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CAPÍTULO 11. 
TRANSPORTE AÉREO  

DE PASSAGEIROS



11.1  MEDIDAS DE GESTÃO GERAIS
•    Todos os aeroportos devem desenvolver/atualizar um Plano de Contingência 

para responder a eventos de Saúde Pública. Face ao padrão atual de dissemi-
nação, o Plano de Contingência deve seguir as recomendações da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) e a Circular Normativa n.º 02 de 26 de janeiro de 
2020 da Direção Regional da Saúde (DRS) relativas à infeção pelo novo coro-
navírus.

11.2  PROCEDIMENTOS PERANTE 
UM CASO SUSPEITO 

11.2.1. A BORDO DE UMA AERONAVE 
•    A tripulação contacta o Supervisor/Chefe de cabine; 

•    O Supervisor/Chefe de cabine comunica ao Comandante; 

•    O Comandante contacta o aeroporto de destino; 

•    O aeroporto contacta a Linha de Saúde Açores (808 24 60 24); 

•    Dá as primeiras orientações para colocar o caso suspeito de infeção por 
SARS-CoV-2, na área de isolamento definida no respetivo Plano de Contin-
gência, para o distanciamento social; 

•    Dar ao doente uma máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o 
permita;



•    Se o Caso suspeito não for validado pela Linha de Saúde Açores, este fica 
encerrado;  

•    Se o Caso suspeito for validado pela Linha de Saúde Açores, devem ser se-
guidas as indicações da mesma;

•    O médico regulador informa o Diretor Regional da Saúde através do (918 
259 530), que ativa os elementos da Comissão Especial de Acompanhamen-
to da Luta contra a COVID, em conjunto com os Delegados de Saúde locais;

•    Manter o doente a bordo da aeronave (com máscara cirúrgica, desde que a 
sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa dedicada de emer-
gência Pré-Hospitalar; 

•    Deverá ser indicado o wc a usar exclusivamente pelo doente; 

•    Se possível, o doente deve ser separado dos outros passageiros (idealmente 
2 metros); 

•    Deve ser designado um membro da tripulação para prestar assistência ao 
doente;  

•    O doente e os seus contactos próximos a bordo deverão ser os últimos a sair 
da aeronave; 

•    Deve ser recolhida a informação dos contactos próximos do caso suspeito 
validado, utilizando o Cartão de Localização de Passageiro (CLP);

•    O comandante deverá registar a ocorrência na componente de saúde da De-
claração Geral da Aeronave; 

•    O Responsável do aeroporto ativa o Plano de Contingência do aeroporto de 
destino, para um caso de infeção por SARS-CoV-2; 



•    A aeronave deve ser mantida isolada; 

•    É interditada a entrada de qualquer pessoa a bordo, até aos procedimentos 
de limpeza e desinfeção estarem concluídos ou até o resultado laboratorial 
se revelar negativo. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade 
de Saúde; 

•    Até a obtenção do resultado laboratorial, a aeronave não pode abandonar 
o aeroporto. São considerados contactos próximos a bordo os passageiros 
sentados dois lugares, a toda a volta do doente, os membros da tripulação 
que serviram a secção da aeronave onde o doente esteve e as pessoas que 
tenham tido contacto próximo com o doente (por exemplo: familiares, com-
panheiros de viagem ou pessoas que lhe prestaram auxílio).

11.2.2.  CASO SUSPEITO NAS INSTALAÇÕES  
AEROPORTUÁRIAS 

•    Qualquer elemento da comunidade aeroportuária que identifique uma pes-
soa que se enquadre na definição de caso suspeito de infeção por SARS-CoV-2 
nas instalações aeroportuárias (lado terra e lado ar), deve contactar a chefia. 

•    A chefia informa o Supervisor/Responsável do aeroporto; 

•    O Supervisor/Responsável do aeroporto contacta a Linha de Saúde Açores 
(808 24 60 24); 

•    Dar ao caso suspeito de infeção por SARS-CoV-2 uma máscara cirúrgica, des-
de que a sua condição clínica o permita. 

•    Encaminhar o caso suspeito de infeção por SARS-CoV-2, para a sala de iso-
lamento, definida no Plano de contingência do aeroporto (idealmente, uma 



área de isolamento de infeções transmissíveis por via aérea, com acesso a ins-
talação sanitária de uso exclusivo); 

•    Os profissionais que entrem nesta área de isolamento, devem cumprir as pre-
cauções básicas de controlo de infeção (PBCI), acrescidas das precauções de 
contacto e de gotículas com utilização de EPI (máscara FFF2, bata impermeá-
vel, luvas de nitrilo, óculos de proteção com protetores laterais). 

