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Avaliação dos riscos das viagens e dos transportes: 

orientações provisórias para as autoridades de saúde 

pública e do sector dos transportes 

 
Este documento é uma actualização do documento da OMS datado de 21 de Abril de 2014: 

“Avaliação dos riscos das viagens e dos transportes: orientações provisórias para as autoridades de 

saúde pública e do sector dos transportes” 

1. Antecedentes 

 O período de incubação da doença do vírus do Ébola (EVD) (intervalo desde a infecção até 

ao início dos sintomas) oscila entre 2 e 21 dias. As pessoas não são infecciosas durante o 

período de incubação, mas passam a sê-lo com o início dos sintomas.  

 A transmissão pessoa a pessoa, por meio do contacto directo com indivíduos infectados e 

sintomáticos ou os seus fluidos ou secreções, é a principal via de transmissão. A transmissão 

aérea não está documentada. 

 O risco de infecção durante o transporte de pessoas pode ser reduzido através do uso de 

medidas básicas de prevenção e controlo da infecção.  

 No actual surto, os viajantes infectados atravessaram fronteiras terrestres com os países 

vizinhos ou viajaram para outros países. Poderá haver exportação de casos de EVD para 

países não afectados. 

2. Recomendações da comissão para emergências   

 Uma Comissão para Emergências de Ébola, reunida em 8 de Agosto de 2014, ao abrigo do 

Regulamento Sanitário Internacional (2005), concluiu que:  

 O surto de Ébola na África Ocidental constitui um “evento extraordinário” e um risco de 

saúde pública para outros Estados. 

 As possíveis consequências de nova propagação internacional são particularmente graves, 

dada a virulência do vírus, os padrões de transmissão intensa, tanto nas comunidades como 

nas unidades de saúde, e os frágeis sistemas de saúde nos países actualmente afectados e 

nos países em maior risco.  

 Considera-se essencial uma resposta internacional coordenada para travar e inverter a 

propagação internacional do Ébola.  

 A Directora-Geral da OMS declarou o surto de Ébola na África Ocidental uma Emergência de 

Saúde Pública de Dimensão Internacional (PHEIC) e publicou recomendações específicas 

para a resposta ao surto de Ébola (mais informações em 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/Ébola-20140808/en/ ). 

 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-20140808/en/
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3. Risco de EVD para diferentes grupos 

3.1  Viajantes que regressam de zonas afectadas  

O risco de um viajante contrair a infecção do vírus do Ébola durante uma visita às zonas 

afectadas e de desenvolver a doença depois do regresso é extremamente pequeno, mesmo que 

a visita tenha incluído viagens a zonas onde tenham sido notificados casos primários. A 

transmissão exige contacto directo com sangue, secreções, outros fluidos corporais ou tecidos de 

pessoas infectadas ou com cadáveres ou animais infectados, as quais são exposições improváveis 

para o viajante normal. Aconselha-se vivamente todos os viajantes a evitarem esse tipo de 

contactos. 

3.2  Viajantes que visitam família e amigos  

O risco para os viajantes que visitam a família e os amigos em zonas afectadas também é baixo, a 

não ser que o viajante tenha contacto físico directo com uma pessoa doente ou morta ou um 

animal infectado com o vírus do Ébola. Os visitantes são vivamente aconselhados a evitar todo o 

contacto físico directo com uma pessoa doente ou morta infectada pelo vírus do Ébola.  

3.3  Doentes que viajam com sintomas e companheiros de viagem 

Existe a possibilidade de que uma pessoa que esteve exposta ao vírus do Ébola e desenvolveu 

sintomas possa embarcar num voo comercial ou outro meio de transporte, sem informar a 

empresa transportadora da sua situação. Esses doentes devem procurar ajuda médica 

imediatamente após a sua chegada, devendo ser isolados para evitar a transmissão. Embora o 

risco para os companheiros de viagem nessa situação seja muito baixo, recomenda-se a 

identificação dos contactos nessas circunstâncias.  

3.4  Profissionais de saúde em zonas afectadas  

Existem riscos para os profissionais de saúde e os voluntários que tratam dos doentes de EVD. 

Esses riscos podem ser considerados baixos, a menos que não se respeitem as medidas 

adequadas de prevenção e controlo da infecção (tais como o uso de água limpa e sabão ou 

soluções à base de álcool para a desinfecção das mãos, equipamento de protecção pessoal, 

práticas seguras de injecção e tratamento adequado dos resíduos), inclusive nos serviços 

médicos dos portos, aeroportos e fronteiras terrestres.  

