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1. INTRODUÇÃO  
 

Considerando a publicação no DOU de 02/10/2019 da Resolução – RDC n° 

307, de 27/09/2019 que aprova os requisitos mínimos para elaborar planos de 

contingência para Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) 

em pontos de entrada e estabelece prazo de 1 (um) ano para elaboração e validação 

do Plano de Contingência devendo conter os seguintes requisitos mínimos: 

contextualização; aspectos éticos e legais; caracterização do risco com tipificação de 

situações de emergências; recursos e meios disponíveis; procedimentos de detecção 

e controle; estrutura e operacionalização do plano; mecanismos de resposta e alerta; 

comunicação de risco e crise; capacitação e formação necessárias; monitoramento e 

avaliação; execução e teste de revisão dos planos.                               

Considerando que o porto organizado de São Sebastião foi designado pelo 

Brasil como ponto de entrada junto à OMS, portanto devendo seguir as diretrizes do 

Regulamento Sanitário Internacional (RSI) de 2005, aprovado pelo Congresso 

Nacional por meio do Decreto Legislativo 395/2009 publicado no DOU de 10/07/09. 

Considerando que na área do porto organizado de São Sebastião transitam 

embarcações provenientes dos mais variados países, possuindo em sua área um 

porto público e um terminal de uso privado da Petrobrás para transporte de derivados 

de petróleo, além de receber em seu canal navios de turismo na temporada de 

cruzeiros que compreende o período de dezembro a março. 

Considerando que em 31/01/2020, a OMS declarou Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), a Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (Covid-19) e a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020 do Ministério da 

Saúde que  declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) a 

Infecção Humana pelo novo coronavírus. 

Faz se necessário estabelecer procedimentos para detecção e controle de 

Eventos de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) no Porto de São 

Sebastião, com o objetivo de minimizar o risco de difusão desses eventos de saúde 

pública, proteger a saúde dos viajantes, tripulantes e público em geral que atuam na 

zona portuária. 

Diante da complexidade e intersetorialidade das ações de resposta às 

emergências de saúde pública de importância internacional, a elaboração e 

implementação do plano de contingência deve envolver toda a comunidade portuária, 

tais como: Anvisa, embarcação (comandante), administrador portuário, autoridade 
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marítima, agências marítimas, Secretaria Municipal de Saúde (vigilância 

epidemiológica), serviço de atendimento médico e de remoção. 

 

2. MEDIDAS DE CONTROLE PARA CASOS SUSPEITO A BORDO DE 
EMBARCAÇÃO.  

 

A estratégia de enfretamento de uma ESPII está baseada em medidas de 

detecção por meio da identificação precoce, controle e resposta rápida ao caso 

suspeito, bem como no acompanhamento de seus contatos próximos, a fim de evitar 

medidas restritivas de viagens ou comércio com os países afetados, manter o 

funcionamento dos portos, minimizar os impedimentos aos fluxos de passageiros, 

tripulantes e mercadorias, além de minimizar a exposição da comunidade portuária e 

população em geral ao risco sanitário.        

 

Caso Suspeito: pessoa que apresente os sintomas clínicos da doença e tenha 
história de viagem para áreas consideradas de risco (afetadas) ou resida em 
áreas afetadas ou tenha contato próximo com caso confirmado ou caso 
suspeito. Caso confirmado: por exames laboratoriais ou quando não possível 
realizar exames laboratoriais, apresente os sintomas clínicos da doença após 
contato próximo com caso confirmado laboratorialmente. Caso descartado 
quando não haja confirmação laboratorial ou diagnosticada outra doença ou 
tenha sido contato próximo de um caso suspeito laboratorialmente descartado.                    

 

Toda identificação de um caso suspeito na área portuária ou embarcação 

deverá ser notificada de imediato à autoridade sanitária.  

