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Parágrafo único. A operação de desinsetização e ou des-
ratização de área, edificações e do tratamento de pragas agrícolas,
deverá ser informada à autoridade sanitária em exercício no aeroporto
com antecedência de quarenta e oito horas.

Art. 72 A empresa aérea nacional ou internacional respon-
sável por aeronave que opere o transporte de passageiros e ou carga
no território nacional, deverá desenvolver os procedimentos de de-
sinsetização, sempre que constatada a presença de vetores, a bordo da
aeronave.

Art. 73 Será obrigatória a desinsetização da aeronave pro-
cedente de áreas com ocorrência de casos de doenças transmitidas por
vetores, de acordo com as recomendações do Regulamento Sanitário
Internacional e Organização Mundial de Saúde (OMS).

Art. 74 Os métodos de desinsetização utilizados na aeronave,
deverão ser informados à autoridade sanitária em exercício no ae-
roporto, bem como a comprovação dos procedimentos utilizados.

§ 1º Os procedimentos utilizados por ação espacial deverão
atender às recomendações de uso constantes na rotulagem referente à
quantidade de material inseticida a ser aplicado, por tipo ou espaço
interno da aeronave.

§ 2º Em caso de procedimento por ação residual deverá ser
apresentado certificado fornecido pela empresa responsável autori-
zada pelo órgão competente.

§ 3º As embalagens dos produtos utilizados nos procedi-
mentos de desinsetização devem ser descartadas de maneira correta e
segura, evitando-se a contaminação do homem, do animal e do meio
ambiente.

CAPÍTULO VIII
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 75 Além do controle sanitário e demais obrigações já

previstas neste regulamento, caberá à administração aeroportuária a
responsabilidade de:

I - disponibilizar área física no terminal de passageiros para
instalação do Posto de Vigilância Sanitária de modo a facilitar:

a) ações integradas junto aos demais órgãos de fiscaliza-
ção;

b) atendimento ao público usuário do aeroporto;
c) vacinação e orientações ao viajante e trabalhadores da

comunidade aeroportuária;
d) atividades administrativas do Serviço de Controle Sa-

nitário;
e) repouso para plantonistas, em aeroportos com funciona-

mento de 24 horas ininterruptas.
II - disponibilizar área física no terminal de cargas, de modo

a facilitar, anuência e inspeção de produtos importados e exportados,
inclusive coletas de amostras para análise de controle e ou fiscal;

III - disponibilizar área próxima ao terminal de passageiros,
destinada ao controle e pesquisa entomológica;

IV - garantir a oferta de água potável em conformidade com
as normas e padrão de potabilidade da água destinada ao consumo
humano, em toda a extensão da área aeroportuária;

V - estabelecer, implantar, manter e monitorar o Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), dos resíduos gerados
nas aeronaves e na área aeroportuária, em conformidade com o dis-
posto nas legislações pertinentes;

VI - implantar, nas áreas sob sua administração, o Plano de
Manutenção, Operação e Controle (PMOC), adotado para o sistema
de climatização com capacidade acima de 5 TR (15000 kcal/h =
60.000 BTU/h), na soma das capacidades de refrigeração sob a mes-
ma razão social, e manter um responsável técnico habilitado;

VII - manter, na área aeroportuária, o controle de vetores de
importância epidemiológica, cabendo a implantação e manutenção de
um plano de gerenciamento integrado de controle de pragas e vetores,
bem como de um plano de contingência diante da infestação de
vetores transmissores de doenças;

VIII - dispor de um sistema eficaz para remoção e disposição
final de dejetos e águas residuárias;

IX - estabelecer, implantar e manter um programa conti-
nuado de controle de qualidade do sistema de recepção e tratamento
de dejetos e águas residuárias do aeroporto;

X - garantir nos aeroportos internacionais serviço médico de
urgência e de remoção de emergência médica;

XI - manter os locais de atendimento de casos de urgências
médicas em condições higiênico-sanitárias satisfatórias, providos de
medicamentos e produtos para saúde em condições de uso, conforme
o exigido pela legislação pertinente;

XII - garantir que os projetos de arquitetura e engenharia que
envolvam construção, instalação e reforma de edificações onde serão
prestados bens e serviços sob regime da Vigilância Sanitária, estejam
de acordo com as normas sanitárias pertinentes e disponibilizados à
autoridade sanitária em exercício no aeroporto;

XIII - manter, na extensão da área sob sua jurisdição, as
instalações de sanitários em condições operacionais e higiênico- sa-
nitárias satisfatórias, disponibilizando aos usuários artigos descartá-
veis para a higiene pessoal e produtos líquidos para higienização das
mãos;

XIV - manter as cargas sujeitas à Vigilância Sanitária ar-
mazenadas em conformidade com as especificações técnicas que a
carga exija, para a manutenção da sua identidade e qualidade.