4. Orientações para as autoridades de saúde pública  e sector dos 

transportes 

4.1  Orientações para todos os países 

4.1.1  Aumentar a sensibilização e os conhecimentos dos viajantes  

Os viajantes que partam ou cheguem de uma zona onde a transmissão da EVD esteja a ocorrer 

devem receber informação sobre o potencial risco de EVD (ver o modelo proposto em baixo) nos 

pontos de partida e chegada (e.g., nos aeroportos ou portos, nas áreas de embarque ou de 

desembarque ou nos pontos de travessia terrestre. A informação deve também ser divulgada 
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junto das comunidades onde existam pessoas que atravessam fronteiras e perto das fronteiras 

internacionais relevantes. A referida informação deve realçar que, para minimizar o risco de 

infecção, os viajantes ou residentes nas zonas afectadas dos países devem evitar:  

 contacto com sangue ou fluidos corporais (e.g. saliva, vómito, urina e fezes) ou com os 

tecidos de uma pessoa ou cadáver infectado pelo Ébola;  

 contacto com animais selvagens, vivos ou mortos, ou com a sua carne crua ou mal 

cozinhada; 

 ter relações sexuais com uma pessoa doente ou com um homem que tenha sido infectado 

pelo Ébola durante, pelo menos, 7 semanas depois da sua recuperação;  

 contacto com agulhas usadas e quaisquer outros objectos que possam ter sido 

contaminados por uma pessoa ou cadáver infectado pelo Ébola, mesmo que não seja visível 

sangue ou fluido corporal.  
 

Os viajantes devem ser informados sobre o local onde podem obter assistência médica no seu 

destino e sobre quem devem informar no caso de adoecerem (e.g., através de números de 

telefone de apoio). 
 

Modelo de mensagens aos viajantes  

 A infecção ocorre através de contacto com sangue, fluidos corporais ou tecidos de uma 

pessoa infectada e sintomática ou por contacto com objectos contaminados. 

 As pessoas que tenham tido contacto directo com uma pessoa infectada e sintomática ou 

com um animal infectado são pessoas de risco.  

 Evitar todos os contactos com sangue, fluidos corporais e tecidos de pessoas doentes, 

mesmo depois da sua morte. 

 Não manusear objectos que possam ter estado em contacto com uma pessoa infectada. 

 Os sintomas incluem febre, fraqueza, dores musculares, dor de cabeça e garganta irritada. 

A estes sintomas seguem-se vómitos, diarreia, erupções e, em alguns casos, hemorragias.  

 Recentemente foram confirmados casos de Ébola na Guiné, Libéria, Nigéria, Senegal e Serra 

Leoa. Nesses países, é preciso ter cuidado para evitar a infecção pela EVD. 

 Estar simplesmente na proximidade de uma pessoa com aspecto saudável (por exemplo, 

num transporte público) não constitui um risco. 

 Não existe nenhuma vacina aprovada.  

 Usar práticas normais de higiene, especialmente lavar as mãos com uma solução à base de 

álcool (desinfectante de mãos), se disponível, e com água e sabão, quando as mãos estão 

visivelmente sujas. Fazer a higiene das mãos, especialmente antes de tocar nos olhos, nariz 

ou boca e depois de usar sanitários ou tocar em objectos com elevada probabilidade de 

estarem contaminados.  

 Se tiver estado em zonas em que tenham sido recentemente notificados casos de Ébola, 
procurar imediatamente assistência médica, no caso de se sentir doente (febre, dor de 
cabeça, outras dores, garganta irritada, diarreia, vómitos, dores de estômago, erupções ou 
olhos vermelhos). Um tratamento imediato melhora as hipóteses de recuperação. 
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Os visitantes que regressem de zonas afectadas devem ser informados de que, se desenvolverem 

sintomas como febre, fraqueza, dores musculares, dor de cabeça, garganta irritada, vómitos, 

diarreia, erupções ou hemorragias nas 3 semanas seguintes ao seu regresso ou se suspeitarem 

de que estiveram expostos ao vírus do Ébola (e.g., voluntários que trabalharam em unidades de 

saúde) nas zonas afectadas, devem procurar imediatamente assistência médica e informar o 

médico acerca da sua recente viagem. 
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4.1.2  Intensificar a sensibilização e os conhecimentos dos prestadores de cuidados de saúde 

Os prestadores de cuidados de saúde que tratem de viajantes que regressam de zonas afectadas 

devem interrogá-los sobre a sua história de viagens e considerar a possibilidade de EVD. Uma 

pessoa suspeita de ter estado exposta ao vírus do Ébola deve ser avaliada, para  determinar se 

teve contacto físico directo com uma pessoa doente ou morta, com EVD suspeita ou 

comprovada (ver secção 3).  