No caso de embarcação que proceda de área afetada e informe presença de 

viajantes com sinais e sintomas compatíveis com a definição de caso suspeito de 

doença considerada ESPII, o Comandante da Embarcação ao tomar conhecimento do 

fato deverá adotar as seguintes medidas de controle: 

2.1. Antes da Chegada da Embarcação no Porto:     

1- Comandante da embarcação deverá: 

a. Providenciar atendimento médico ao caso suspeito, quando disponível a bordo 
(alternativamente telemedicina); 

b. Adotar o isolamento do caso suspeito na embarcação; 

c. Registrar o caso suspeito no medical log book; 

d. Registrar o caso suspeito na Declaração Marítima de Saúde (DMS); 

e. Comunicar o evento de saúde para a autoridade sanitária através da agência 
marítima, devendo prestar as seguintes informações: 
i.  Nome completo do viajante afetado; Nacionalidade; Gênero; Idade; 
ii. Documento de identificação oficial: nº passaporte e país emissor; 
iii. Procedência do caso suspeito, incluindo escalas e conexões; 
iv. Data e porto de embarque; 
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v. Função a bordo; Cabine (número ou código); Tipo de embarcação; 
vi. Se o viajante afetado viaja em grupo (navio de cruzeiro) ou se há compartilhamento de 
cabines, neste caso informar o número de pessoas;  
vii. Se há presença de médico a bordo ou se houve consulta por telemedicina; 
viii. Histórico de saúde do viajante (sinais e sintomas com data e horário de início); 
ix. Medicamentos administrados/em uso; Laudos diagnósticos disponíveis e/ou em curso; 
x. Registros médicos com todas as ocorrências de saúde a bordo dos últimos 30 dias; 
xi. Total de passageiros e tripulantes a bordo (lista); 
xii. Lista de portos de escala dos últimos 30 (trinta) dias; 
xiii. Data e horário previsto para chegada da embarcação ao porto. 

f. Requerer à Anvisa via agência marítima autorização para desembarque do viajante 
afetado quando necessário atendimento em serviço de saúde local,  

 

2- Agência Marítima deverá:  

a. Comunicar a Anvisa, o evento de saúde reportado pela embarcação, devendo obter 
junto ao comandante da embarcação as informações requeridas pela Anvisa para 
fins de avaliação de risco sanitário descritas no item 1, alínea e; 

b. Prestar esclarecimentos ao comandante da embarcação sobre eventuais exigências 
sanitárias;  

c. Notificar a empresa local responsável pela atividade de praticagem acerca do 
evento de saúde pública em curso na embarcação;  

d. Informar a Autoridade Portuária, Capitania dos Portos, Polícia Federal, Receita 
Federal, OGMO e demais órgãos, empresas públicas e privadas atuantes no porto 
de atracação e operação, sobre a eventual adoção de medidas restritivas impostas 
pela autoridade sanitária, no tocante à movimentação de pessoas e carga;  

e. Solicitar certificado de livre prática para a embarcação;  

f. Providenciar e acionar o serviço de atendimento médico de emergência ou serviço 
de remoção privado (ambulância) para atendimento dos viajantes afetados e 
contactantes; 

g. Informar à Anvisa razão social e CNPJ do serviço de atendimento médico de 
emergência ou serviço de remoção (ambulância) que realizará 
atendimento/transporte dos viajantes afetados e contactantes, bem como data e 
horário previsto para a operação e hospital de encaminhamento;  

h. Acionar os serviços de apoio portuário necessários durante o período de 
permanência da embarcação no porto;  

i. Adotar as medidas necessárias para facilitar o acesso da autoridade sanitária e 
equipes de emergência à embarcação;  

j. Apoiar a autoridade sanitária na comunicação com a embarcação e com as demais 
instituições públicas e privadas envolvidas com as logísticas de atracação, operação 
e movimentação em ambiente portuário de cargas e pessoas, quando couber.  

 

3- Administração portuária deverá: 

a. Comunicar à Anvisa o evento de saúde reportado pelo comandante da embarcação 
ou agente de navegação a que tiver conhecimento; 

b. Indicar, em conjunto com a autoridade marítima, de acordo com a avaliação de risco 
feita pela autoridade sanitária, o fundeadouro de inspeção sanitária (Portaria 
DOCAS n°005, de 18/03/2020) ou local designado no porto de controle sanitário 
para desembarque do caso suspeito; 

c. Garantir o isolamento da área de atracação da embarcação (área quente), quando 
aplicável ou requerido pela autoridade sanitária; 
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d. Comunicar aos demais órgãos intervenientes, empresas arrendatárias, operadores 
portuários e outros que prestam serviço no ambiente portuário sobre o evento de 
interesse da saúde em curso e eventuais restrições; 