Art. 76 Caberá a empresa de transporte aéreo, além das
obrigações já previstas neste Regulamento, a responsabilidade de:

I - garantir a qualidade da água potável ofertada para con-
sumo humano a bordo de aeronave;

II - garantir a segurança e a integridade dos alimentos ofer-
tados a bordo;

III - disponibilizar materiais de higiene e limpeza a bordo,
tais como sacos para utilização em casos de enjôo, sabonete líquido,
toalhas de papel, recipientes e sacos para resíduos;

IV - garantir que o acondicionamento e a operação de re-
tirada dos resíduos sólidos gerados a bordo, atendam ao disposto no
PGRS do aeroporto;

V - garantir equipamentos e condições operacionais ade-
quadas para a retirada de dejetos e águas residuárias da aeronave;

VI - manter a aeronave isenta de criadouros de larvas e
espécimes adultas de insetos, de roedores ou de quaisquer outros
animais vetores ou reservatórios de doenças de notificação compul-
sória;

VII - informar ao viajante sobre as exigências sanitárias
relativas ao controle da febre amarela, vigentes no país de origem e
de destino;

VIII - manter a bordo conjuntos de medicamentos e produtos
para a saúde para utilização em emergência a bordo, conforme Anexo
I.
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CAPÍTULO IX
DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DA AUTORI-

DADE SANITÁRIA EM EXERCÍCIO NO AEROPORTO
Art. 78 Promover ações informativas e educativas, que visem

à efetividade do controle sanitário dos riscos e agravos à saúde da
população e ao meio ambiente, dirigidas aos usuários e comunidade
aeroportuária.

Art. 79 Disponibilizar e manter atualizada a listagem das
áreas infectadas de interesse da saúde pública.

Art. 80 Ter livre acesso aos meios de transporte e respectivos
terminais de passageiros, cargas e demais áreas e estabelecimentos
instalados no aeroporto, inclusive órgãos públicos, para o desem-
penho das ações de fiscalização e controle sanitário na promoção e
proteção da saúde pública.

Art. 81 Promover integração com os demais órgãos públicos
com atividades na área aeroportuária, buscando uma ação conjunta
em favor da saúde da população, da facilitação e segurança do trans-
porte aéreo.

Art. 82 Comunicar oficialmente as autoridades competentes,
sempre que constatada a presença de fatores de risco que indiquem a
suspeita de acidente ambiental e outros agravos que possam repre-
sentar ameaça a vida humana ou representem atos ilícitos.

Art. 83 Comunicar oficialmente as ocorrências de doenças e
de agravos à saúde pública, às autoridades envolvidas.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 84 Será obrigatória a vacinação contra a Febre Amarela

para os trabalhadores nas áreas de Aeroportos de Controle Sani-
tário.

Parágrafo único. Excetua-se ao disposto neste artigo os tra-
balhadores que justifiquem contra-indicação à vacina.

Art. 85 Ficará instituído, como procedimento obrigatório aos
responsáveis pela administração aeroportuária, a empresa produtora e
ou prestadora de bens e serviços na área aeroportuária, a opera-
cionalização das determinações constantes no PLD - Anexo III.

Art. 86 Será de responsabilidade de todos os envolvidos em
atividades na área aeroportuária, facilitar as ações de proteção à saúde
pública e atender as exigências determinadas pela autoridade sani-
tária, com respeito e urbanidade.

