPIADAS
ME- coordenador

CC

MRE

MF

MPOG

MTur

CGU

SECON

MJ

GEOLIMPIADAS

ME- coordenador

CC

MJ

MD

MF

MPOG

CGU
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₋ Memorando de Entendimento entre Comitê Rio 2016, o Ministério da Saúde, a ANVISA, a 

ANS, a SES/RJ e a SMS/RJ, 12/09/2014. 

₋ LEI Nº 12.035, DE 1º DE OUTUBRO DE 2009, que institui o Ato Olímpico, no âmbito da 
administração pública federal, com a finalidade de assegurar garantias à candidatura da 
cidade do Rio de Janeiro a sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e de estabelecer 
regras especiais para a sua realização, condicionada a aplicação desta Lei à confirmação da 
escolha da referida cidade pelo Comitê Olímpico Internacional. 

 
Art. 12. O Governo Federal, observadas a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, e as responsabilidades definidas em instrumento próprio, promoverá a 
disponibilização para a realização dos Jogos Rio 2016, sem qualquer custo para o seu 
Comitê Organizador, de serviços de sua competência relacionados, entre outros, a: 

I - segurança; 
II - saúde e serviços médicos; 
III - vigilância sanitária; e 
IV - alfândega e imigração. 

 
₋ RDC Anvisa nº 13, de 28 de março de 2014: Regulamenta a prestação de serviços de saúde 

em eventos de massa de interesse nacional e dá outras providências. 

₋ RDC Nº 43, de 01, de setembro de 2015 – DOU 168, de 02 de setembro de 2015 Dispõe sobre 
a prestação de serviços de alimentação em eventos de massa. 

₋ Resolução ANVISA/DC Nº 41 DE 01/09/2015: Estabelece normas de controle sanitário sobre 
a entrada de bens e produtos procedentes do exterior destinados à utilização em eventos de 
grande porte no País. 

₋ Resolução ANVISA/DC Nº 42 DE 01/09/2015: Dispõe sobre a importação de amostras e kits 
de coleta de amostras sujeitos ao regime de vigilância sanitária, destinados a testes de 
controle de dopagem. 

Grupos de Trabalho para os Jogos Olímpicos: 

₋ GRUPO 1 - Ambulâncias: compra, distribuição e manutenção; 

₋ GRUPO 2 - Regulação: referência e contrarreferência, saúde suplementar, ações da atenção 
à saúde, serviços de saúde etc; 

₋ GRUPO 3 - Vigilância Sanitária: Ações de Vigilância Sanitária durante os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos, no período pré, durante e pós-jogos; 

₋ GRUPO 4 - Riscos epidemiológicos, sanitários e ambientais e todas as demais ações 
relacionadas a temas como QBRN, promoção, doenças transmissíveis, violências, gestão da 
informação, desastres, pontos de entrada, EPI, qualidade da água, entre outras ações de 
gestão de modo global. 
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DIMON

DIGES

CVISA

GGALI

GGCOF

GGTES

GELAS

SUPAF

Anvisa 

Foi publicada a PORTARIA Nº 1.249/ANVISA, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015, que Institui Comissão, 
no âmbito da Anvisa, para coordenar e acompanhar as ações de vigilância sanitária relativas aos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

São competências da Comissão:  

I - elaborar, implantar e executar projeto contendo as ações específicas a serem desenvolvidas pelo 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária por ocasião dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de 
janeiro 2016 e nas demais subsedes onde ocorrerão eventos esportivos a eles relacionados, visando 
à promoção e proteção da saúde, abrangendo pessoas, produtos e serviços; 

II - estabelecer cronograma de atividades e propor meios de acompanhamento das ações previstas,  

III - representar a Anvisa nos fóruns e nas instâncias que tratem deste objeto. Elaborar, implantar e 

executar plano operativo contendo as ações específicas a serem desenvolvidas pelo Sistema Nacional 

de Vigilância Sanitária, visando a promoção e proteção da saúde, abrangendo pessoas, produtos e 

serviços para cada evento de massa de interesse nacional ou de saúde pública; Estabelecer 

cronograma de atividades e propor meios de acompanhamento das ações previstas; Representar a 

Anvisa nos fóruns e instâncias que tratem desse objeto.  

São produtos da atividade da Comissão: 

I - identificação e execução de ações específicas de Vigilância Sanitária no âmbito da competência da 

Agência para os eventos descritos no art. 2º; 

II - cronograma de acompanhamento e execução para as ações mencionadas no inciso anterior, e 

III - relatório consolidado das diversas ações desenvolvidas nos eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Para cumprir tais atribuições, em face da realização dos Jogos Rio 2016,  propôs inicialmente 
a elaboração do Plano Operativo Integrado da Vigilância Sanitária, incluindo as ações das três esferas 
de gestão - União, Estado e Município do Rio de Janeiro. E, em documento complementar, a 
elaboração de planejamento específico das localidades que sediarão a modalidade futebol olímpico 
- São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG, Manaus/AM, Salvador/BA e Brasília/DF.  
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Além do trabalho de planejamento e execução das atividades de coordenação e apoio às 
cidades-sede, a Comissão representa a Anvisa no GT Eventos de Massa do Ministério da Saúde e 
coordena o Sub-Grupo de Vigilância Sanitária do GT Saúde, instituído pelo GEOLIMPÍADAS. Nessas 
instâncias, tem a responsabilidade de reportar os avanços e as dificuldades que as Vigilâncias 
Sanitárias têm encontrado no desenvolvimento das atividades voltadas para os Jogos.  

IV- Calendário e Características dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 

 

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 serão a 31ª edição do Campeonato Mundial, 
realizado a cada quatro anos pelo COI, sendo esta a primeira edição no Brasil, na cidade do Rio de 
Janeiro. É o maior evento esportivo do planeta.  

Os Jogos Olímpicos serão realizados de 5 a 21 de agosto de 2016, compreendendo 42 
campeonatos mundiais em 17 dias. Serão 10.903 atletas de 204 países, 25.100 profissionais de mídia 
credenciados, 45.000 voluntários, 7.000 membros de delegações de CON, 3.200 oficiais técnicos 
(árbitros e assistentes) e 7 milhões de ingressos. 

Os Jogos Paralímpicos ocorrem de 7 a 18 de setembro de 2016, compreendendo 23 
campeonatos mundiais em 12 dias. Serão 4.350 atletas de 176 países, 7.200 profissionais de mídia 
credenciados, 25.000 voluntários, 3.000 membros de delegações de CPN, 1.300 oficiais técnicos 
(árbitros e assistentes) e 1,8 milhão de ingressos. 

O Parque Olímpico estará distribuído em quatro grandes áreas na cidade do Rio de Janeiro, 
abrangendo as regiões Barra, Copacabana, Maracanã e Deodoro. 