e. Viabilizar acesso rápido da equipe de atendimento médico de emergência ou 
serviço de remoção à área portuária; 

f. Manter registro do acesso de prestadores de serviços médicos de emergência no 
porto (data e horário de entrada e saída, nome da empresa, placa do veículo); 

g. Havendo disponibilidade de local e nos casos de necessidade, designar área para 
triagem e entrevista de viajantes, bem como atendimento médico de emergência, 
devendo a mesma estar equipada e preparada; 

h. Manter plantão operacional para acionamento do plano de contingência para 
emergências de saúde pública do ponto de entrada; 

i. Convocar os órgãos integrantes do plano de contingência para emergências de 
saúde pública do ponto de entrada para início da sala de crise e dos procedimentos 
operacionais de resposta ao evento. 

 

4- Autoridade Sanitária (Anvisa) deverá: 

a. Receber as comunicações de ocorrência de eventos de saúde a bordo de 
embarcações através do comandante da embarcação, agência marítima, 
administração portuária (plantão de operações), sistemas informação oficiais (Risk 
Manager e Porto sem Papel) ou viajante (denúncia); 

b.  Avaliar se a embarcação é procedente de área afetada para algum evento de saúde 
pública, se os viajantes e eventuais contactantes possui histórico de trânsito por 
área afetada, bem como, avaliar se os sinais e sintomas informados são 
compatíveis com a definição de caso suspeito segundo Ministério da Saúde; 

c.  Avaliar a necessidade de ativação do plano de contingência do ponto de entrada; 

d.  Em caso de ativação do plano de contingência, comunicar o plantão operacional do 
porto para que este cientifique os demais órgãos/entidades com atuação na 
instalação portuária acerca da ocorrência do evento e eventuais restrições de 
acesso e operação; 

e. Notificar
1
 de imediato o evento de saúde pública a bordo ao CIEVS estadual e/ou 

municipal, Vigilância Epidemiológica estadual e/ou municipal para suporte na 
avaliação epidemiológica do viajante identificado pela ANVISA como caso suspeito 
e seus contactantes.  

f.  Definir com a administração portuária e capitania dos portos, o fundeadouro de 
inspeção sanitária (Portaria DOCAS n°005, de 18/03/2020) ou local designado no 
porto de controle sanitário para desembarque do caso suspeito, considerando 
condições de segurança e risco sanitário envolvidos; 

                                                           
1
 Eventos de importância para a saúde pública de importância internacional integram a Lista de Notificação 

Compulsória Imediata – LNCI, e devem ser notificados às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde (SES e SMS) 
em, no máximo 24 horas a partir da suspeita inicial, e às SES e SMS também deverão informar imediatamente a 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde – SVS/MS. A notificação compulsória é obrigatória para 
casos suspeitos ou confirmados de doenças que implique isolamento ou quarentena. 
A notificação imediata será realizada por telefone ao serviço de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de 
Saúde. Na impossibilidade de comunicação à SMS, a notificação será realizada à Secretaria Estadual de Saúde. Na 
impossibilidade de comunicação à SMS e à SES, a notificação será realizada à SVS/MS por um dos seguintes canais: 
I - No âmbito Estadual, junto a Central – CIEVS-SP (Centro de Vigilância Epidemiológica "Prof. Alexandre Vranjac") - 
Coordenadoria de Controle de Doenças - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.  Av. Dr. Arnaldo, 351 - 6º 
andar, Pacaembu, CEP: 01246-000 – São Paulo/SP, Telefone: +55 11 3066-8750/3066-8752, 99623-3408/0800-
555466.E-mail:  central@saude.sp.gov.br; E-mail 2: notifica@saude.sp.gov.br.   

