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CDC simula risco de importação do vírus da Zika por viagens
relacionadas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016
Segundo o Conselho Nacional de Turismo do Brasil, entre 350 mil e 500 mil visitantes
internacionais e atletas de 207 países são esperados no Rio de Janeiro, Brasil para os
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Esse volume de visitantes representa uma
parcela muito pequena (0,25%) do total de viagens feitas para os países afetados pelo
vírus da Zika em 2015.
Estima-se que a probabilidade de infecções causadas pelo mosquito transmissor da Zika
seja baixa porque os jogos serão realizados no período de inverno (5 a 21 de agosto e de
7 a 18 de setembro), quando o clima seco e mais frio normalmente reduz a população do
mosquito. O CDC também realizou uma análise para prever quais países correm o risco
de importar o vírus exclusivamente em decorrência dos jogos.
Principais pontos:


Apesar de todos os países estarem em risco de importação do vírus da Zika em
decorrênica de viagens, o CDC estimou que o Chade, Djibuti, Eritreia e Iêmen
estarão especialmente vulneráveis durante o evento.
 Esses quatro países não têm um fluxo de viagens para outros países afetados pelo
vírus da Zika, exceto por sua participação nos jogos, e têm condições ambientais
e populacionais para a transmissão do vírus por mosquitos.
 As recomendações de prevenção para todos os atletas e visitantes dos jogos
incluem:
o Mulheres grávidas não devem viajar para os jogos.
o Todos os visitantes devem adotar medidas para evitar picadas de mosquitos
durante a viagem e por três semanas depois de retornarem ao seu país.
o Todos os visitantes devem adotar medidas contra a transmissão sexual do
vírus.
Saiba mais>>
###
Departamento de Saúde e Serviço Social dos EUA
O CDC trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana para proteger a saúde e a
segurança da população dos Estados Unidos. Quer as doenças surjam nos EUA ou no
exterior, sejam curáveis ou possam ser prevenidas, sejam crônicas ou agudas, derivem
de erro humano ou ataque deliberado, o CDC está comprometido com a resposta aos
desafios de saúde mais prementes nos Estados Unidos e em nível global.