A modalidade futebol olímpico, além do Rio de Janeiro, será disputada em outras cinco 
cidades: Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Salvador e São Paulo. 

A disputa quadrienal entre os melhores atletas do mundo mobilizará a audiência global de 
mais de 5 bilhões de pessoas de todos os quadrantes, de todas as culturas. As competições somarão 
mais de 5.600 horas de transmissão ao vivo. 

  

Jogos Paralímpicos Rio 2016 

Período do evento: 7 a 18 de setembro 
de 2016. 
Tipo de evento: esportivo, 23 
modalidades.  
Locais dos jogos: Rio de Janeiro 
 

Jogos Olímpicos Rio 2016 

Período do evento: 5 a 21 de agosto de 2016 
Tipo de evento: esportivo, 42 modalidades. 
Locais dos jogos: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Brasília, Manaus, Rio de Janeiro, Salvador e São 
Paulo. 
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MAPA DAS COMPETIÇÕES OLÍMPICAS

 

 

MAPA DAS COMPETIÇÕES PARALÍMPICAS 
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V- EVENTOS-TESTE 

Para testar a integração global entre as áreas funcionais e parceiros, foram planejados 45 
eventos-teste distribuídos de julho de 2015 a maio de 2016. O Ministério da Saúde e a Anvisa 
escolheram os 5 maiores eventos da listagem, dispostos na tabela abaixo, para avaliar a capacidade 
de atuação articulada dos três níveis de governo, visando responder prontamente a todas as 
situações que envolvam riscos à saúde. 

 

No que se refere à atuação específica em aeroportos, foram definidos, pelo Comitê de 
Operações Especiais da CONAERO, no qual a Anvisa é uma das autoridades aeroportuárias 
componentes, 9 eventos-teste como de interesse para o setor da Aviação Civil, os quais serão 
tratados como operação especial. São eles: Remo, Hipismo, Chefe de Missão Olímpico, Chefe de 
Missão Paralímpico, Bocha Paralímpico, Rugbi em Cadeira de Rodas, Saltos Ornamentais, Tiro e 
Ginástica. 

VI- Plano Operativo 

 

Para elaboração do Plano Operativo, a Anvisa solicitou aos representantes das áreas 
componentes a descrição das atividades planejadas para os Jogos Rio 2016. Cada ação foi colocada 
na matriz proposta, distribuída em seis eixos, que são: Sensibilização de Gestores e Planejamento das 
Ações de Vigilância Sanitária; Controle Sanitário de Produtos e Serviços; Vigilância das Doenças e 
Agravos à Saúde relativos a Produtos e Serviços; Plano de Comunicação; Acompanhamento e 
Avaliação; e Vigilância de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados.  

As Vigilâncias Sanitárias do Estado e Município do Rio de Janeiro também enviaram seus 
planejamentos, que foram inseridos na mesma matriz. Após a compilação de todas as atividades, 
estava pronta a primeira versão do documento. Em reunião presencial na cidade do Rio de Janeiro, 
as atividades do Município do Rio de Janeiro foram discutidas e revisadas pela equipe da SUBVISA e 
da Anvisa, incluindo as atividades relacionadas à saúde do trabalhador.  

O acompanhamento geral do Plano será trimestral e cada representante dos três entes 
governamentais preencherá a planilha com o status de execução das atividades. Dessa forma, a 
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coordenação da Comissão poderá informar às demais instâncias sobre o desenvolvimento do plano 
da Vigilância Sanitária, bem como apoiar na busca de soluções às dificuldades relatadas. 

Este Plano Operativo deverá ser atualizado a partir do cumprimento das competências 
especificadas e poderá sofrer alterações em sua estrutura para o atendimento de novas demandas 
ou complementação/modificação das já descritas em seu conteúdo. 
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Plano Operativo da Vigilância Sanitária - Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016  

Ações da Anvisa 

Eixo 1: Sensibilização de gestores e planejamento das ações de vigilância sanitária 
Objetivo  Resultado Esperado  Descrição  Cronograma Acompanhamento Responsável 

Promover a integração dos 
entes do Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(SNVS) no planejamento e 
na execução das ações de 
vigilância sanitária, com 
apoio dos gestores federais, 
estaduais e municipais, e da 
Autoridade Pública Olímpica 
(APO). 

Agentes do SNVS 
articulados com os 
respectivos gestores e 
com os organizadores 
do evento, 
promovendo e  
viabilizando as ações 
de vigilância sanitária 
para segurança 
sanitária dos Jogos 
Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016. 

1. Definir o modelo e apoiar a construção do Plano de Ação do Estado 
e Município do Rio de Janeiro para os Jogos Rio 2016.  

Julho de 2015 Concluído Comissão 

2. Definir o modelo e apoiar a construção do Plano de Ação dos 
estados e municípios-sedes da modalidade futebol olímpico dos Jogos 
Rio 2016.  
 

Março de 2016  Em andamento Comissão 

3. Realizar reuniões de trabalho, na cidade do Rio de Janeiro, para a 
definição, construção, execução e monitoramento do plano de ação 
integrado das três esferas de gestão da vigilância sanitária (Anvisa-
MS/Suvisa-SES-RJ/Subvisa-SMS-RJ), envolvendo os coordenadores 
dos órgãos e gerentes das áreas de alimentos, serviços de saúde, 
arquitetura e infraestrutura, saúde do trabalhador e laboratórios de 
saúde pública. 

Janeiro de 2016 Concluído Comissão 

4. Realizar oficina de trabalho para definição dos planos de ação dos 
estados e municípios-sede que receberão o campeonato da 
modalidade futebol olímpico, envolvendo coordenadores das 
vigilâncias sanitárias, gerentes das áreas de alimentos, serviços de 
saúde e laboratórios de saúde pública. 

Março de 2016  Em andamento Comissão 

5. Apoiar tecnicamente o Estado e Município do Rio de Janeiro para o 
fortalecimento e ampliação da capacidade da vigilância sanitária por 
meio da participação e acompanhamento de cinco eventos-teste, em 
ação coordenada com o Ministério da Saúde e Vigilâncias Sanitárias 
do Estado e Município do Rio de Janeiro. 

Remo e Hipismo: 
05 a 9/08/15; 
Mergulho: 23 a 
28/02/16; 
Ginástica: 16 a 
24/04/16; 
Atletismo 
Paralímpico: 20 a 
22/05/16.  

 Não iniciado Comissão 

6. Participar e compor o Grupo de Trabalho da Saúde, instituído pelo 
GEOLIMPÍADA/Ministério dos Esportes e coordenado pelo Ministério 
da Saúde, a fim de integrar as ações da vigilância sanitária.   