II - No âmbito Federal, junto ao Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde – CIEVS da 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde - SVS/MS, por meio do telefone: disque notifica (0800-644-
6645) – este serviço é de uso exclusivo dos profissionais de saúde para a realização das notificações imediatas ou por 
notificação eletrônica pelo e-mail (notifica@saude.gov.br) ou diretamente pelo sítio eletrônicos da SVS/MS 
(www.saude.gov.br/svs). Tel: 61-3315-3899/3315-3896/3315-3191, 99662-9080, 99662-9376. 

mailto:central@saude.sp.gov.br
mailto:notifica@saude.sp.gov.br
mailto:notifica@saude.gov.br
http://www.saude.gov.br/svs)
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g.  Avaliar se há previsão de restrição quanto ao serviço de atendimento médico de 
emergência e de remoção a ser utilizado e/ou ao serviço de saúde para o qual os 
viajantes afetados serão encaminhados (hospital de referência); 

h. Comunicar ao agente marítimo e ao comandante da embarcação eventual 
obrigatoriedade de utilização de serviço referenciado para remoção, transporte e 
assistência médica do viajante afetado; 

i. Decidir pela autorização de desembarque do viajante suspeito com vistas a 
atendimento médico e comunicar a decisão a agência marítima, capitania dos 
portos, polícia federal, Receita Federal, administração portuária e vigilância 
epidemiológica; 

j. Manter registro da empresa responsável (razão social e CNPJ) pelo serviço de 
atendimento médico de emergência ou de remoção (ambulância) que realizará 
atendimento dos viajantes afetados, bem como do hospital para o qual os viajantes 
serão encaminhados; 

l. Caso o viajante suspeito tenha falecido durante a viagem, informar a Secretaria 
Municipal de Saúde ou Secretaria Estadual de Saúde para providenciar remoção 
pelo Instituto Médico Legal (IML), Serviço de Verificação de Óbito (SVO) ou outro 
mecanismo disponível; 

m. Quando disponível a bordo, determinar junto com o comando da embarcação o 
implemento do Plano de Prevenção e Resposta a Surtos (OPRP); 

n. Determinar que o comando da embarcação providencie esclarecimento aos viajantes 
embarcados (tripulantes e passageiros) sobrea situação de saúde à bordo e 
medidas de prevenção e controle vigentes; 

o. Analisar a solicitação de Certificado de Livre Prática – CLP e autorizar a atracação 
da embarcação, quando aplicável. Notificar a embarcação para inspeção sanitária 
com vistas a emissão de certificado de livre prática à bordo; 

p. Inserir impedimento de operação e desatracação da embarcação no sistema Porto 
sem Papel em virtude de ocorrência de evento de saúde pública a bordo; 

5- Secretaria Municipal de Saúde deverá: 

a. Acionar as estruturas de resposta ao evento de saúde junto à Secretaria Estadual de 
Saúde, incluindo hospital de referência, vigilância epidemiológica, LACEN e serviço 
médico de emergência; 

b. Acionar o serviço referenciado para remoção dos viajantes afetados quando houver 
restrição para transporte de caso suspeito previsto em plano nacional ou estadual; 

c. Acionar o hospital de referência quando houver restrição de serviço de saúde para 
encaminhamento dos casos suspeitos estabelecida em plano nacional ou estadual; 

d. Prestar suporte técnico e operacional para a equipe de resposta ao evento; 

 

2.2. Após a Chegada da Embarcação no Porto:     

1- Comandante da embarcação deverá: 

a. Assegurar a não operação da embarcação e impedir embarque e desembarque, 
salvo aqueles autorizados pela autoridade sanitária; 

b. Prestar informações atualizadas sobre a situação de saúde a bordo e eventuais 
medidas de controle adotadas desde o início do evento até a chegada da 
embarcação no porto; 

c. Definir em conjunto com a Anvisa e equipe de resposta, o fluxo de desembarque 
quando necessário que possibilite o menor cruzamento possível com os demais 
viajantes; 
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d. Quando necessário, encaminhar de forma segregada os passageiros e tripulantes 
desembarcados para a área de atendimento de emergência do porto; 

e. Implementar e supervisionar a aplicação a bordo das medidas de controle sanitário 
constantes do Plano de Prevenção e Resposta a Surtos(OPRP), quando disponível; 

f. Providenciar a lista de viajantes com identificação de função, cabine, possíveis 
contatos a bordo, escalas e conexões; 

g. Avaliar a capacidade da tripulação para realização de procedimento de limpeza e 
desinfecção das áreas potencialmente expostas ao agente etiológico suspeito frente 
ao risco de transmissão ou providenciar empresa para realizar essa atividade caso 
não possua essa capacidade; 

h. Contratar serviço para coleta e destino final dos resíduos gerados a bordo, 
classificados como de tipo A, de acordo com instruções/regulamentos da Anvisa; 

i. Monitorar a situação de saúde a bordo e comunicar à Anvisa qualquer alteração; 