•    Se o Caso suspeito não for validado, pela Linha de Saúde Açores, fica encerrado;  

•    Se o Caso suspeito for validado pela Linha de Saúde Açores o médico regula-
dor informa o Diretor Regional da Saúde através do (918259 530), que ativa os 
elementos da Comissão Especial de Acompanhamento da Luta contra a COVID, 
em conjunto com os Delegados de Saúde locais.

•    Manter o doente na sala de isolamento (com máscara cirúrgica, desde que a 
sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa dedicada de emer-
gência Pré-hospitalar; 

•    O Responsável do aeroporto ativa o Plano de Contingência do aeroporto para 
o SARS-CoV-2; 

•    A área/espaço do aeroporto onde o doente permaneceu (até ser encaminhado 
para a sala de isolamento) fica interdita até validação pelo Responsável do ae-
roporto, para posterior limpeza e desinfeção;

•    A Comissão Especial de Acompanhamento da Luta contra a COVID inicia a in-
vestigação epidemiológica, e determina a identificação dos contactos próximos 
do doente (companheiros de viagem do doente, outros contactos próximos que 
estiveram a bordo da aeronave e pessoas que lhe tenham prestado apoio nas 
instalações aeroportuárias, e outros a definir.

 



11.3  LIMPEZA E  
DESCONTAMINAÇÃO

•    Na desinfeção de aeronaves, após um voo com um caso suspeito de infeção 
por SARS-COV2 a bordo, devem ser tidos em conta os seguintes aspetos:

 >   Após saída do caso de infeção por SARS-COV-2 da aeronave, a compa-
nhia aérea deve garantir que os procedimentos de limpeza e desinfeção 
sejam cumpridos, de maneira consistente e correta;

 >   A limpeza deve ser realizada por profissionais com formação e treino na 
utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) (bata, máscara 
(preferencialmente, FFP2), touca, óculos de proteção ocular com prote-
tores laterais e luvas resistentes a químicos, de acordo com a Circular 
Normativa n.º 02 de 26 de janeiro de 2020 da Direção Regional da Saúde 
e a Circular Normativa n.º 04 de 31 de janeiro de 2020;

 >    Não deve ser utilizado equipamento de ar comprimido pelo risco de re-
circulação de aerossóis;

 >    Deve ser reforçada a limpeza e desinfeção, principalmente nas super-
fícies frequentemente manuseadas, especialmente aquelas mais próxi-
mas ao doente, com maior probabilidade de serem contaminadas. Dar 
especial atenção à zona de risco na área da cabine (por exemplo assen-
tos, encostos de cabeça, mesa/tabuleiros onde o caso esteve sentado e 
outros materiais/equipamentos utilizados pelo doente;

 >    Deve ser utilizado equipamento de limpeza de uso único. Se os equipa-
mentos forem de uso múltiplo, devem ser limpos e desinfetados após a 
sua utilização;



 >   A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser realizada com deter-
gente desengordurante, seguido de desinfetante licenciado para uso em 
aeronaves, e de acordo com as recomendações do fabricante quanto à 
quantidade, diluição e tempo de contacto;

 >   As superfícies ou objetos ambientais contaminados com sangue, outros 
fluidos corporais, secreções ou excreções devem ser limpos e desinfeta-
dos o mais rápido possível, usando detergentes / desinfetantes hospita-
lares padronizados. A aplicação de desinfetantes deve ser precedida de 
limpeza, para evitar a inativação de desinfetantes por matéria orgânica;

 >   As recomendações anteriores aplicam-se, igualmente, à área/sala de iso-
lamento e a outras áreas potencialmente contaminadas das instalações 
aeroportuárias;

 >    Os resíduos do Grupo III – risco biológico (incluindo toalhetes de mão, 
lenços de papel) são colocados em saco descartável branco, com espes-
sura de 50 ou 70 mícrons que, após ser fechado com abraçadeira, deve 
ser armazenado em contentor rígido e posteriormente enviado para in-
cineração ou outro método semelhante em termos de eficácia, de acor-
do com as diretrizes nacionais dos Estados-Membros, para gestão de re-
síduos infeciosos;

 >    Os lençóis, cobertores reutilizáveis (que podem ser lavados e tratados/
desinfetados), devem ser etiquetados e enviados para a unidade de lava-
gem e tratamento, conforme os procedimentos definidos pela equipa de 
prevenção e controlo de infeção do aeroporto, de acordo como o tipo de 
contaminação e agente infecioso.