Até dissolução 
da Comissão 

Em andamento Comissão 
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7. Representar a Anvisa no Grupo Executivo GEOLIMPÍADAS 
Até dissolução 
do GE 

Em andamento Comissão 

8. Acompanhar a execução dos planos de ação com o intuito de 
identificar atividades de apoio relevantes aos estados e aos 
municípios.  

Setembro de 
2016 

Em andamento Comissão 

9. Publicação Guia de Eventos de Massa para a Vigilância Sanitária Abril de 2016  Em andamento Comissão 

10. Enviar representantes da Anvisa para apoiar a cidade-sede dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 nas atividades de 
fiscalização da prestação de serviços de alimentação e de saúde, bem 
como para compor equipe do Centro Integrado de Operações 
Conjuntas da Saúde – CIOCS.  

Agosto- 
setembro/2016 

 Avaliar Comissão 

11. Articular com o Comitê Rio 2016 o credenciamento da Comissão 
para atuação durante os eventos testes e Jogos Rio 2016. 

Até julho de 
2016 

Avaliar Comissão 

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

Até setembro de 
2016 

  SUPAF 

13. Articular com as Visas estaduais e municipais das localidades fora 
do âmbito do evento quando da necessidade de inspeção e 
monitoramento das empresas fornecedoras de serviços para os 
eventos-testes e Jogos Rio 2016. 

Até setembro de 
2016 

  GGCOF 

Eixo 2: Controle Sanitário de Produtos e Serviços 
Objetivo  Resultado Esperado  Descrição  Cronograma Acompanhamento Responsável 

Coordenar as ações de 
vigilância sanitária com a 
finalidade de garantir a 
qualidade do sangue e 
hemocomponentes 
provenientes da Hemorrede. 

Melhoria da qualidade 
sanitária dos produtos 
e serviços disponíveis. 

14. Coordenar execução da avaliação sanitária de Hemocentros 
Coordenadores das Cidades-Sede para os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016 (Avaliação de Risco Potencial em Serviços de 
Hemoterapia – MARP-SH) 

Até julho de 
2016 

  Comissão (GSTCO) 

15. Coordenar realização da avaliação sanitária de serviços de 
hemoterapia referência para os Jogos Rio 2016 

Até julho de 
2016 

  
Comissão (GSTCO) 

16. Apresentar diagnóstico da situação sanitária aos gestores de 
saúde dos estados-sede (Ofício/Relatório) e pactuar medidas de 
adequação (reuniões) para os serviços priorizados com base no 
MARP-SH. 

Até julho de 
2016 

  
Comissão (GSTCO) 

Integrar as atividades com a 
Coordenação Geral de 
Sangue e Hemoderivados do 

Melhoria da qualidade 
sanitária dos produtos 
e serviços disponíveis 

17. Articular-se com o Ministério da Saúde para identificar os serviços 
de hemoterapia de referência para os Jogos Rio 2016 (Ofício e 
reunião). 

Até julho de 
2016 

  
Comissão (GSTCO) 
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MS para o mapeamento dos 
serviços de hemoterapia 
existentes, públicos e 
privados, e a respectiva 
capacidade, para os Jogos 
Rio 2016. 

18. Apresentar diagnóstico da situação sanitária dos serviços de 
hemoterapia monitorados ao Ministério da Saúde e apoiar 
a  execução de medidas de adequação em serviços de hemoterapia 
fornecedores de hemocomponentes e serviços de referencia para 
assistência hemoterápica nos Jogos Rio 2016 

Até julho de 
2016 

  
Comissão (GSTCO) 

19. Cumprir agenda e encaminhamentos acordados com o Ministério 
da Saúde. 

Até julho de 
2016 

  
Comissão (GSTCO) 

Coordenar as ações de 
vigilância sanitária com a 
finalidade de garantir a 
qualidade da pele 
proveniente de Bancos de 
Tecidos 

Melhoria da qualidade 
sanitária dos produtos 
e serviços disponíveis 

20. Acompanhar dos dados de produção dos Bancos de Pele no 
período 2015-2016. 

Até julho de 
2016 

  
Comissão (GSTCO) 

21. Atualizar o Relatório de Avaliação dos Dados de Produção dos 
Bancos de Tecidos – 2014-2015. 

Até julho de 
2016 

  
Comissão (GSTCO) 

22. Enviar Ofício aos Bancos para levantar a quantidade de Pele 
disponível para transplante. 

Até julho de 
2016 

  
Comissão (GSTCO) 

23. Realizar inspeção sanitária nos Bancos que estão distribuindo pele 
para transplante – 2015-2016. 
 

Até julho de 
2016 

  
Comissão (GSTCO) 

Integrar as atividades com a 
Coordenação Geral do 
Sistema Nacional de 
Transplantes – CGSNT do MS 
para o mapeamento dos 
bancos de pele existentes, 
públicos e privados, e a 
respectiva capacidade,  nos 
Jogos Rio 2016. 

Melhoria da qualidade 
sanitária dos produtos 
e serviços disponíveis 

24 Articular-se com o Ministério da Saúde para identificar os serviços 
de referência para os Jogos Rio 2016 (Ofício e reunião). 

Até julho de 
2016 

  
Comissão (GSTCO) 

25. Apresentar diagnóstico da situação sanitária dos serviços 
monitorados ao Ministério da Saúde e apoiar a  execução de medidas 
de adequação desses serviços 

Até julho de 
2016 

  
Comissão (GSTCO) 

26. Levantar o quantitativo de pele disponível (serviços de referência 
e demais serviços que podem servir como apoio em caso de 
necessidade) 

Até julho de 

2016   
Comissão (GSTCO) 

27. Propor alternativas possíveis para o uso de pele importada ou de 
origem não humana em caso de necessidade 

Até julho de 

2016   
Comissão (GSTCO) 

28. Atualizar o fluxo para importação de pele em caso de emergência 

Até julho de 

2016   
Comissão (GSTCO) 

29. Cumprir agenda e encaminhamentos acordados com o Ministério 
da Saúde 
 

Até julho de 
2016 

  
Comissão (GSTCO) 

Estruturar e aperfeiçoar as 
ações de vigilância sanitária 
a fim de ampliar a 

Melhoria da qualidade 
sanitária dos produtos 
e serviços disponíveis 

30. Apoiar tecnicamente as ações de vigilância sanitária voltadas ao 
controle de alimentos.  
 

Até setembro de 
2016 

  GGALI 
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capacidade de resposta do 
Sistema frente aos Jogos Rio 
2016 

31. Publicar a atualização da RDC 33/2014 para apoiar as Vigilâncias 
Sanitárias nas inspeções dos serviços de alimentação. 