Art. 77 Caberá aos arrendatários, concessionários e loca-
tários, além das obrigações já previstas neste Regulamento, a res-
ponsabilidade de:

I - dispor de instalações físicas em condições estruturais e
higiênico-sanitárias satisfatórias;

II - garantir os procedimentos de limpeza, desinfecção e
descontaminação, conforme as determinações constantes do PLD,
Anexo III;

III - cumprir as determinações constantes no PGRS aprovado
para o aeroporto;

IV - manter as áreas, sob sua responsabilidade, isentas de
insetos e roedores, bem como livres de animais domésticos e pe-
çonhentos;

V - garantir que o funcionamento e a manutenção de equi-
pamentos de climatização instalados nas edificações, atendam as exi-
gências estabelecidas na legislação sanitária pertinente;

VI - garantir a oferta de água potável, em conformidade com
as normas e padrão de potabilidade da água destinada ao consumo
humano.
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ANEXO I

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE

CONJUNTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA

A) RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS

M E D I C A M E N TO S INDICAÇÃO TE-
RAPÊUTICA

APRESENTAÇÃO DO
P R O D U TO

QUANTIDADE

Atropina Bradicardia e Anti-
c o l i n é rg i c o

Ampola de 1ml contendo
0,25 mg.
Via de administração:
EV / IM

04 (quatro) unidades ou equi-
valente

Acetaminofeno Analgésico e antitér-
mico

Comprimido 750 mg 04 (quatro) comprimido

Prometazina Anti-histamínico Ampola de 2ml com 50
mg
Via de administração:
EV / IM

02 (duas) unidades ou equi-
valente

Nitratos Antianginoso Comprimidos:
Via de administração su-
blingual

05 (cinco) unidades.

Ácido acetilsalicílico Antiagregante pla-
quetário

Comprimidos: 100 mg
Via de administração
VO

05 (cinco) unidades.

Adrenalina Anti-histamíni-
c o / a d r e n é rg i c o

Ampola de 2 ml conten-
do 1:1.000
Via de administração:
EV / IM

04 (quatro) unidades ou equi-
valente

Metoclopramida Antiemético Ampola de 2 ml conten-
do 10 mg
Via de administração:
EV / IM

03 (três) unidades

Medicamentos anti infla-
mató-
rios pertencentes ao gru-
po dos não-hormonais
(AINES)

Analgésico/antiinfla-
matório

Via de administração:
I.M. / EV.

02 (duas) unidades

N-butilescopolamina,
brometo

Antiespasmódico Ampola de 1 ml conten-
do 20 mg
Via de administração:
EV / IM

02 (duas) unidades

Dexametasona A n t i a l é rg i c o Ampola de 1 ml conten-
do 2 mg.
Via de administração:
EV / IM

02 (duas) unidades

Furosemida Diurético Ampola de 2 ml conten-
do 20 mg
Via de administração:
EV / IM

02 (duas) unidades

Diazepam Ansiolítico, Anti-
convulsivante, mior-
relaxante

Comprimidos 5 mg
Ampola de 2 ml conten-
do 10 mg.
Via de administração:
EV / IM

04 (quatro) unidades
02 (duas) unidades

Captopril Anti-hipertensivo Comprimido 12,5 mg 04 (quatro) comprimidos
Morfina ou seus deriva-
dos inclusive sintéticos.

Opiáceo
Ampola de 2ml contendo
10 mg

01 (uma) unidade

Lidocaína sem vasocons-
tritor

Anestésico e Antiar-
rítimico

Ampola de 5 ml
Via de administração:
EV / IM

02 (duas) unidades

Salbutamol broncodilatador Frasco spray 01 (uma) unidade
Glicose 50 % Tratamento de hipo-

glicemia
Ampola de 10 ml con-
tendo 50%
Via de administração:
EV

02 (duas) unidades

Soro Fisiológico 0,9% Uso diverso Frasco 1000 ml
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Parágrafo único. A operação de desinsetização e ou des-
ratização de área, edificações e do tratamento de pragas agrícolas,
deverá ser informada à autoridade sanitária em exercício no aeroporto
com antecedência de quarenta e oito horas.

Art. 72 A empresa aérea nacional ou internacional respon-
sável por aeronave que opere o transporte de passageiros e ou carga
no território nacional, deverá desenvolver os procedimentos de de-
sinsetização, sempre que constatada a presença de vetores, a bordo da
aeronave.

Art. 73 Será obrigatória a desinsetização da aeronave pro-
cedente de áreas com ocorrência de casos de doenças transmitidas por
vetores, de acordo com as recomendações do Regulamento Sanitário
Internacional e Organização Mundial de Saúde (OMS).

Art. 74 Os métodos de desinsetização utilizados na aeronave,
deverão ser informados à autoridade sanitária em exercício no ae-
roporto, bem como a comprovação dos procedimentos utilizados.