Se o risco de exposição for considerado baixo, a pessoa deve ser tranquilizada, pedindo-se-lhe 

para monitorizar a sua temperatura e sintomas durante 21 dias e, se os sintomas se 

desenvolverem, procurar imediatamente um médico. Outros diagnósticos possíveis (e.g. 

paludismo) devem ser investigados e o doente regularmente monitorizado. Nestas fases de 

observação, não é necessário internamento hospitalar.  

A informação essencial a fornecer aos prestadores de cuidados deve incluir o seguinte:  

 Os sintomas mais comuns sentidos pelas pessoas infectadas pelo vírus são o súbito início de 

febre, fraqueza intensa, dores musculares, dores de cabeça e garganta irritada. Seguem-se 

vómitos, diarreia, erupções, função renal e hepática limitada e, numa fase avançada, 

hemorragia interna e externa. Os achados laboratoriais incluem baixa contagem de glóbulos 

brancos e plaquetas e aumento das enzimas hepáticas.  

 O  período de incubação varia entre 2 e 21 dias.  

 As pessoas são infecciosas enquanto o seu sangue e secreções contiverem o vírus. Os 

homens que recuperaram da doença podem ainda transmitir o vírus, através do seu sémen, 

até 7 semanas depois da recuperação.  

 Paludismo, febre tifóide, shigelose, leptoespirose, febre amarela, dengue e outras febres 

hemorrágicas virais estão entre os diferentes diagnósticos a considerar nesses doentes.  

 Se o risco de exposição for considerado elevado (e.g., um agente de saúde que se feriu com 

uma agulha de seringa potencialmente contaminada), deve considerar-se a sua transferência 

para um centro especializado. 

Mais informações poderão ser obtidas em: 

 Disease Outbreak News (DON)  (http://www.who.int/csr/don/en/)  

 Frequently asked questions on Ebola (http://www.who.int/csr/disease/Ébola/faq-

Ebola/en/) 

 Ebola virus disease fact sheet (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/) 

4.1.3.  Preparar a resposta do sistema de saúde 

Prevendo a introdução da EVD, as autoridades de saúde pública deverão:  

 sensibilizar o pessoal que trabalha nos “pontos de entrada” (portos, aeroportos e travessias  

terrestres), em unidades de saúde, ou está envolvido nos primeiros socorros (departamentos 

de emergências, serviços de ambulâncias, consultórios de clínica geral, departamentos de 

bombeiros, defesa civil, operadores de aeroportos, operadores de aeronaves, autoridades 

sanitárias portuárias) para os primeiros sintomas e sintomas avançados de EVD;  

file:///D:/23.%20TRAVEL%20AND%20HEALTH/Ebola%20virus/Ebola%20Guinea%20outbreak%202014/Disease%20Outbreak%20News%20(DON)
http://www.who.int/csr/don/en/
http://www.who.int/csr/disease/Ébola/faq-Ebola/en/
http://www.who.int/csr/disease/Ébola/faq-Ebola/en/
Ebola%20virus%20disease%20fact%20sheet
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/
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 criar um protocolo para notificar as autoridades de saúde pública responsáveis, numa fase 

inicial, se houver suspeita de um caso de EVD;  

 garantir a formação básica do pessoal que trabalha nos pontos de entrada ou em equipas de 

emergência e os agentes de cuidados de saúde sobre os princípios da prevenção e controlo 

da infecção, incluindo a higiene das mãos, o tratamento do lixo, segurança das injecções e o 

uso de equipamento de protecção pessoal, assim como outras precauções a aplicar quando 

se está em contacto próximo com casos suspeitos ou confirmados de EVD;  

 relativamente ao pessoal que trabalha no sector das viagens, realçar  a importância das 

medidas de prevenção e controlo da infecção, para sua própria protecção;  

 manter informadas as autoridades reguladoras (e.g., a autoridade nacional da aviação civil, 

as autoridades marítimas e portuárias, alfândegas, imigração, etc.) e envolvê-las na tomada 

de decisões.  

Os casos suspeitos provenientes das áreas afectadas (e.g., passageiros com sintomas 

identificados numa aeronave) devem receber assistência médica imediata. Os profissionais de 

saúde que atendem a pessoa devem aplicar os mesmos procedimentos que aplicariam se a EVD 

já tivesse sido confirmada (WHO 2014 “Interim Infection Prevention and Control Guidance for 

Care of Patients with Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in Health-Care 

Settings, with Focus on Ébola”, disponível em http://www.who.int/entity/csr/resources/who-ipc-

guidance-Ébolafinal-09082014.pdf).  