 

2- Agência Marítima deverá:  

a. Apoiar a autoridade sanitária na comunicação com a embarcação; 

b. Facilitar o acesso da autoridade sanitária e equipes de emergência à embarcação; 

c. Comunicar à Anvisa qualquer informação adicional que obtenha acerca do evento; 

d. Em havendo restrição de acesso à embarcação, comunicar o fato a todas as 
autoridades e empresas envolvidas na operação portuária (PF, RFB, VIGIAGRO, 
OGMO e etc); 

e. Acionar o serviço de atendimento médico de emergência ou serviço de remoção 
(ambulância) privado para atendimento dos viajantes afetados; 

f. Informar à Anvisa razão social e CNPJ do serviço de atendimento médico de 
emergência ou serviço de remoção (ambulância) que realizará atendimento dos 
viajantes afetados e contactantes, bem como data e horário previsto para a 
operação e hospital de encaminhamento dos viajantes; 

g. Apresentar à Anvisa relatório de atendimento médico de cada viajante 
desembarcado para atendimento em serviço de saúde no município; 

h. Apoiar o comandante da embarcação na contratação de serviços de interesse 
sanitário requeridos em virtude do evento de saúde durante o período de estadia da 
embarcação (PLD, resíduos sólidos, água, alimentos); 

 

3- Administração portuária deverá: 

a. Garantir o isolamento da área ao entorno da embarcação afetada durante todo o 
período em que a embarcação estiver atracada e proibida de operar; 

b. Viabilizar o acesso rápido da equipe de atendimento médico de emergência ou 
serviço de remoção a área portuária; 

c. Manter registro do acesso de prestadores de serviços médicos de emergência no 
porto (data e horário de entrada e saída, nome da empresa, placa do veículo); 

d. Fornecer efetivo suporte logístico e operacional às equipes de resposta ao evento; 

e. Havendo disponibilidade e em caso de necessidade, designar área para triagem de 
viajantes e/ou atendimento de emergência; 

f. Garantir que a área de atendimento de emergência do porto esteja equipada e 
preparada (disponibilidade de EPI adequado ao agente etiológico suspeito, por 
exemplo); 

g. Quando necessário, encaminhar de forma segregada os passageiros e tripulantes 
desembarcados para a área de atendimento de emergência do porto; 
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h. Garantir a estrutura de apoio portuário durante o período de permanência da 
embarcação no porto; 

i. Supervisionar e garantir a realização de procedimentos de limpeza e desinfecção de 
equipagens e áreas expostas sob sua responsabilidade e determinar a remoção de 
resíduos sólidos expostos ao agente etiológico, em conformidade com a 
classificação pertinente; 

j. Emitir alertas de saúde aos trabalhadores portuários quando requerido, sob 
orientação da Anvisa; 

  

4-  Autoridade Sanitária (Anvisa) deverá: 

a. Realizar nova avaliação sanitária e epidemiológica quanto a situação de saúde de 
bordo e em especial da evolução do caso suspeito; 

b. Paramentar-se com equipamento de proteção individual adequado antes de acessar 
a embarcação ou entrar em contato com o caso suspeito que deverá estar usando 
máscara cirúrgica, devendo estender o procedimento a toda a equipe de resposta 
ao evento; 

c. Autorizar o desembarque do viajante afetado com vistas a atendimento médico em 
serviço de saúde; 

d. Em caso de óbito, notificar a ocorrência a Capitania dos Portos, Polícia Federal, 
Receita Federal, Administração Portuária e Secretaria Estadual e/ou Municipal de 
Saúde, vigilância epidemiológica estadual e/ou municipal. 

