
DaDos A ciência sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016

Artigos e citAções

Entre 2010 e 2016 foram 
publicados 84 artigos  
em revistas indexadas pelo 
sistema Web of Science  
sobre os Jogos Olímpicos  
Rio 2016, que receberam  
um total de 131 citações  

áreAs do conhecimento
Abaixo, as áreas do conhecimento mais frequentes em artigos publicados  
sobre os três últimos Jogos Olímpicos. Praticamente ausentes de artigos nas edições 
anteriores, doenças infecciosas aparecem na 9ª posição em 2016

Artigos mAis citAdos
Nas quatro edições anteriores dos Jogos 
Olímpicos (Sidney, Atenas, Pequim, 
Londres), os países-sede apareceram 
mais vezes como endereço dos autores 
dos artigos mais citados. Na Rio 2016,  
o Brasil aparece apenas uma vez como 
domicílio de pesquisadores dos  
papers mais citados

instituições e pAíses dos Autores
Pesquisadores de mais de 100 instituições, de 28 países, 
participaram como autores dos artigos publicados sobre a Rio 2016. 
O Brasil lidera ambas as listas

Metodologia  fORAm PESquiSAdAS tOdAS AS BASES dE dAdOS dO SiStEmA WEB Of SciENcE, thOmSON REutERS, utiLizANdO AS SEguiNtES BuScAS (E SEuS ANáLOgOS PARA OS JOgOS dE SidNEy, AtENAS, PEquim E LONdRES, 
iNcLuSivE Em PORtuguêS): títuLO – OLimPíAdAS, “JOgOS OLímPicOS”, “OLymPic gAmES”, OLymPicS, + RiO, + 2016; tóPicO – OLimPíAdAS, “JOgOS OLímPicOS”, “OLymPic gAmES”, + RiO, + 2016. dAtA dA PESquiSA: 23/09/2016.

fApesp – fundAçãO de AmpARO à pesquisA dO estAdO de sãO pAulO                            SEcREtARiA dE dESENvOLvimENtO EcONômicO, ciêNciA E tEcNOLOgiA GOveRnO dO estAdO de sãO pAulO

pResidente  José goldemberg  |  vice-pResidente  Eduardo moacyr Krieger  |  cOnselhO supeRiOR  carmino Antonio de Souza, Eduardo moacyr Krieger, fernando ferreira costa, João fernando gomes de Oliveira, João grandino 
Rodas, José goldemberg, marilza vieira cunha Rudge, José de Souza martins, Julio cezar durigan, Pedro Luiz Barreiros Passos, Pedro Wongtschowski, Suely vilela Sampaio  |  cOnselhO técnicO-AdministRAtivO  carlos Américo 
Pacheco (Diretor-Presidente); carlos henrique de Brito cruz (Diretor Científico); Joaquim J. de camargo Engler (Diretor Administrativo)

RevistA pesquisA fApesp ––  cOORdenAdOR científicO  Luiz henrique Lopes dos Santos  |  diRetORA de RedAçãO  Alexandra Ozorio de Almeida  |  editOR-chefe  Neldson marcolin  |  editORes  fabrício marques (Política),  
márcio ferrari (Humanidades), marcos de Oliveira (Tecnologia), Ricardo zorzetto (Ciência), carlos fioravanti e marcos Pivetta (Editores espe ciais), Bruno de Pierro (Editor-assistente)  |  RevisãO  Alexandre Oliveira e margô Negro  |   
ARte  mayumi Okuyama (Editora), Ana Paula campos (Editora de infografia),  Júlia cherem Rodrigues e maria cecilia felli (Assistentes)  |  fOtóGRAfOs  Eduardo cesar e Léo Ramos  |  mídiAs eletRônicAs  fabrício marques (Coordenador)  |  
inteRnet  Pesquisa FAPESP on-line  maria guimarães (Editora), Rodrigo de Oliveira Andrade (Repórter), Jayne Oliveira (Redatora), Renata Oliveira do Prado (Mídias sociais)  |  RádiO  Pesquisa Brasil  Biancamaria Binazzi (Produtora)  |  
cOlAbORAdORes  Alexandre Affonso, André Julião, Bárbara malagoli, christina queiroz, igor zolnerkevic, Lauro Lisboa garcia, Luana geiger, Nelson Provazi, Pedro hamdan, valter Rodrigues, yuri vasconcelos

GestãO AdministRAtivA  iNStitutO uNiEmP  |  pesquisA fApesp  Rua Joaquim Antunes, no 727, 10o andar, cEP 05415-012, Pinheiros, São Paulo-SP  |  fApesp  Rua Pio Xi, no 1.500, cEP 05468-901, Alto da Lapa, São Paulo-SP

pARA fAlAR cOm A RedAçãO  (11) 3087-4210, cartas@fapesp.br  |  pARA AnunciAR  Paula iliadis (11) 3087-4212, publicidade@fapesp.br  |  pARA AssinAR  (11) 3087-4237  assinaturaspesquisa@fapesp.br

tiRAGem  29.500 exemplares  |  impRessãO  Plural indústria gráfica  |  distRibuiçãO  diNAP  |  é pROibidA A RepROduçãO tOtAl Ou pARciAl de textOs e fOtOs sem pRéviA AutORizAçãO
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 27 citações   › Petersen, E. Rapid spread of zika 
virus in the Americas – implications for public 
health preparedness for mass gatherings at 
the 2016 Brazil Olympic games. int. J. infect. 
diseases. n. 44 (2016), p. 11-15. 

 13  citações   › forbes-Robertson, S. circadian 
disruption and remedial interventions effects 
and interventions for jet lag for athletic peak 
performance. Sports Medicine. n. 42:3 (2012), 
p.185-208. 

 10 citações   › hue, O. the challenge of performing 
aerobic exercise in tropical environments: 
Applied knowledge and perspectives. int. J. 
Sports Physiology & Performance. n. 6:4 (2011), 
p. 443-54. 
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ciências do Esporte

c. Sociais (outros tópicos)

Sociologia

Economia e Negócios

Psicologia

Administração Pública

Saúde Pública, Ocupacional e Ambiental

c. Ambientais e Ecologia

doenças infecciosas

história

 toxocologia

2008 2012 2016

comunicação

Engenharia

Atendimento da saúde

 c. Atmosféricas e meteorologia

área que aparece apenas uma vez