Os procedimentos incluem:  

 isolar o doente suspeito num quarto individual ou numa área isolada, onde estejam 

agrupados outros doentes suspeitos, mantendo-os separados dos casos confirmados de EVD 

e de outros doentes;  

 disponibilizar equipamento de protecção pessoal e produtos de lavagem das mãos (soluções 

desinfectantes das mãos à base de álcool, água corrente, sabão e toalhas descartáveis) e 

ensinar os profissionais de saúde e os visitantes a usá-los devidamente;  

 notificar imediatamente as autoridades de saúde pública relevantes;  

 implementar a identificação de todos os indivíduos que tenham estado em contacto directo 

com o doente suspeito o os seus fluidos corporais e efectuar a monitorização médica dos 

contactos identificados (para a febre ou quaisquer outros sintomas iniciais); reter os resíduos 

e qualquer tipo de fluidos corporais na área de  isolamento, até que se tenham tomado 

disposições apropriadas para a sua descontaminação e  remoção, inclusive nos pontos de 

entrada;  

 facilitar o manuseamento e o transporte das amostras dos doentes, de acordo com os 

procedimentos internacionais para o transporte de mercadorias perigosas, Divisão 6.2. As 

amostras dos doentes de Ébola devem ser transportadas como  Categoria A, UN2814 e a 

designação indicada para o envio é Substâncias infecciosas que afectam os seres humanos.  

As autoridades devem também fazer o registo sistemático nas clínicas da história de viagens das 

pessoas que tenham sintomas relevantes; criar um procedimento padrão de diagnóstico da EVD 

e de diagnósticos comuns diferenciais numa fase inicial (e.g., paludismo, dengue, febre tifóide, 

http://www.who.int/entity/csr/resources/who-ipc-guidance-ebolafinal-09082014.pdf
http://www.who.int/entity/csr/resources/who-ipc-guidance-ebolafinal-09082014.pdf
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shigelose, cólera, leptoespirose, peste, ricketsiose, febre recidivante, meningite, hepatite, febre 

amarela e outras febres hemorrágicas virais); e identificar e estabelecer canais operacionais com 

laboratórios de referência capazes de fazer diagnósticos de febres hemorrágicas virais.  

4.2  Orientações para medidas de saúde pública nos pontos de entrada  

A OMS não recomenda restrições às viagens com destino ou origem nos países afectados, 

excepto para os doentes com EVD, contactos desses doentes e cadáveres de doentes de EVD.  

4.2.1  Recomendações para Estados com transmissão de Ébola 

 Os Estados devem efectuar o rastreio de todas as pessoas nos aeroportos, portos marítimos 

e principais travessias terrestres internacionais, procurando doença febril não explicada 

consistente com potencial EVD. O rastreio no desembarque deverá consistir, pelo menos, 

num questionário e na medição da temperatura e, no caso de haver febre, determinar se o 

risco é causado por EVD1. 

 Uma pessoa com doença consistente com EVD não deve ser autorizada a viajar, a não ser que 

a viagem faça parte de uma evacuação médica adequada.  

 Os doentes de EVD que tiverem de ser repatriados ou transferidos para receberem cuidados 

médicos noutro país ou que solicitem repatriamento ou cuidados médicos no estrangeiro, 

apenas devem ser transferidos em transportes especiais, tais como uma aeronave 

devidamente equipada (ambulância aérea).  

 Os contactos ou casos de Ébola não devem viajar para o estrangeiro, a menos que a viagem 

faça parte de uma evacuação médica apropriada.  

 Para minimizar o risco de propagação internacional da EVD:  

 os casos confirmados devem ser imediatamente isolados e tratados num centro de 

tratamento do Ébola, não podendo viagens dentro ou fora do país, até que 2 testes de 

diagnóstico específicos para o Ébola, realizados com uma separação de, pelo menos, 48 

horas, deem resultado negativo; 

 os contactos (que não incluem os profissionais de saúde nem os técnicos de laboratório 

devidamente protegidos e que não tenham tido qualquer exposição não protegida) 

devem ser monitorizados diariamente, com limitações às viagens dentro do país e não 

podendo viajar para o estrangeiro até 21 dias após a exposição;  

 os casos prováveis e suspeitos devem ser imediatamente isolados e as suas viagens 

devem ser restringidas, de acordo com a sua classificação como caso confirmado ou 

contacto. 