Junho de 2015  Concluído GGALI 

32. Apoiar as vigilâncias sanitárias na sensibilização e orientação dos 
organizadores de eventos e prestadores de serviços de alimentação e 
de serviços de saúde que atuarão no Parque Olímpico, bem como nas 
festas oficiais. 

Até setembro de 
2016. 

  Comissão 

33. Apoiar as VISA e os Laboratórios, durante a Oficina de Trabalho, 
na elaboração do Plano de Ação das Análises Laboratoriais de 
Produtos (realização de análises antes e durante o evento). 

  
Até março 2016 

  GELAS 

34. Priorizar a implantação do Sistema de Gerenciamento de 
Amostras, versão web, SGAWeb nos laboratórios localizados nas 
cidades-sede dos Jogos. 

 Até julho 2016   GELAS 

 
35. Apoiar tecnicamente as ações de vigilância sanitária voltadas  
a avaliação e inspeção sanitária dos serviços de saúde. 
 

Até setembro de 
2016 

 GGTES 

 
36. Avaliar o plano de prestação de serviços de saúde elaborado pelo 
organizador do evento – Comitê Rio 2016. 
 

Até maio de 
2016 

 GGTES 

Eixo 3: Vigilância das Doenças e Agravos à Saúde e detecção e monitoramento de emergências em vigilância sanitária, 
relacionados a serviços e produtos  

Objetivo  Resultado Esperado  Descrição  Cronograma Acompanhamento Responsável 

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

Centro Integrado de 
Operações implantado 
com regime 
diferenciado de 
plantão, informações 
sistematizadas e 
fornecimento de 
relatórios. 

37. Participar do Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde 
- Ciocs, coordenado pelo Ministério da Saúde nos eventos testes 
definidos e Jogos Rio 2016 

Até setembro 
2016 

  Comissão  

38. Integrar a Vigilância Sanitária na preparação do setor saúde em 
relação às Ameaças Químicas, Biológicas, Radiológicas e Nucleares – 
QBRNe. 

Março de 2016   Comissão 

Fortalecer a capacidade de 
resposta rápida a eventos 
notificados como 

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

Março de 2016   CVISA 
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emergência em vigilância 
sanitária, de acordo com os 
critérios de relevância para 
resposta; 

40. 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. 

A partir de 
março de 2016 e 
Durante os 
eventos testes 
definidos e Jogos 
Rio 2016 

  CVISA 

Informar e treinar o Sistema 
Brasileiro de Inteligência 
sobre produtos sujeitos à 
vigilância sanitária que 
sejam falsificados, 
contrabandeados e ou sem 
registro. 

Membros do SISBIN 
sejam capazes de fazer 
a identificação dos 
produtos que sejam 
falsificados, 
contrabandeados e ou 
sem registro. 

41. Identificar e promover treinamentos, em conjunto com servidores 
da PAF relativos à entrada de produtos sujeitos à vigilância sanitária 
sem registro, falsificados ou em desacordo com as normas sanitárias 
vigentes. 

Até julho de 
2016 

  Comissão (CSEGI) 

42. Realizar treinamentos e orientações aos membros do SISBIN 
acerca de produtos sujeitos à vigilância sanitária falsificados, 
contrabandeados, pirateados ou sem registro. 

Até julho de 
2016 

  
Comissão (CSEGI) 

Promover intercâmbio de 
informações relevantes 
relativas à atividades de 
inteligência com o Sistema 
Brasileiro de Inteligência 
(SISBIN). 

Ações de comunicação 
entre os atores 
envolvidos e 
desenvolvimento de 
ações de 
inteligência/tomadas 
de decisões 

43. Informar ao comando de CICCN sobre informações relevantes 
ocorridos nas Olimpíadas. 

Até setembro de 
2016 

  
Comissão (CSEGI) 

44. Desenvolver atividades de inteligência conjuntamente com a 
ABIN. 

Até setembro de 
2016 

  
Comissão (CSEGI) 

45. Elaborar relatórios de inteligência diários ao SISBIN. 
Até setembro de 
2016 

  
Comissão (CSEGI) 

46. Desenvolver em conjunto com os membros do SISBIN atividades 
de inteligência sobre comercialização de produtos químicos, 
toxicológicos, radioativos ou biológicos que possam levar a 
contaminação proposital ou acidental de alimentos, águas e pessoas. 

Até setembro de 
2016 

  
Comissão (CSEGI) 

47. Desenvolver atividades de inteligência com os membros do SISBIN 
sobre casos de produtos sujeitos à vigilância sanitária falsificados no 
exterior e que representam risco de entrada no país durante os jogos 
olímpicos. 
 

Até setembro de 
2016 

  
Comissão (CSEGI) 

48. Desenvolver atividades de inteligência sobre a prevenção da 
entrada de doenças no país e/ou acompanhamento das mesmas. 

Até setembro de 
2016 

  
Comissão (CSEGI) 

49. Desenvolver atividades de inteligência com membros integrantes 
do SISBIN sobre entrada de alimentos/plantas, entre outros, que 
possam causar risco a saúde. 
 

Até setembro de 
2016 

  
Comissão (CSEGI) 

Eixo 4: Plano de Comunicação 
Objetivo  Resultado Esperado  Descrição  Cronograma Acompanhamento Responsável 
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Desenvolver as ações de 
comunicação voltadas aos 
eventos de massa, em 
articulação com o MS. 

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

50. Dar cobertura e divulgar as atividades do GT de Eventos de 
Massa.  

Até setembro de 
2016 

  Comissão (Ascom) 

51. Desenvolver e produzir materiais de apoio às atividades de 
prevenção em eventos específicos, em articulação com as áreas. 

Até setembro de 
2016 

  

Comissão (Ascom) 

52. Avaliar e propor as ações de comunicação para os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rio 2016. 

Até setembro de 
2016 

  
Comissão (Ascom) 

53. Identificar os pontos focais nos órgãos de governos para a troca 
de informações e articulação do discurso. 

Até setembro de 
2016 

  
Comissão (Ascom) 

Eixo 5: Acompanhamento e Avaliação 
Objetivo  Resultado Esperado  Descrição  Cronograma Acompanhamento Responsável 

Avaliar as ações 
desenvolvidas no âmbito do 
SNVS, identificando as 
oportunidades de melhorias 
e as fortalezas. 

Relatório elaborado 
após os Jogos Rio 2016. 

54. Acompanhar a execução do Plano de Ação da Anvisa, dos estados 
e municípios-sede para os Jogos Rio 2016. 

Até setembro de 
2016 

  Comissão 

55. Participar das reuniões de acompanhamento organizadas pelo GT 
eventos de Massa do Ministério da Saúde. 

Até setembro de 
2016 

 Em andamento Comissão 

56. Elaborar relatório final contendo o resumo das ações 
empreendidas e as oportunidades de melhoria identificadas relativas 
aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

Outubro de 2016   Comissão 

Eixo 6: Vigilância de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados 
Objetivo  Resultado Esperado  Descrição  Cronograma Acompanhamento Responsável 

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 eventos de 
massa. 