§ 1º Os procedimentos utilizados por ação espacial deverão
atender às recomendações de uso constantes na rotulagem referente à
quantidade de material inseticida a ser aplicado, por tipo ou espaço
interno da aeronave.

§ 2º Em caso de procedimento por ação residual deverá ser
apresentado certificado fornecido pela empresa responsável autori-
zada pelo órgão competente.

§ 3º As embalagens dos produtos utilizados nos procedi-
mentos de desinsetização devem ser descartadas de maneira correta e
segura, evitando-se a contaminação do homem, do animal e do meio
ambiente.

CAPÍTULO VIII
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 75 Além do controle sanitário e demais obrigações já

previstas neste regulamento, caberá à administração aeroportuária a
responsabilidade de:

I - disponibilizar área física no terminal de passageiros para
instalação do Posto de Vigilância Sanitária de modo a facilitar:

a) ações integradas junto aos demais órgãos de fiscaliza-
ção;

b) atendimento ao público usuário do aeroporto;
c) vacinação e orientações ao viajante e trabalhadores da

comunidade aeroportuária;
d) atividades administrativas do Serviço de Controle Sa-

nitário;
e) repouso para plantonistas, em aeroportos com funciona-

mento de 24 horas ininterruptas.
II - disponibilizar área física no terminal de cargas, de modo

a facilitar, anuência e inspeção de produtos importados e exportados,
inclusive coletas de amostras para análise de controle e ou fiscal;

III - disponibilizar área próxima ao terminal de passageiros,
destinada ao controle e pesquisa entomológica;

IV - garantir a oferta de água potável em conformidade com
as normas e padrão de potabilidade da água destinada ao consumo
humano, em toda a extensão da área aeroportuária;

V - estabelecer, implantar, manter e monitorar o Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), dos resíduos gerados
nas aeronaves e na área aeroportuária, em conformidade com o dis-
posto nas legislações pertinentes;

VI - implantar, nas áreas sob sua administração, o Plano de
Manutenção, Operação e Controle (PMOC), adotado para o sistema
de climatização com capacidade acima de 5 TR (15000 kcal/h =
60.000 BTU/h), na soma das capacidades de refrigeração sob a mes-
ma razão social, e manter um responsável técnico habilitado;

VII - manter, na área aeroportuária, o controle de vetores de
importância epidemiológica, cabendo a implantação e manutenção de
um plano de gerenciamento integrado de controle de pragas e vetores,
bem como de um plano de contingência diante da infestação de
vetores transmissores de doenças;

VIII - dispor de um sistema eficaz para remoção e disposição
final de dejetos e águas residuárias;

IX - estabelecer, implantar e manter um programa conti-
nuado de controle de qualidade do sistema de recepção e tratamento
de dejetos e águas residuárias do aeroporto;

X - garantir nos aeroportos internacionais serviço médico de
urgência e de remoção de emergência médica;

XI - manter os locais de atendimento de casos de urgências
médicas em condições higiênico-sanitárias satisfatórias, providos de
medicamentos e produtos para saúde em condições de uso, conforme
o exigido pela legislação pertinente;

XII - garantir que os projetos de arquitetura e engenharia que
envolvam construção, instalação e reforma de edificações onde serão
prestados bens e serviços sob regime da Vigilância Sanitária, estejam
de acordo com as normas sanitárias pertinentes e disponibilizados à
autoridade sanitária em exercício no aeroporto;

XIII - manter, na extensão da área sob sua jurisdição, as
instalações de sanitários em condições operacionais e higiênico- sa-
nitárias satisfatórias, disponibilizando aos usuários artigos descartá-
veis para a higiene pessoal e produtos líquidos para higienização das
mãos;

XIV - manter as cargas sujeitas à Vigilância Sanitária ar-
mazenadas em conformidade com as especificações técnicas que a
carga exija, para a manutenção da sua identidade e qualidade.