4.2.2  Todos os outros Estados 

                                                             

1  Ver: recomendações para definição de casos das doenças dos vírus de Ébola ou Marburgo em 

http://www.who.int/csr/resources/publications/Ébola/Ébola-case-definition-contact-en.pdf?ua=1&ua=1 
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 Não deve haver uma proibição geral às viagens ou transacções internacionais; as restrições 

referidas nestas recomendações relativamente às viagens de casos e contactos de EVD 

devem ser implementadas.  

 Os Estados devem fornecer aos viajantes para zonas afectadas e em risco de Ébola 

informação sobre os riscos, medidas para minimizar os riscos e aconselhamento sobre a 

forma de lidar com uma potencial exposição. 

4.2.3  Orientações para o transporte aéreo internacional  

As autoridades nacionais de saúde pública devem coordenar com os operadores de aeronaves e 

aeroportos e garantir a existência de formulários de identificação dos passageiros2 a bordo e/ou 

nos aeroportos de destino. O pessoal de terra e a tripulação de cabine deve receber formação 

adequada para gerir os casos/contactos de EVD, devendo existir a bordo estojos de precauções 

médicas e universais, de acordo com as orientações da Organização Internacional da Aviação 

Civil (ICAO).  

Os países poderão pedir que, à chegada, uma aeronave preencha e entregue a parte referente à 

saúde da declaração geral de aeronaves da ICAO (nos casos em que a informação não seja 

comunicada ao aeroporto de chegada durante o voo), relativamente às pessoas a bordo com 

doenças transmissíveis ou fontes de infecção (Anexo 9 do RSI e declaração geral de aeronaves da 

ICAO). 

No caso de um passageiro que apresente sintomas compatíveis com EVD (febre, fraqueza, dores 

musculares, dor de cabeça, garganta irritada, vómitos, diarreia, hemorragias) a bordo de uma 

aeronave, devem considerar-se imediatamente as seguintes medidas, que se baseiam nos 

procedimentos operacionais recomendados pela Associação Internacional do Transporte Aéreo 

(IATA): http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cabin-crew-

2011.pdf.  

Os tripulantes de cabine devem aplicar imediatamente medidas de precaução e protecção, de 

acordo com o protocolo da EVD: 

 Afastar outros passageiros, se possível, sentando-os longe do passageiro sintomático e 

colocando o passageiro doente, de preferência, perto de um sanitário para seu uso 

exclusivo;  

 Cobrir o nariz e a boca do doente com uma máscara médica (se tolerada), no caso de haver 

sintomas respiratórios (e.g., tosse ou espirros). Se houver intolerância à máscara, devem 

dar-se lenços de papel ao passageiro, para que cubra a boca e o nariz, quando tossir ou 

espirrar e pedir-lhe que lave as mãos a seguir;  

 Fornecer um saco de plástico ao passageiro doente, para que nele coloque os lenços de 

papel usados, e um saco para enjoo, se tiver náuseas ou vómitos;  

                                                             
2 Formulário da ICAO para identificação dos passageiros, Anexo 9, Apêndice 13 

http://www.icao.int/safety/aviation-medicine/Pages/guidelines.aspx  

 

http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cabin-crew-2011.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cabin-crew-2011.pdf
http://www.icao.int/safety/aviation-medicine/Pages/guidelines.aspx
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 Guardar os artigos sujos (lenços usados, máscaras faciais, peças de roupa, almofadas, 

cobertores, tudo o que esteja na bolsa do assento, etc.) num saco para perigos biológicos, 

se houver. Se não, usar um saco de plástico selado e rotulá-lo como “perigo biológico”; 

 Limitar os contactos com o passageiro ao mínimo necessário. Apenas um tripulante (ou 

dois, se o passageiro precisar de mais assistência) deverá ocupar-se do passageiro doente e, 

de preferência, um tripulante que já tenha tido contacto com esse passageiro. Esse membro 

da tripulação ou quem tenha estado em contacto directo com o passageiro doente deve 

usar o estojo de precaução universal (ver abaixo). Essas pessoas devem usar luvas e lavar as 

mãos quando as retirarem;  

 Instruir os membros da tripulação para fazerem a higiene das mãos, depois de retirarem as 

luvas, esfregando-as com uma solução à base de álcool, durante cerca de 20-30 segundos, 

ou lavando-as com água e sabão, durante cerca de 40-60 segundos, se as mãos estiverem 

visivelmente sujas, após contacto directo com o passageiro doente ou com os seus 

pertences ou objectos/superfícies potencialmente contaminados com sangue ou fluidos 

corporais do passageiro doente. Se as luvas estiverem visivelmente sujas com fluidos 

corporais (e.g. vómito), devem ser retiradas junto do passageiro doente e as mãos devem 

ser imediatamente lavadas. 

