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 Festival Rock in Rio – a atuação do setor da saúde 

Este ano decorreu mais uma edição do Rock in Rio Lisboa. Como tem sido habitual, o Dr. Ricardo Mexia, enquanto 

responsável pela equipa do setor da saúde, convidou os médicos internos de saúde pública a visitar o recinto para 

conhecer o trabalho desenvolvido no âmbito deste evento de massa.  

 

Figura 1 - Palco principal 

 

O número de participantes diário chega a ultrapassar os 80 mil, o que implica um grande esforço de coordenação das 

entidades organizadores, para garantir tanto a prevenção como a resposta adequada a eventuais acidentes ou problemas 

de saúde que surjam durante o evento. A prestação de cuidados de saúde é assegurada pelo grupo Lusíadas Saúde, e a 

Unidade de Saúde Pública de Lisboa Central dá apoio nas atividades que são da sua competência, incluindo:  

 Visitas de acompanhamento aos estabelecimentos de restauração e bebidas, com emissão de recomendações 

para o cumprimento das normas HACCP (Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos) e assegurar condições 

de funcionamento adequadas dos estabelecimentos. Destaca-se a recomendação para a venda de “alimentos 

seguros” (alimentos simples, com baixa necessidade de manipulação e baixa perecibilidade), no sentido de evitar 

toxiinfeções alimentares coletivas; 

 Monitorização e controlo da qualidade das águas recreativas (piscina existente no recinto) e para consumo 

humano; 

 Operacionalização do programa REVIVE (Rede Nacional de Vigilância de Vetores) (Figura 2); 

 Vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis.  
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Figura 2 - Tanques de armazenamento de água para consumo (à esquerda). Armadilha para ovos, no âmbito do programa 
REVIVE (à direita) 

 

Durante o evento, a equipa de saúde procede à articulação entre a produção e outras entidades ligadas aos setores da 

saúde e da segurança. Garante também o acompanhamento de ocorrências que impliquem evacuação dos participantes. 

Um evento de massa como um festival musical configura uma oportunidade de realizar educação e promoção da saúde. 

A Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (DICAD) da Administração Regional de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo dispõe de uma banca dentro do recinto onde desenvolve campanhas relacionadas com consumos 

responsáveis (Figura 3).  

 

Figura 3 - banca da DICAD no recinto do Rock in Rio 
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Atualmente existem bancas de venda de tabaco no recinto do evento (Figura 4). Um dos desafios futuros consiste na 

adoção de políticas saudáveis pelas entidades organizadoras, nomeadamente a proibição de venda de produtos de 

tabaco. 

 

Figura 4 - banca de venda de tabaco, dentro do recinto do evento 

 

 

Figura 5 - grupo de visitantes 

 

Carlos Matos, Médico Interno de Saúde Pública, USP Porto Oriental 