Art. 76 Caberá a empresa de transporte aéreo, além das
obrigações já previstas neste Regulamento, a responsabilidade de:

I - garantir a qualidade da água potável ofertada para con-
sumo humano a bordo de aeronave;

II - garantir a segurança e a integridade dos alimentos ofer-
tados a bordo;

III - disponibilizar materiais de higiene e limpeza a bordo,
tais como sacos para utilização em casos de enjôo, sabonete líquido,
toalhas de papel, recipientes e sacos para resíduos;

IV - garantir que o acondicionamento e a operação de re-
tirada dos resíduos sólidos gerados a bordo, atendam ao disposto no
PGRS do aeroporto;

V - garantir equipamentos e condições operacionais ade-
quadas para a retirada de dejetos e águas residuárias da aeronave;

VI - manter a aeronave isenta de criadouros de larvas e
espécimes adultas de insetos, de roedores ou de quaisquer outros
animais vetores ou reservatórios de doenças de notificação compul-
sória;

VII - informar ao viajante sobre as exigências sanitárias
relativas ao controle da febre amarela, vigentes no país de origem e
de destino;

VIII - manter a bordo conjuntos de medicamentos e produtos
para a saúde para utilização em emergência a bordo, conforme Anexo
I.
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CAPÍTULO IX
DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DA AUTORI-

DADE SANITÁRIA EM EXERCÍCIO NO AEROPORTO
Art. 78 Promover ações informativas e educativas, que visem

à efetividade do controle sanitário dos riscos e agravos à saúde da
população e ao meio ambiente, dirigidas aos usuários e comunidade
aeroportuária.

Art. 79 Disponibilizar e manter atualizada a listagem das
áreas infectadas de interesse da saúde pública.

Art. 80 Ter livre acesso aos meios de transporte e respectivos
terminais de passageiros, cargas e demais áreas e estabelecimentos
instalados no aeroporto, inclusive órgãos públicos, para o desem-
penho das ações de fiscalização e controle sanitário na promoção e
proteção da saúde pública.

Art. 81 Promover integração com os demais órgãos públicos
com atividades na área aeroportuária, buscando uma ação conjunta
em favor da saúde da população, da facilitação e segurança do trans-
porte aéreo.

Art. 82 Comunicar oficialmente as autoridades competentes,
sempre que constatada a presença de fatores de risco que indiquem a
suspeita de acidente ambiental e outros agravos que possam repre-
sentar ameaça a vida humana ou representem atos ilícitos.

Art. 83 Comunicar oficialmente as ocorrências de doenças e
de agravos à saúde pública, às autoridades envolvidas.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 84 Será obrigatória a vacinação contra a Febre Amarela

para os trabalhadores nas áreas de Aeroportos de Controle Sani-
tário.

Parágrafo único. Excetua-se ao disposto neste artigo os tra-
balhadores que justifiquem contra-indicação à vacina.

Art. 85 Ficará instituído, como procedimento obrigatório aos
responsáveis pela administração aeroportuária, a empresa produtora e
ou prestadora de bens e serviços na área aeroportuária, a opera-
cionalização das determinações constantes no PLD - Anexo III.

Art. 86 Será de responsabilidade de todos os envolvidos em
atividades na área aeroportuária, facilitar as ações de proteção à saúde
pública e atender as exigências determinadas pela autoridade sani-
tária, com respeito e urbanidade.

Art. 77 Caberá aos arrendatários, concessionários e loca-
tários, além das obrigações já previstas neste Regulamento, a res-
ponsabilidade de:

I - dispor de instalações físicas em condições estruturais e
higiênico-sanitárias satisfatórias;

II - garantir os procedimentos de limpeza, desinfecção e
descontaminação, conforme as determinações constantes do PLD,
Anexo III;

III - cumprir as determinações constantes no PGRS aprovado
para o aeroporto;

IV - manter as áreas, sob sua responsabilidade, isentas de
insetos e roedores, bem como livres de animais domésticos e pe-
çonhentos;

V - garantir que o funcionamento e a manutenção de equi-
pamentos de climatização instalados nas edificações, atendam as exi-
gências estabelecidas na legislação sanitária pertinente;

VI - garantir a oferta de água potável, em conformidade com
as normas e padrão de potabilidade da água destinada ao consumo
humano.
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ANEXO I

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE

CONJUNTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA

A) RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS

M E D I C A M E N TO S INDICAÇÃO TE-
RAPÊUTICA

APRESENTAÇÃO DO
P R O D U TO

QUANTIDADE

Atropina Bradicardia e Anti-
c o l i n é rg i c o

Ampola de 1ml contendo
0,25 mg.
Via de administração:
EV / IM

04 (quatro) unidades ou equi-
valente

Acetaminofeno Analgésico e antitér-
mico

Comprimido 750 mg 04 (quatro) comprimido

Prometazina Anti-histamínico Ampola de 2ml com 50
mg
Via de administração:
EV / IM

02 (duas) unidades ou equi-
valente

Nitratos Antianginoso Comprimidos:
Via de administração su-
blingual

05 (cinco) unidades.