 Notificar imediatamente as autoridades no aeroporto de destino, de acordo com os 

procedimentos determinados pela ICAO;  

 Isolar imediatamente o passageiro à chegada; 

 Os tripulantes destacados para assistir o passageiro doente devem usar equipamento de 

protecção pessoal adequado, incluído no estojo de precaução universal recomendado pela 

ICAO (Documentos da ICAO relacionados com a saúde) 

http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html ) e pelo Manual da IATA sobre auditoria da 

segurança operacional, para lidar com o passageiro e para os procedimentos de limpeza a 

bordo, se necessário. 

A possibilidade de transmissão a outros passageiros e tripulantes a bordo da aeronave deve ser 

avaliada por prestadores de cuidados à chegada. Se a investigação concluir que o passageiro 

tem sintomas compatíveis com EVD e viajou ou permaneceu num país que tenha notificado, 

pelo menos, um caso confirmado de EVD num período de 21 dias antes do início dos sintomas, 

os passageiros e tripulantes poderão estar em risco, se tiverem tido contacto directo com a 

pessoa afectada ou os seus fluidos corporais ou objectos claramente contaminados.  

Devem considerar-se as seguintes medidas com base na proximidade do doente índice: 

 Passageiros e tripulantes com contacto directo notificado  

Para recolher esta informação, deve procurar-se obter, junto do operador da aeronave, 

registos de eventos significativos sobre o voo. Os outros passageiros e os tripulantes que 

informem ter tido contacto físico directo com o caso índice devem ser submetidos aos 

procedimentos de rastreio dos contactos.  

 Passageiros sentados ao lado do caso índice  

Como o contacto directo é a principal via de transmissão do vírus do Ébola, apenas os 

http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html
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passageiros que estiveram sentados ao lado, à frente ou atrás do caso índice, inclusive 

do outro lado do corredor, devem ser incluídos no rastreio dos contactos.  

 Pessoal que limpa a parte afectada da aeronave  

O pessoal que limpa a parte afectada da aeronave (onde o passageiro doente esteve 

sentado e qualquer outra área contaminada, tais como os sanitários) deve ser instruído 

para tratar quaisquer vestígios de sangue ou fluidos corporais como infecciosos. O 

pessoal de limpeza deve ser ensinado a colocar e retirar o equipamento de protecção 

pessoal (WHO 2014 “Interim Infection Prevention and Control Guidance for Care of 

Patients with Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in Health-Care 

Settings, with Focus on Ebola”, disponível em 

http://www.who.int/entity/csr/resources/who-ipc-guidance-Ébolafinal-09082014.pdf ) e 

a aplicar cuidadosamente as seguintes precauções: 

 Usar luvas de borracha, vestuário impermeável e sapatos fechados (e.g., botas) 

quando limpar os espaços e manusear resíduos infecciosos;  

 Usar protecção facial (máscara e óculos ou viseiras de segurança) e capas 

protectoras nos sapatos, se não tiverem botas, quando efectuarem actividades de 

limpeza com maior risco de salpicos (e.g., limpeza de superfícies muito sujas com 

vómito ou sangue ou remoção de sacos contendo fluidos corporais);  

 Fazer a higiene das mãos esfregando-as com uma solução à base de álcool durante 

cerca de 20-30 segundos ou lavando-as com água e sabão durante cerca de 40-60 

segundos, se as mãos estiverem visivelmente sujas, depois de retirarem o 

equipamento de protecção pessoal. 

As superfícies ou objectos contaminados com sangue, outros fluidos corporais, secreções ou 

excreções devem ser limpos e desinfectados logo que possível, usando 

detergentes/desinfectantes aprovados pelo fabricante da companhia aérea/aeronave. A 

aplicação de desinfectantes deve ser precedida de limpeza, para evitar a inactivação dos 

desinfectantes por matéria orgânica. 

Se o assento manchado com fluido corporal for feito de tecido não lavável, deve ser 

removido antes de a aeronave ser novamente usada. 

Se o caso se tornar suspeito ou for diagnosticado depois do passageiro sair da aeronave, o 

pessoal que limpou essa secção e o assento onde o passageiro doente esteve sentado (ou o 

sanitário ou outra parte suja da aeronave, caso o doente tenha vomitado ou tido diarreia 

durante o voo), sem usar o equipamento de protecção pessoal acima indicado, deve também 

ser submetido aos procedimentos de rastreio dos contactos. 

A pedido das autoridades sanitárias do aeroporto ou do porto, as companhias aéreas 

poderão pedir a alguns ou todos os passageiros que forneçam informações sobre os seus 

itinerários e contactos, quando  houver motivos para acreditar que eles possam ter estado 

expostos à infecção a bordo da aeronave (e.g., conforme o formulário de saúde pública da 

ICAO para identificação do passageiro)1.  