e. Emitir termo de controle sanitário de viajante (TCSV) para cada desembarque 
realizado e registrar no sistema; 

f. Providenciar, com apoio das agências marítimas, comandante e armadores, a lista de 
viajantes com identificação de função, cabine, possíveis contatos a bordo, escalas e 
conexões; 

g. Avaliar possíveis contatos a bordo e realizar monitoramento da situação de saúde 
dos viajantes que permanecem embarcados; 

h. Acompanhar as equipes da Secretaria Municipal e/ou Estadual de Saúde na coleta 
de amostras clínicas para diagnóstico, quando a coleta for realizada com o viajante 
afetado ainda embarcado ou quando da coleta de material de contactantes 
embarcados; 

i. Realizar inspeção sanitária da embarcação nos termos da legislação vigente; 

j. Avaliar em conjunto com a GIMTV/GGPAF, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual 
de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde se o evento de saúde requer a 
quarentena da embarcação e qual o prazo de restrição de operação; 

l. Notificar o comandante para a realização da limpeza e desinfecção das áreas 
expostas e que os resíduos sólidos que tiveram contato com sangue e fluídos 
corporais do caso suspeito da embarcação deverão ser tratados como classe A, 
conforme procedimento de Limpeza e Desinfecção; 

m. Supervisionar a realização do Procedimento de Limpeza e Desinfecção, atentando 
para uso de Equipamentos de Proteção Individual para proteção de contato e 
orientando as equipes quanto aos procedimentos; 

n. Supervisionar a prestação de serviços de interesse sanitário requerido pela 
embarcação (abastecimento de água e alimentos, coleta de resíduos sólidos e etc); 

o. Notificar o comandante da embarcação quanto à obrigatoriedade de reportar 
qualquer novo evento de saúde a bordo; 

p.  Decidir quanto à concessão de certificado de livre prática para a embarcação ou 
pela suspensão da emissão até descarte do caso suspeito pela vigilância 
epidemiológica local ou término do período de quarentena; 
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q. Em sendo concedido certificado de livre prática para a embarcação, excluir 
impedimento de operação e desatracação da embarcação no Porto sem Papel; 

r. Monitorar a situação de saúde a bordo, em especial os contactantes, com suporte 
técnico e operacional da Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de 
Saúde sobre contatos externos com a embarcação; 

s. Prestar informações atualizadas acerca do evento de saúde para Gerencia de 
Infraestrutura, Meios de Transporte e Viajantes (GIMTV) como número de pessoas 
afetadas, local de detecção do caso suspeito (porto ou embarcação), desfecho do 
caso (ex: se o caso foi descartado ou confirmado, se houve coleta de amostras, se 
foi encaminhado ao serviço de saúde ou em isolamento no caso de embarcação).  

 t. Em conjunto com os demais órgãos envolvidos na resposta ao evento, decidir pelo 
encerramento ou continuidade do período de contingência. 

5-   Serviço de atendimento médico/remoção deverá: 

a. Paramentar-se com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados ao 
agente etiológico sob suspeita, antes de entrar em contato com o viajante afetado; 

b. Desembarcar o caso suspeito com o menor cruzamento possível com os demais 
viajantes; 

c. Avaliar os sinais e sintomas do viajante a bordo; 

d. Avaliar os critérios clínicos para enquadramento como caso suspeito, de acordo com 
a definição do Ministério da Saúde, se couber; 

e. Realizar o atendimento médico preliminar na ambulância ou ainda na própria 
embarcação, de acordo com as condições clínicas do caso suspeito; 

6- Secretaria Municipal de Saúde deverá: 

a. Realizar e/ou apoiar a vigilância epidemiológica na investigação epidemiológica do 
evento de saúde pública reportado; 

b. Acionar o serviço referenciado para remoção dos viajantes afetados quando houver 
restrição para transporte de caso suspeito previsto em plano nacional ou estadual; 

c. Acionar o hospital de referência quando houver restrição de serviço de saúde para 
encaminhamento dos casos suspeitos estabelecida em plano nacional ou estadual; 

d. Prestar suporte técnico e operacional para a equipe de resposta ao evento; 

e. Monitorar a evolução do estado de saúde dos viajantes junto ao serviço de saúde 
local; 

f. Manter a Anvisa atualizada com informações relativas ao atendimento clínico do 
viajante afetado em hospital local (evolução clínica, resultados laboratoriais, 
hipótese diagnóstica e diagnóstico conclusivo; 

 

Conforme detalhado nos itens acima, toda embarcação que proceda de área 

afetada e informe presença de viajantes com sinais e sintomas compatíveis com a 

definição de caso suspeito de doença considerada ESPII, o Comandante da 

Embarcação ao tomar conhecimento do fato deverá informar às condições de saúde a 

bordo na Declaração Marítima de Saúde – DMS por meio da agência marítima 

contratada que acionará a autoridade sanitária para inspecionar a embarcação 

juntamente com a equipe de assistência à saúde, sendo que o médico da equipe de 

assistência à saúde realizará a avaliação clínica do caso suspeito e a autoridade 



10 
 

sanitária a avaliação dos critérios sanitários e epidemiológicos para enquadramento 

como caso suspeito, de acordo com a definição do Ministério da Saúde.  