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

57. Articular com a SAC a disponibilização de equipamentos de 
comunicação para os fiscais que atuarão no aeroporto durante os 
eventos. 

Agosto de 2015.  concluído SUPAF. 

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

Junho de 2016.  Em andamento  SUPAF. 

59. Identificar os quantitativos mínimos de recursos humanos que 
possam atuar nos aeroportos considerando a demanda, histórico dos 
eventos e disponibilidade de RH. 

Junho de 2015.  Finalizado SUPAF. 

60. 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. 

 Maio de 2016  Previsto 
SUPAF (GGMIV e 
CVPAF (s).) 
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61. Avaliar previamente o fluxo de chegada das delegações (local 

onde as mesmas serão nacionalizadas) para organização das ações 

para fiscalização de bagagem acompanhada. 
 Julho de 2016   

SUPAF, GGCOE e 
CVPAF 

62. Verificar atualização do plano de contingência para emergência 
de Saúde Pública nos pontos de entrada envolvidos. 

 Maio de 2016   SUPAF (GGMIV) 

63. Revisar a RDC 02/2013 com vistas à solução de problemas 
identificados na operação Copa do Mundo 2014. 

 Julho de 2015 Concluído SUPAF (GGCOE) 

  
64. Participar da elaboração de Manual do Governo Federal dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos, organizado pela SAC 

Setembro/2015 Concluído SUPAF 

  

65. Verificar junto ao RH questões relativas a mobilização de 
servidores em  força-tarefa para os pontos de entrada em PAF e 
previsão de tratamento de horas-extras, necessárias durante o 
período dos Jogos. 

Junho/2016  
SUPAF, DIMON, 
(GGPES) 

  

66. Integrar a sala máster de comando no CGNA , instituída pelo 
Governo Federal, para monitoramento e  chegadas e partidas de 
passageiros durante os Jogos e estabelecer fluxo de comunicação 
com as CVPAFs e Diretorias da Anvisa para questões de interesse 
sanitário. 

Julho a 
setembro/2016 

 SUPAF 

      
  

 

Plano Operativo da Vigilância Sanitária - Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016  

Ações da SUVISA - RJ 

Eixo 1: Sensibilização de gestores e planejamento das ações de vigilância sanitária 

Objetivo  Resultado Esperado  Descrição  Cronograma Acompanhamento Responsável 

Promover a integração dos 
entes do Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(SNVS) no planejamento e 
na execução das ações de 

Agentes do SNVS 
articulados com os 
respectivos gestores e 
com os organizadores 
do evento, 

67. Criar um GT /OLIMPÍADAS /2016 com o município sede, LACEN e 
municípios de maior apelo turístico; 

Concluído Concluído   

68. Definir as estratégias para ações de VISA em eventos em massa, 
com ênfase nas OLIMPÍADAS/2016;  

Concluído Concluído   
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vigilância sanitária, com 
apoio dos gestores federal, 
estadual e municipais, e da 
Autoridade Pública Olímpica 
(APO). 

promovendo e  
viabilizando as ações 
de vigilância sanitária 
para segurança 
sanitária dos Jogos Rio 
2016. 

69. Realizar reunião com os municípios de maior apelo turístico para 
definição das estratégias das ações de VISA;  

Março de 2016   
 Superintendencia 
SUVISA e SVS 

70. Elaborar documento final a ser encaminhado aos gestores dos 
municípios sede e de maior apelo turístico para sensibilização sobre a 
importância/fortalecimento e necessidades das ações de VISA visando 
à colaboração para o êxito dos eventos em massa com ênfase nas 
OLIMPÍADAS /2016 

Março de 2016   
 Superintendencia 
SUVISA e SVS 

Eixo 2: Controle Sanitário de Produtos e Serviços 

Objetivo  Resultado Esperado  Descrição  Cronograma Acompanhamento Responsável 

Estruturar e aperfeiçoar as 
ações de vigilância sanitária 
a fim de ampliar a 
capacidade de resposta do 
Sistema frente aos Jogos Rio 
2016 

Melhoria da qualidade 
sanitária dos produtos 
e serviços disponíveis 

71. Inspecionar os hospitais de referência para emergência no 
município sede e de maior apelo turístico, sob responsabilidade 
estadual; 

Até julho de 2016   
Elisa Pires de 
Azevedo-DFS 

72. Inspecionar os hospitais de referência para atendimentos clínico e 
especializado no município sede, sob responsabilidade estadual;  

Até julho de 2016   
Elisa Pires de 
Azevedo-DFS 

73. Inspecionar as hemorredes que serão referência para atendimento 
dos atletas, comitivas e espectadores;  

Até julho de 2016   
Elisa Pires de 
Azevedo-DFS 

74. Inspecionar os hospitais situados nos municípios com grande apelo 
turístico; 

Até julho de 2016   
Elisa Pires de 
Azevedo-DFS 

75. Organizar e monitorar a coleta dos alimentos pelos municípios; Até julho de 2016   
Jaqueline 
Barcelos Hosken 

76. Inspecionar e controlar, quando couber e em colaboração com a 
SUBVISA Rio de Janeiro, as empresas contratadas pelos organizadores 
do evento, para fornecimento de alimentos, produtos e/ou matérias 
primas sujeitos a VISA; 

Até julho de 2016 

Ação condicionada ao 
recebimento de 
informações do 
Comitê Rio 2016 

Jaqueline 
Barcelos Hosken -
DFA 

77. Apoiar ao município do Rio de Janeiro na articulação junto a outros 
municípios que forneçam alimentos para o evento; 

Até julho de 2016   
Jaqueline 
Barcelos Hosken - 
DFA 

78. Priorizar o acompanhamento das apurações das denúncias 
relacionadas as áreas de serviços de saúde e alimentos, recebidas pela 
SUVISA, referentes ao município sede e maior apelo turístico ; 

Até julho de 2016   SDEN/DGP 

Eixo 3: Vigilância das Doenças e Agravos à Saúde e detecção e monitoramento de emergências em vigilância sanitária, 
relacionados a serviços e produtos  
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Objetivo  Resultado Esperado  Descrição  Cronograma Acompanhamento Responsável 

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

Centro Integrado de 
Operações implantado 
com regime 
diferenciado de 
plantão, informações 
sistematizadas e 
fornecimento de 
relatórios. 