Os passageiros, tripulantes e pessoal de limpeza identificados através do rastreio de 

contactos devem ser avaliados relativamente ao seu nível específico de exposição. Durante 

http://www.who.int/entity/csr/resources/who-ipc-guidance-ebolafinal-09082014.pdf


12 
 

21 dias, essas pessoas devem fazer a auto-monitorização passiva da temperatura (e.g., 

monitorizando a temperatura apenas se se sentirem febris) e dos sintomas ou a auto-

monitorização activa (e.g., medindo regularmente a temperatura duas vezes por dia), 

durante 21 dias, para aqueles que estiveram submetidos a um maior nível de risco.  

Estas medidas devem também ser consideradas depois da chegada, se um indivíduo que 

teve sintomas durante o voo for suspeito de EVD.  

Todas as pessoas em risco devem receber informação sobre a forma e o local onde devem 

procurar cuidados médicos, no caso de desenvolverem sintomas relevantes ou exigirem 

tratamento.  

Referências 

ACI Airport preparedness guidelines for outbreaks of communicable disease 

http://www.aci.aero/About-ACI/Priorities/Health/Documentation 

IATA guidelines for air crew to manage a suspected communicable disease or other public 

health emergency on board: 

http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cabin-crew-

2011.pdf 

IATA guideline for cleaning crew for an arriving aeronave with a suspected case of 

communicable disease: http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-

guidelines-cleaning-crew.pdf  

ICAO Health related documents (1) Procedures for Air Navigation Services; (2) Annex 6 – 

Medical Supplies; Annex 9 – General Declaration. http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html 

WHO Guide to Hygiene and Sanitation in Aviation which includes information on sanitizing of 

aeronave: http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/aviation_guide/en/ 

4.2.4  Orientações para navios e companhias de navegação 

Sensibilizar as companhias de navegação para a necessidade de notificarem imediatamente a 

autoridade sanitária do porto, antes da chegada do navio, se houver uma pessoa a bordo 

suspeita de ter contraído a doença do Ébola (EVD). É preciso garantir que o comandante do 

navio, o médico ou o membro da tripulação designado para as questões sanitárias a bordo 

esteja devidamente informado e instruído acerca dos riscos da EVD, e sobre as precauções e 

medidas de protecção a tomar pelos tripulantes para evitar que contraiam o vírus. Se um 

tripulante ou passageiro apresentar sintomas compatíveis com EVD (febre, fraqueza, dores 

musculares, dor de cabeça, garganta irritada, vómitos, diarreia, hemorragias) a bordo de um 

navio, devem aplicar-se as seguintes precauções:  

 Manter fechadas as portas do camarote da pessoa afectada, se não estiver colocada numa 

sala de isolamento a bordo;  

 Fornecer informação acerca do risco de transmissão da EVD às pessoas que tomem conta do 

doente ou entrem no camarote ou na sala de isolamento; 

http://www.aci.aero/About-ACI/Priorities/Health/Documentation
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cabin-crew-2011.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cabin-crew-2011.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cleaning-crew.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cleaning-crew.pdf
http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/aviation_guide/en/
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 Manter um diário com todas as pessoas que entrem no camarote ou na sala de isolamento, 

as quais deverão ser consideradas contactos, a não ser que um teste de diagnóstico dê 

resultado negativo;  

 Garantir que qualquer pessoa que entre no camarote ou na sala de isolamento para prestar 

cuidados à pessoa afectada ou limpar o camarote usará equipamento de protecção pessoal, 

do seguinte modo:  

 Luvas de observação não  esterilizadas ou luvas cirúrgicas; luvas (o pessoal de limpeza 

deve, preferencialmente, usar luvas de borracha altamente resistentes); 

 Uma bata impermeável de manga comprida e descartável, para cobrir o vestuário e a 

pele exposta, uma máscara médica e protecção para os olhos (viseira ou óculos de 

protecção), quando em contacto próximo com a pessoa afectada e/ou quando for 

previsível exposição a sangue ou fluidos corporais; se isso não for possível, deve usar-se 

um avental à prova de água sobre uma bata não impermeável; 

 Botas de borracha ou sapatos fechados, resistentes a furos e fluidos, com capas 

protectoras. 