Independente da classificação do caso como suspeito, a condução clínica do 

paciente é de responsabilidade do médico, devendo se iniciar o atendimento médico 

na própria embarcação, se necessário, conforme a condição clínica do paciente.  

Todo caso suspeito deve ser informado imediatamente ao órgão de vigilância 

epidemiológica municipal ou estadual, às autoridades das Secretarias de Saúde 

municipais e estaduais, para fins de investigação de contato e notificação do caso, 

bem como, à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 

(notifica@saude.gov.br) e à Gerência de Infraestrutura, Meio de Transporte e 

Viajantes em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados 

(gimtv@anvisa.gov.br).   

Simultaneamente a autoridade sanitária deve notificar a agência marítima para 

que providencie a lista de passageiros e tripulantes, com dados de contato, para fins 

de investigação epidemiológica pelos órgãos competentes.  

Para todo desembarque de caso confirmado ou suspeito deve ser preenchido 

Termo de Controle Sanitário do Viajante (TCSV).  

Caso, após avaliação clínica do caso suspeito seja identificada a necessidade 

de sua remoção para unidade de saúde em terra, a autoridade sanitária deverá 

acionar a Marinha, através da Capitania dos Portos e a Administradora Portuária para 

definir os locais onde ficarão posicionados os meios de transportes para imediata 

retirada do caso suspeito da embarcação.  

A remoção do caso suspeito da embarcação para terra dar-se-á em local 

designado no porto de controle sanitário ou em fundeadouro de inspeção sanitária por 

meio de serviço médico de remoção contratado pelo representante legal da 

embarcação, exceto na necessidade de serviço referenciado para remoção dos 

viajantes afetados quando houver restrição para transporte de caso suspeito previsto 

em plano nacional ou estadual.  

A remoção do caso suspeito para unidade de saúde em terra será autorizado 

pela autoridade sanitária por meio do preenchimento do Termo de Controle Sanitário 

de Viajante – TCSV. O desembarque do caso suspeito deverá ser realizado com o 

menor cruzamento possível com os demais tripulantes e passageiros da embarcação 

por rota determinada pelo Comandante; 

mailto:gimtv@anvisa.gov.br
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O caso suspeito será removido preferencialmente por transporte terrestre 

(ambulância) para unidade hospitalar do ponto de entrada ou para uma unidade de 

referência quando houver restrição do serviço de saúde local para recebimento dos 

casos suspeitos. Durante o transporte o caso suspeito deverá ser mantido com 

máscara cirúrgica e a equipe responsável pela remoção deverá utilizar os seguintes 

EPI’s:  

 Avental descartável; 

 Luvas de látex, descartáveis;  

 Máscaras de proteção facial; 

 Óculos de proteção flexível de PVC, incolor, leve, com adaptação nasal, 
com lentes em policarbonato. 

 

Após a retirada do caso suspeito da embarcação e sua remoção até uma 

unidade hospitalar, onde o paciente passará por exames laboratoriais para confirmar 

ou não a suspeita da doença, a embarcação permanecerá fundeada em área de 

inspeção sanitária ou em local designado no porto de controle sanitário pelas 

autoridades marítima, portuária e sanitária, estabelecendo o estado de quarentena a 

contar do início da sintomatologia apresentada pelo caso suspeito.  

Durante o período de quarentena a embarcação o estado de saúde dos demais 

viajantes da embarcação será monitorado, através da criação de um cadastro dos 

viajantes da embarcação com nome, endereço, telefone e destino, e realizando 

entrevistas para avaliação das pessoas que tiveram contato direto na embarcação 

com o caso suspeito, permanecendo em alerta para o surgimento de novos casos 

suspeitos.  