79. Integrar ações com a Vigilância Epidemiológica, CIEVS Estadual e 
Coordenação PAF/RJ; 

Eventos testes 
definidos e Jogos 
Rio 2016 

  
 Superintendência 
SUVISA e SVS 

80. Intensificar o acompanhamento das notificações sobre queixas 
técnicas e eventos adversos no Sistema NOTIVISA;  

Dezembro de 
2015 

  SDEN/DGP 

81. Sensibilizar a Vigilância Epidemiológica e CIEVS visando melhorar a 
captação das informações sobre a ocorrência das doenças transmitidas 
por alimentos (DTA); 

Março de 2016   
Jaqueline 
Barcelos Hosken - 
DFA 

82. Sensibilizar a Vigilância Epidemiológica -NVH- visando agilizar a 
captação das informações sobre de casos infecção hospitalar . 

Março de 2016   
Elisa Pires de 
Azevedo-DFS 

83. Fornecer informações para o CIOCS 
Eventos testes e 
Jogos Rio 2016 

 
Elisa Pires de 
Azevedo-DFS 

Eixo 4: Plano de Comunicação 

Objetivo  Resultado Esperado  Descrição  Cronograma Acompanhamento Responsável 

Desenvolver as ações de 
comunicação voltadas para 
os Jogos Rio 2016. 

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

84. Estabelecer fluxo para troca de informações entre os órgãos 
envolvidos nas ações voltadas para os eventos em massa 
proporcionando a agilidade das informações entre os mesmos. 

Até setembro de 
2016 

   Superintendência 
SUVISA e SVS 

Eixo 5: Acompanhamento e Avaliação 
Objetivo  Resultado Esperado  Descrição  Cronograma Acompanhamento Responsável 

Avaliar as ações 
desenvolvidas no âmbito da 
SUVISA, identificando as 
oportunidades de melhorias. 

Relatório elaborado 
após os Jogos Rio 2016. 

85.  Reunir periodicamente o GT para acompanhar as ações 
desenvolvidas no planejamento; 

Até setembro de 
2016 

  
 Elisa Pires de 
Azevedo - DFS 

86. Avaliar e consolidar relatório das atividades executadas. 
Até novembro de 
2016 

  
 Superintendência 
SUVISA e SVS 
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Plano Operativo da Vigilância Sanitária - Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016  

Ações da SUBVISA - RJ 

Eixo 1: Sensibilização de gestores e planejamento das ações de vigilância sanitária 

Objetivo  Resultado Esperado  Descrição  Cronograma Acompanhamento Responsável 

Promover a integração dos 
entes municipais no 
planejamento e na 
execução das ações de 
vigilância sanitária, com 
apoio dos gestores federal, 
estadual, municipal, e da 
Autoridade Pública 
Olímpica (APO). 

Subvisa-RJ articulada 
com os gestores da 
SMS, EOM, SES, 
Anvisa, APO e 
organizadores do 
evento, promovendo e  
viabilizando as ações 
de vigilância sanitária 
para segurança 
sanitária dos Jogos Rio 
2016. 

87.  Elaborar Plano de Ação a ser encaminhado à SMS sobre a 
importância/fortalecimento e necessidades das ações de VISA, visando a 
colaboração para o êxito dos Jogos Rio 2016. 

Até julho de 2015   Lassance/Marcia Melo. 

 88. Identificar os pontos de maior risco ao trabalhador seja ele 
proveniente de estrutura física, da oferta de alimentação e saúde nas 
arenas de competição. 

Até maio de 2016   Cyro  

Eixo 2: Controle Sanitário de Produtos e Serviços 

Objetivo  Resultado Esperado  Descrição  Cronograma Acompanhamento Responsável 

Estruturar e aperfeiçoar as 

ações da visa a fim de 

ampliar a capacidade de 

resposta frente aos Jogos 

Rio 2016. 

Melhoria da qualidade 

sanitária dos produtos 

e serviços disponíveis. 

89. Inspecionar e monitorar, as empresas contratadas pelos organizadores 
do evento, para fornecimento de alimentos, produtos e/ou matérias primas 
sujeitos a VISA, localizadas no Município do RJ, após o recebimento da lista 
pelo Comitê Rio 2016.  

Até maio de 2016 

Ação condicionada ao 
recebimento de 
informações do 
Comitê Rio 2016 

Coutinho 
 
 

90. Coletar e enviar ao LCP amostras de alimentos e água das empresas 
contratadas pelos organizadores do evento, para fornecimento de 
alimentos, produtos e/ou matérias primas sujeitos a VISA, localizadas no 
MRJ, mediante lista entregue pela Rio 2016. 

até maio/2016 

  

Coutinho 
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91. Inspecionar empresas envasadoras de água mineral no município do RJ, 
segundo cadastro da SUBVISA 

até maio/2016 
  

Coutinho 

92. Analisar amostras de água e alimentos coletados pela SUBVISA das 
Arenas de Competição, hotéis, empresas envasadoras de água, empresas 
contratadas para a produção dos alimentos pela Rio 2016, quando houver 
necessidade. 

Junho 2105 a 
agosto 2016 

  

Eliane 

93. Colher e enviar amostra ao LCP de 1 empresa envasadora de água 
mineral/mês no município do RJ. 

Junho  2105 a 
junho 2016 

  
Coutinho 

94. Coletar e encaminhar ao LCP, refrescos das lojas Fast Food do 
Patrocinador Oficial distribuidos nas 4 regiões de competição (Copa, 
Maracanã, Deodoro, Barra)-20 coletas por mês. 

Junho  2015 a 
junho 2016   

Coutinho 

95. Coletar e encaminhar ao LCP, sanduiches nas lojas Fast Food do 
Patrocinador Oficial,distribuidas nas 4 regiões de competição (Copa, 
Maracana, Deodoro, Barra da Tijuca)-20coletas por mês. 

Junho  2105 a 
agosto 2016   

Coutinho 

96. Coletar e encaminhar ao LCP, refeição feijoada nos Hotéis de 
permanência da familia olimpica e restaurantes distribuidos nas 4 regiões de 
competição (Copa, Maracana, Deodoro, Barra)-20 coletas por mês. 

Junho  2105 a 
agosto 2016   

Coutinho 

97. Coletar e encaminhar ao LCP, sanduiches naturais das lojas e quiosques 
distribuidos nas 4 regiões de competição (Copa, Maracana, Deodoro, Barra)-
20coletas por mês. 

Junho  2105 a 
agosto 2016   

Coutinho 

98. Coletar e encaminha ao LCP alimentos (risotos, pastel, crepes, 
empanados) nos Veiculos de Food Truck que ficarão localizados nas 4 regiões 
de competição (Copa, Maracana, Deodoro, Barra)-20 coletas por mês. 

Junho  2105 a 
agosto 2016   

Coutinho 

99. Realizar a manutenção do cadastro e inspecionar as indústrias 
fornecedoras de gelo para adição em alimentos e bebidas.  