 Antes de sair do camarote ou da sala de isolamento, o equipamento de protecção 

pessoal deve ser retirado de forma a evitar o contacto com os objectos sujos e qualquer 

parte do rosto (WHO 2014 “Interim Infection Prevention and Control Guidance for Care 

of Patients with Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in Health-Care 

Settings, with Focus on Ébola”, disponível em 

http://www.who.int/entity/csr/resources/who-ipc-guidance-Ébolafinal-09082014.pdf). 

 Uma pessoa que preste cuidados a um indivíduo em isolamento deve fazer a higiene das 

mãos, esfregando-as com uma solução à base de álcool durante cerca de 20-30 segundos ou 

lavá-las com água e sabão durante cerca de 40-60 segundos, se as mãos estiverem 

visivelmente sujas, antes de vestir luvas, depois de contacto directo com o passageiro 

afectado ou com os seus pertences ou objectos/superfícies potencialmente contaminados 

com o seu sangue ou fluidos corporais e depois de retirar o equipamento de protecção 

pessoal. 

 Limitar apenas a fins essenciais a deslocação e o transporte da pessoa afectada do camarote 

ou da sala de isolamento. Se for necessário  transporte,  a pessoa afectada deve colocar uma 

máscara médica. 

 Limpar e desinfectar salpicos, sem pulverizar nem usar aerossóis. A roupa usada, panos, 

talheres e qualquer outro objecto em contacto com os fluidos corporais do doente devem 

ser recolhidos separadamente e desinfectados de forma a evitar qualquer contacto com 

pessoas ou a contaminação do ambiente. As superfícies ou objectos contaminados com 

sangue, outros fluidos corporais, secreções ou excreções devem ser limpos e desinfectados 

logo que possível, usando detergentes/desinfectantes normais (e.g., uma solução a 0,5% de 

cloro ou uma solução contendo 1000 ppm de cloro livre disponível), com um tempo de 

contacto recomendado de 30 minutos. A aplicação de desinfectantes deve ser antecedida de 

limpeza destinada a evitar a inactivação dos desinfectantes por matéria orgânica. A roupa e 

panos sujos não devem ser reutilizados e devem ser descartados em sacos para resíduos 

contagiosos. 

http://www.who.int/entity/csr/resources/who-ipc-guidance-ebolafinal-09082014.pdf


14 
 

 Todo o lixo produzido na cabine ou sala de isolamento deve ser tratado de acordo com o 

protocolo do navio sobre resíduos clínicos infecciosos. Se houver um incinerador a bordo, os 

resíduos devem ser incinerados. Se o lixo tiver de ser levado para terra, é necessário tomar 

precauções especiais e a autoridade portuária deve disso ser informada antecipadamente. 

 Iniciar imediatamente a identificação dos contactos. Não é necessário equipamento de 

protecção pessoal quando se entrevistam indivíduos assintomáticos, desde que se mantenha 

uma distância de um metro. 

 Identificar os contactos próximos das pessoas afectadas (e.g., passageiros, tripulantes ou 

pessoal de limpeza), avaliando-os pelo seu nível específico de exposição e pedir-lhes que 

façam a auto-monitorização passiva da temperatura (e.g., monitorização da temperatura 

apenas quando se sentirem febris) e dos sintomas ou a auto-monitorização activa (e.g., 

medindo regularmente a temperatura duas vezes por dia, durante 21 dias). 

Em caso de diagnóstico de suspeita de EVD num navio, deve procurar-se imediatamente uma 

opinião médica especializada, devendo o evento ser notificado pelo comandante do navio, logo 

que possível,  ao próximo porto de escala.  

O tripulante ou passageiro afectado, com sintomas consistentes com EVD, deve desembarcar de 

forma a evitar qualquer contacto com outras pessoas a bordo do navio e usar uma máscara 

médica. O pessoal em contacto com o indivíduo afectado durante a evacuação médica deve usar 

uma máscara médica, uma bata de manga comprida e protecção nos olhos ou outro 

equipamento de protecção pessoal adequado. 

Conforme a situação, a autoridade competente no porto em causa poderá ter de preparar a 

evacuação médica ou fazer preparativos especiais para o desembarque, hospitalização do 

doente e diagnóstico laboratorial.  

A pedido obrigatório de uma autoridade sanitária governamental do porto, as companhias de 

navegação deverão facilitar a obtenção de informação sobre o itinerário e os contactos de 

algumas ou todas as pessoas a bordo, se houver motivo para acreditar que elas possam ter 

estado expostas à infecção no navio. Os países poderão pedir aos navios que entram no porto 

que preencham e entreguem a Declaração Marítima de Saúde (Anexo 8 do RSI). As medidas que 

tiverem sido tomadas a bordo devem ficar registadas no certificado do RSI de controlo sanitário 

do navio ( Anexo 3 do RSI). 
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