Ácido acetilsalicílico Antiagregante pla-
quetário

Comprimidos: 100 mg
Via de administração
VO

05 (cinco) unidades.

Adrenalina Anti-histamíni-
c o / a d r e n é rg i c o

Ampola de 2 ml conten-
do 1:1.000
Via de administração:
EV / IM

04 (quatro) unidades ou equi-
valente

Metoclopramida Antiemético Ampola de 2 ml conten-
do 10 mg
Via de administração:
EV / IM

03 (três) unidades

Medicamentos anti infla-
mató-
rios pertencentes ao gru-
po dos não-hormonais
(AINES)

Analgésico/antiinfla-
matório

Via de administração:
I.M. / EV.

02 (duas) unidades

N-butilescopolamina,
brometo

Antiespasmódico Ampola de 1 ml conten-
do 20 mg
Via de administração:
EV / IM

02 (duas) unidades

Dexametasona A n t i a l é rg i c o Ampola de 1 ml conten-
do 2 mg.
Via de administração:
EV / IM

02 (duas) unidades

Furosemida Diurético Ampola de 2 ml conten-
do 20 mg
Via de administração:
EV / IM

02 (duas) unidades

Diazepam Ansiolítico, Anti-
convulsivante, mior-
relaxante

Comprimidos 5 mg
Ampola de 2 ml conten-
do 10 mg.
Via de administração:
EV / IM

04 (quatro) unidades
02 (duas) unidades

Captopril Anti-hipertensivo Comprimido 12,5 mg 04 (quatro) comprimidos
Morfina ou seus deriva-
dos inclusive sintéticos.

Opiáceo
Ampola de 2ml contendo
10 mg

01 (uma) unidade

Lidocaína sem vasocons-
tritor

Anestésico e Antiar-
rítimico

Ampola de 5 ml
Via de administração:
EV / IM

02 (duas) unidades

Salbutamol broncodilatador Frasco spray 01 (uma) unidade
Glicose 50 % Tratamento de hipo-

glicemia
Ampola de 10 ml con-
tendo 50%
Via de administração:
EV

02 (duas) unidades

Soro Fisiológico 0,9% Uso diverso Frasco 1000 ml
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B) RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE
Te r m ô m e t r o 01 (uma) unidade
Esfigmomanômetro 01 (uma) unidade.
Estetoscópio 01 (uma) unidade
Caixa para agulhas usadas 01 (uma) unidade
Catéter IV, com bainha plástica, n.º 14 e 20 01 (uma) unidade de cada.
Scalp n.º 23

03 (três) unidades
Pinça anatômica 01 (uma) unidade
Equipo para soro 01 (uma) unidade
Seringas acompanhadas de agulhas (1ml, 3 ml e
5 ml)

02 (duas) unidades de cada

Seringa de (10ml e 20 ml) 02 (duas) unidades de cada
Garrote 01 (uma) unidade
Conjunto de bolsa e máscara para ventilação/res-
suscitação

01 (uma) unidade

Lanterna médica 01 (um) conjunto
Aspirador manual 01 (uma) unidade.
Cânulas orofaríngeas 01 conjunto de três unidades, tamanho: pequeno, mé-

dio e grande.
Anti-séptico tópico 01 (uma) unidade.
Ataduras de crepe (10 cm) 02 (duas) unidades (rolo).
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ANEXO II

QUADRO DE CONTROLE DO CLORO RESIDUAL, pH E TURBIDEZ DA ÁGUA POTÁVEL

LOCAL DE COLE-
TA

CLORO RESI-
DUAL
mg/L

TURBIDEZ
UT*1

pH PADRÃO MICROBIOLÓGI-
CO

Mínimo Máximo VMP*2 Coliformes
totais

Coliformes ter-
motolerantes

Hidrante responsá-
vel pelo abasteci-
mento do veículo

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Veículo transporta-
dor de água potável

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Mangote de abaste-
cimento

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Ponto de oferta de
água em área de pre-

paro de alimentos

0,2 2,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Qualquer ponto de
oferta de água no
terminal de passa-
geiros.