Junho  2105 a 
agosto 2016 

  
Coutinho 

100. Coletar e encaminhar amostras de gelo ao LCP para analise, das 
indústrias fornecedoras de gelo para adição em alimentos e bebidas para 
fins de cadastro-10 amostras por mês. 

Junho  2105 a 
junho 2016   

Coutinho 

101. Realizar a manutenção do cadastro e inspecionar as indústrias de 
sanduíches naturais.  

Junho  2105 a 
junho 2016 

  
Coutinho 

102. Coletar e encaminhar amostras de sanduiches ao LCP para analise as 
indústrias de sanduíches naturais para fins de cadastro-10 amostras por mês. 

Junho 2105 a 
junho 2016 

  
Coutinho 

103. Inspecionar as indústrias de alimentos participantes do evento 
relacionadas pela organização Rio 2016, mediante lista a ser entregue. 

Junho 2105 a 
agosto 2016   

Coutinho 

104. Inspecionar os estabelecimentos de maior risco para o evento, 
localizados nas 4 áreas de competição, identificando aqueles com maior 
risco sanitário: Hotéis, albergues e hostels; restaurantes e churrascarias; 
fornecedoras de reifeições e lanches (refeição transportada); bares, 
lanchonetes e congêneres. 

Junho  2105 a 
agosto 2016 

  

Coutinho 
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105. Inspecionar Quiosques da Orla (Copacabana, Ipanema, Leblon, 
Flamengo, Botafogo, Glória, Urca, Barra, Recreio,  Lagoa Rodrigo de Freitas e 
Ilha do Governador)  para avaliação das condições sanitárias. 

Junho  2105 a 
agosto 2016  

Coutinho 

106. Inspecionar Shoppings, pontos turísticos, terminais viários, no comércio 
de alimentos, nas 4 áreas de competição, os estabelecimentos de maior risco 
para o evento. 

Junho  2105 a 
junho 2016   

Coutinho 

107. Coletar amostras de alimentos apontados em 100% dos surtos de DOA, 
no município do Rio de Janeiro. 

Julho/2015 a 
setembro/2016  

Coutinho 

108. Analisar estrutura física dos projetos arquitetônicos das cozinhas dos 
hotéis novos ou em reforma, quando couber, iniciando a partir do 
encaminhamento dos projetos das instalações. 

Até maio/2016 

  

Marcia Simões 

109. Inspecionar os postos médicos nas instalações de competição e locais 
que sediarão os eventos, previamente ao evento, iniciando no evento teste. 

Até maio/2016 
  

Claudia Viana 

110. Inspecionar os postos médicos nas instalações de competição e locais 
que sediarão os eventos, durante a sua realização nas áreas de competição, 
iniciando nos Eventos-Teste até o inicio dos Games Time. 

14 de julho de 
2015 até setembro 
de 2016 

  

Claudia Viana 

111. Inspecionar as empresas prestadoras de serviços de remoção de 
pacientes, contratadas para atuar nas 4 zonas de competição. 

Até maio/2016 
  

Claudia Viana 

112. 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. 

Julho/2015 a 
agosto/2016   

Cyro 

113. Manter a avaliação da água de consumo humano nas áreas de evento, 
nas 4 regiões de competição. 

Julho/2015 a 
agosto/2016 

 
Eliane 

114. Inspecionar e monitorar cozinhas dos canteiros de obras relacionadas 
ao Evento nas 4 zonas de competição. 

até junho/2016 
 

Coutinho 

Eixo 3: Vigilância das Doenças e Agravos à Saúde e detecção e monitoramento de emergências em vigilância sanitária, 
relacionados a serviços e produtos  

Objetivo  Resultado Esperado  Descrição  Cronograma Acompanhamento Responsável 

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

Controle da incidência 
de zoonoses e CIOCS 
atualizado com os 
dados diários das 
atividades da SUBVISA. 

115. Inspecionar e monitorar, antes das competições, possíveis populações 
de artrópodos das ordens Araneae (aranha) e Scorpiones (escorpião); a 
população dos Squamatas (serpentes) e; Lepidópteros (lagartas), na região 
de realização dos jogos com possibilidade de focos, como Parque Olímpico, 
Deodoro, Parque dos Atletas, e Campo de Golfe. 

De julho de 2015 a 
setembro de 2016 

  Silvio Pimentel 



23 
 

116. Coletar amostras de animais sinantrópicos, quando presentes, e 
encaminhar a parceiros institucionais para identificação taxonômica, antes 
das competições. 

De junho de 2015 
a setembro de 
2016 

  Silvio Pimentel 

117. Avaliar a presença de flebotomíneos (insetos transmissores da 
Leishmania spp) com o uso de armadilhas luminosas, mais precisamente no 
Parque Olímpico de Deodoro e Parque dos Atletas. 

De junho de 2015 
a setembro de 
2016 

  Silvio Pimentel 

118. Coletar quirópteros nas dependências dos Parques Olímpicos para 
posterior encaminhamento à UJV visando exame da Raiva Animal, quando 
presente. 

De junho de 2015 
a setembro de 
2016 

  Silvio Pimentel 

119. Recolher animais suspeitos de esporotricose, quando presentes nas 
Arenas do Parque Olímpico, Deodoro, Parque dos Atletas e Campo de Golfe. 

De junho de 2015 
a setembro de 
2016 

  Alda Freaza 

120. Manter vacinação antirrábica itinerante de pequenos animais (cães e 
gatos) nas proximidades das instalações olímpicas nas 4 regiões de 
ocorrência dos jogos. 

De junho de 2015 
a setembro de 
2016 

  Alda Freaza 

121. Fornecer relatórios de produção das ações para o CIOCS Regional 
durante o período. 

Eventos testes e 
Jogos Rio 2016 

  
Flávia Mello/Márcia 
Melo 

Eixo 4: Plano de Comunicação 

Objetivo  Resultado Esperado  Descrição  Cronograma Acompanhamento Responsável 

Desenvolver as ações de 
comunicação voltadas para 
os Jogos Rio 2016 

Ações de comunicação 
planejadas e 
divulgadas. 

122. Disponibilizar cartazes sobre Esporotricose nas 10 (dez) Áreas de 
Planejamento da cidade, visando prover as Unidades de Saúde com esse tipo 
de material. 

De junho de 2015 
a setembro de 
2016 

  Alda Freaza 

123. Disponibilizar cartazes sobre Esporotricose para as Coordenadorias 
Regionais de Educação localizadas na Zona Oeste da Cidade (7ª, 8ª, 9ª e 10ª 
CRE). 