Após a remoção do caso suspeito até a unidade de saúde de referência cabe à 

autoridade sanitária orientar a realização da limpeza e desinfecção da ambulância 

utilizada no transporte do caso suspeito e da embarcação, conforme legislação 

sanitária.  

A embarcação que não apresentar o surgimento de novos casos com 

características de caso suspeito no período de quarentena ou o caso suspeito a bordo 

seja descartado por exames laboratoriais, após re-inspeção sanitária a embarcação 

receberá a Livre Prática a bordo e será liberada para operar e/ou prosseguir seu 

planejamento de viagem.  

Entretanto se surgirem novos casos suspeitos durante a quarentena ou a 

operação ou a viagem, a autoridade sanitária deverá ser notificada que informará a 

ocorrência a autoridade portuária e a agência de navegação responsável pela 

embarcação para adoção dos seguintes procedimentos: 
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 se no período de quarentena permanecerá em estado de quarentena e o 
conjunto de procedimentos quanto ao caso suspeito deverá ser reiniciado.   

 se em viagem providenciar a listagem dos próximos portos de destino; 

 se o caso suspeito for identificado durante a operação da embarcação, será 
suspendida a operação da embarcação e os tripulantes devem ficar a bordo 
para investigação de possíveis contatos no caso de o tripulante suspeito ter 
descido da embarcação         

Em todas as situações de casos suspeitos encaminhados para o serviço 
hospitalar, a confirmação ou descarte definitivo da suspeita é feita pelo serviço de 
saúde e pela vigilância epidemiológica. 

 

 
3. PROCEDIMENTOS DE MANEJO DO CASO SUSPEITO, LIMPEZA, 
DESINFECÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DA EMBARCAÇÃO E 
SUPERFÍCIES.  

 

Devem ser adotadas dentro da embarcação medidas de isolamento do caso 

suspeito, como quarto privativo e sanitário exclusivo para o paciente. O paciente 

deverá ser mantido em quarto comum privativo, com a porta fechada. Caso o paciente 

tenha que ser removido do quarto este deverá usar máscara cirúrgica, 

obrigatoriamente 

Todas as pessoas que adentrarem o quarto (profissionais de saúde, 

profissionais de limpeza e de apoio) deverão estar usando EPI’s como óculos de 

proteção, máscara cirúrgica, avental impermeável e luvas de procedimento. 

Artigos de cuidado do paciente como termômetro, estetoscópio e outros 

deverão ser de uso individual. O local de descarte de roupas sujas deverá ficar dentro 

do quarto ou ante-câmara se houver.  

Lavar as mãos com água e sabão líquido antes e após o contato com o 

paciente, com material infectante, com superfícies contaminadas e após a retirada de 

luvas e avental. Prevenção com material pérfuro cortante – uso e descarte adequado.  

A empresa que executar a operação de higienização de superfícies da 

embarcação deverá apresentar um relatório descritivo da operação executada, 

materiais empregados e suas respectivas concentrações. 

Após a remoção do caso suspeito até a unidade de saúde de referência, 

caberá à Autoridade Sanitária orientar a realização de limpeza e desinfecção da 

ambulância utilizada no transporte do caso suspeito, bem como caberá à 

Administração Portuária realizar a limpeza e desinfecção das suas áreas e 

equipamentos, assim como enquadrar os resíduos sólidos provenientes do 
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atendimento ao caso suspeito como de grupo A e gerenciá-los conforme plano de 

gestão de resíduos sólidos. 

 Limpeza e desinfecção das superfícies com os produtos recomendados e 

autorizados pelo Ministério da Saúde (água, sabão, álcool 70% e hipoclorito de sódio 

1%). Salas de necropsia deverão ser providas de sistemas de exaustão de ar para 

longe de área de tráfego humano e sistemas de captação de ar.  

 

4. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO PARA CASO SUSPEITO EM ESPII A 
BORDO DE EMBARCAÇÃO.   
  

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Companhia DOCAS São Sebastião: (12) 3892-1899; 

Posto Anvisa: (61) 996744196. 

Del. da Capitania dos Portos de São Sebastião-SP: (12) 3892-1550. 

Departamento de Vigilância em Saúde do Município de São Sebastião-SP: (12) 3891-3406   
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