De junho de 2015 
a setembro de 
2016 

  Alda Freaza 

Eixo 5: Acompanhamento e Avaliação 

Objetivo  Resultado Esperado  Descrição  Cronograma Acompanhamento Responsável 

Avaliar as ações 
desenvolvidas, identificando 
as oportunidades de 
melhorias. 

Relatório elaborado 
após os Jogos Rio 2016. 

124. Elaborar relatório final sobre as atividades desenvolvidas pela SUBVISA, 
durante os jogos olímpicos e Paralímpicos e eventos-teste. 

Novembro de 
2016 

  Flávia Mello/Márcia 
Melo 

125. Participar das reuniões de avaliação dos Subgrupos de VISA e RISCOS e 
Grupos SAÚDE e PORTO. 

2013 a setembro 
de 2016. 

  Marcia Melo 
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ANEXO I 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES GERAIS PARA OS JOGOS RIO 2015-2016-SUBGRUPO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ID AÇÃO CRONOGRAMA Responsável Descritores 
Vinculados  

Execução  

1 Inspecionar e monitorar as empresas contratadas pelos organizadores do evento para 
fornecimento de alimentos, produtos e/ou matérias primas sujeitos à vigilância sanitária, 
localizadas no MRJ, conforme recebimento da lista do Comitê Rio 2016. 

Até junho/2016 SUBVISA 89,90 e 103   

2 Inspecionar os estabelecimentos de maior risco para o evento: Hotéis, albergues, hostels, 
quiosques da orla, shoppings, pontos turísticos, restaurantes e churrascarias, 
fornecedoras de refeições e lanches (refeição transportada), bares, lanchonetes e 
congêneres; localizados nas 4 zonas de competição. 

Junho/2015 a agosto 2016 SUBVISA 104,105 e 106   

3 Executar inspeções de vigilância sanitária nos postos médicos e locais de alimentação 
dentro das instalações olímpicas e paralímpicas, em tempo hábil para a realização dos 
Jogos, em cronograma acordado com o Comitê Rio 2016 (Eventos-teste e Jogos 2016) 

Julho de 2015 até setembro de 2016 SUBVISA 10, 109 e 110   

4 Inspecionar as empresas prestadoras de serviços privados de remoção de pacientes, 
contratadas para atuar nas 4 zonas de competição durante os eventos-teste, mediante 
recebimento de lista do Comitê Rio 2016. 

Julho/2015 a maio/2016 SUBVISA 111   

5 Inspecionar, monitorar e recolher possíveis reservatórios animais de agentes patogênicos 
na região de realização dos Jogos Rio 2016 (Arenas do Parque Olímpico, Deodoro, Parque 
dos Atletas e Campo de Golfe). 

Junho/2015 a setembro/2016 SUBVISA 115 a 120   

6 Entregar à SUBVISA a lista das empresas fornecedoras de alimentos, produtos e/ou 
matérias primas, contratadas para atuar nas 3 ondas de eventos-teste e nos Jogos Rio 
2016. 

1ª onda: até julho/2015 
2ª onda: até setembro/2015 
3ª onda: até janeiro/2016 
Jogos 2016: até abril/2016 

Rio 2016 13, 30, 35, 76, 
77, 89 e 103 

  

7 Entregar à SUBVISA a lista das empresas prestadoras de serviços privados de remoção de 
pacientes, contratadas para atuar nas 4 zonas de competição durante os eventos-teste 

1ª onda: até julho/2015 
2ª onda: até setembro/2015 
3ª onda: até janeiro/2016 
Jogos 2016: até abril/2016 

Rio 2016 13, 30, 35, 76, 
77 e 111 
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES GERAIS PARA OS JOGOS RIO 2015-2016-SUBGRUPO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ID AÇÃO CRONOGRAMA Responsável Descritores 
Vinculados  

Execução  

8 Apresentar à SUBVISA os projetos arquitetônicos referentes aos postos médicos, postos 
de coleta, policlínica, locais de alimentação e abrigos de resíduos das instalações olímpicas 
e paralímpicas. 

1ª onda: até julho/2015 
2ª onda: até setembro/2015 
3ª onda: até janeiro/2016 
Jogos 2016: até abril/2016 

Rio 2016 36   

9 Viabilizar o acesso das equipes de vigilância sanitária municipal, estadual e federal às 
instalações olímpicas e paralímpicas, nas 4 zonas de competição durante os eventos-teste 
e nos Jogos Rio 2016, para a realização das devidas inspeções sanitárias. 

Julho/2015 a setembro/2016 Rio 2016 10, 11, 109 e 
110 

  

10 Entregar a lista com os contatos dos responsáveis por instalação olímpica e paralímpica 
perante a vigilância sanitária para a SUBVISA. 

1ª onda: até julho/2015 
2ª onda: até setembro/2015 
3ª onda: até janeiro/2016 
Jogos 2016: até abril/2016 

Rio 2016 87   

11 Inspecionar e monitorar as empresas contratadas pelos organizadores dos eventos 
realizados no Rio de Janeiro, sediadas fora do município e dentro do estado do Rio de 
Janeiro, para fornecimento de alimentos, produtos e/ou matérias primas, conforme 
recebimento da lista do Comitê Rio 2016. 

Até junho/2016 SUVISA 76 e 77   

12 Solicitar às Vigilâncias Sanitárias locais ações de inspeção e monitoramento das empresas 
contratadas pelos organizadores dos eventos-teste e Jogos Rio 2016, sediadas fora do 
estado do Rio de Janeiro, para fornecimento de alimentos, produtos e/ou matérias 
primas, conforme recebimento da lista do Comitê Rio 2016. 

Até junho/2016 ANVISA 13   

13 Inspecionar instalações de saúde e de alimentos e bebidas nos portões de entrada da 
cidade do Rio de Janeiro (Aeroportos Santos Dumont e Galeão e Porto do Rio de Janeiro) 

Julho/2015 a setembro/2016 ANVISA 60   

14 Elaborar plano de monitoramento laboratorial de alimentos das cidades-sede em parceria 
com as Visas. 

set/15 ANVISA 33, 90 e 92   

15 Enviar o plano de prestação de serviços de saúde para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016 à Anvisa para avaliação (RDC 13/14) 

5 de abril de 2016 Rio 2016 35 e 36   

16 Publicar as revisões das RDC 02/2013 e RDC 33/2014 set/15 ANVISA 63 e 31   
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES GERAIS PARA OS JOGOS RIO 2015-2016-SUBGRUPO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ID AÇÃO CRONOGRAMA Responsável Descritores 
Vinculados  

Execução  

17 Repassar relatório ao CIOCS com as informações da atuação da Vigilância Sanitária 
durante o período dos eventos. Eventos-teste e Jogos Rio 2016 

SUBVISA; SUVISA 
e ANVISA 

10, 37, 83 e 121   

 