0,2 2,0 5,0*3 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Esparadrapo tipo antialérgico e comum 01 (uma) unidade (rolo)/ cada.
Gaze estéril (7,5 x 7,5) 10 (dez) pacotes
Luvas descartáveis látex estéreis (tamanho 7.5 e
8.0)

04 (quatro) pares

Tesoura reta com ponta romba 01 (uma) unidade

<!ID384964-13>

1- UT = Unidade de Turbidez.
2- VMP = Valor máximo permitido
3- O limite máximo para qualquer amostra pontual deve ser de 5,0
UT, assegurado, simultaneamente, o atendimento ao VMP de 5,0 UT
em qualquer ponta da rede no sistema de distribuição de água para
consumo humano, segundo PT n° 1469 de 29/12/2000 do Ministério
da Saúde.
4- A Cloração deverá ser realizada em pH inferior a (8.0) oito

ANEXO III

PLANO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO (PLD)

Operacionalização de procedimentos de limpeza, desinfecção
e descontaminação de superfícies de aeronaves e áreas do parque
aeroportuário, aplicação de produtos saneantes domissanitários e uso
de Equipamentos de proteção individual.

A) MÉTODOS PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS SA-
NEANTES DOMISSANITÁRIOS

MÉTODO I
Limpeza
retirar os resíduos e descartar adequadamente;
friccionar pano e/ou escova embebida com água e detergente

nas superfícies, retirando os resíduos deixados após operação;
enxaguar com água limpa e ou pano úmido;
secar com pano limpo;
promover o descarte dos panos utilizados na operação, acon-

dicionando-os em recipientes ou sacos plásticos que devem estar de
acordo com as normas regulamentares pertinentes.

MÉTODO II
Desinfecção
Limpeza da área contaminada;
aplicar sobre a área atingida o desinfetante indicado em toda

a superfície;
aguardar tempo de ação conforme indicação do fabricante,

que deve estar de acordo com normas regulamentares;
enxaguar, utilizando outro pano, repetidas vezes, com água

limpa;
secar com pano limpo;
promover o descarte dos panos utilizados na operação, acon-

dicionando-os em recipientes ou sacos plásticos que devem estar de
acordo com as normas regulamentares pertinentes.

MÉTODO III
Descontaminação
Situações em que são constatadas contaminações por sangue,

fezes, urina, vômitos ou outros fluidos orgânicos, quando não for
possível a retirada prévia do excesso desses resíduos:

aplicar a solução desinfetante sobre a área contaminada;
deixar em contato por tempo estabelecido, conforme indi-

cação do fabricante, que deve estar de acordo com as normas re-
gulamentares pertinentes;

proceder à desinfecção.
MÉTODO IV
Descontaminação
Situações com suspeita de contaminação por agentes bio-

lógicos de alto risco:
interditar, isolar a área suspeita e aguardar a liberação do

local pela autoridade sanitária em exercício no aeroporto;
recolher o material suspeito;
acondicionar o material suspeito em sacos plásticos duplos e

segregar em área específica;
aplicar a solução desinfetante sobre a área contaminada;
deixar em contato por tempo estabelecido conforme indi-

cação do fabricante, que deve estar de acordo com as normas re-
gulamentares pertinentes;

remover o produto e resíduos existentes;
proceder à desinfecção
descartar panos, equipamentos e EPI que não possam ser

desinfetados com segurança.
B. GRUPOS DE PRODUTOS SANEANTES
GRUPO I
Método I
DETERGENTES
D E S I N C R U S TA N T E S
GRUPO II
Método II
QUATERNÁRIO DE AMÔNIO
Método II e III
HIPOCLORITO DE SÓDIO
HIPOCLORITO DE CÁLCIO
GRUPO III
Método III
COMPOSTO ORGÂNICO LIBERADORES DE CLORO

AT I V O
GRUPO IV
CAL VIRGEM
preparo da solução (volume de 100 litros de dejetos): colocar

2 kg de cal virgem para atender volume indicado.

GRUPO V
Método IV
G L U TA R A L D E Í D O
modo de aplicação: descontaminação (MÉTODO IV).
PA R A F O R M A L D E Í D O
modo de aplicação: descontaminação (MÉTODO IV).
Outros princípios ativos não relacionados nesses grupos po-

derão ser utilizados nos procedimentos de limpeza, desinfecção e
descontaminação, desde que aprovados pela autoridade sanitária com-
petente, considerando as finalidades e instruções de uso indicadas
pelo fabricante.

C. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Usar EPI em todas as etapas de operacionalização do

PLD, em conformidade com o Anexo III, Quadro XVI. Após o uso os
operadores deverão promover a limpeza e desinfecção dos EPI.

2. A eleição dos produtos a serem empregados na opera-
cionalização do PLD, ficará sob a responsabilidade da Empresa de
Transportes Aéreos, Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza e
Desinfecção e Empresa de Serviços Auxiliares de Transporte Aé-
reo.

3. Os produtos utilizados nos procedimentos de limpeza,
desinfecção e descontaminação deverão estar em conformidade com a
legislação sanitária pertinente.

4. Os panos utilizados nos procedimentos de limpeza e de-
sinfecção (MÉTODOS I e II) poderão ser descartáveis ou a critério da
empresa interessada, após suas utilizações, poderão o ser acondi-
cionados em sacos plásticos e encaminhados para limpeza e de-
sinfecção para posterior utilização.

5. Os equipamentos de limpeza (vassouras, escovas, rodos,
etc.) deverão sofrer desinfecção com soluções indicadas no GRUPO I,
após cada jornada de trabalho. No caso de utilização em descon-
taminação, desinfecção ou limpeza de áreas contaminadas por mi-
croorganismos de importância epidemiológica e ou sangue, secreções
ou excreções, ao término dos procedimentos operacionais, esses equi-
pamentos deverão sofrer limpeza e desinfecção imediata.

6. Quando do fracionamento, os produtos deverão ser iden-
tificados e acondicionados de acordo com a natureza e características
do produto original.

7. As embalagens de formulações à base de hipoclorito de
sódio deverão ser opacas, estar vedadas e protegidas de fontes de luz
e calor.

8. Sempre que a autoridade sanitária encontrar materiais sus-
peitos de ser um meio de contaminação, deverá proceder ao iso-
lamento da área, utilizar EPI e adotar as medidas sanitárias espe-
cíficas.

9. Os procedimentos descritos no PLD, a serem realizados
após cada jornada de trabalho, deverão considerar o período de oito
horas de
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atividade. DOS PROCEDIMENTOS

ÁREAS DE ATUAÇÃO

QUADRO I - AERONAVE

SANITÁRIOS

Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Porta artigos, espelho, por-
tas, fechaduras, paredes, in-
terruptores, torneira, banca-
da, pia, vaso (assentos e la-
terais) , piso e depósito de
resíduos sólidos.

Limpeza (Método I) Produtos do Grupo I Escalas de vôo

Desinfecção(Método II) Produtos do Grupo II Destino final

Em caso de contaminação
por sangue, fezes, vômito,
urina e outros fluidos orgâ-
nicos.

Cobrir os locais atingidos
com papel toalha.

Permitir o acesso apenas ao
viajante com urgência de
uso, após orientação sobre
o risco sanitário.

_ Durante o vôo

Descontaminação
(Método III)

Produtos do Grupo II ou III 1º estacionamento da
aeronave

QUADRO II - AERONAVE

GALLEY
Superfícies Métodos Produtos Freqüência
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B) RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE
Te r m ô m e t r o 01 (uma) unidade
Esfigmomanômetro 01 (uma) unidade.
Estetoscópio 01 (uma) unidade
Caixa para agulhas usadas 01 (uma) unidade
Catéter IV, com bainha plástica, n.º 14 e 20 01 (uma) unidade de cada.
Scalp n.º 23

03 (três) unidades
Pinça anatômica 01 (uma) unidade
Equipo para soro 01 (uma) unidade
Seringas acompanhadas de agulhas (1ml, 3 ml e
5 ml)

02 (duas) unidades de cada

Seringa de (10ml e 20 ml) 02 (duas) unidades de cada
Garrote 01 (uma) unidade
Conjunto de bolsa e máscara para ventilação/res-
suscitação

01 (uma) unidade

Lanterna médica 01 (um) conjunto
Aspirador manual 01 (uma) unidade.
Cânulas orofaríngeas 01 conjunto de três unidades, tamanho: pequeno, mé-

dio e grande.
Anti-séptico tópico 01 (uma) unidade.
Ataduras de crepe (10 cm) 02 (duas) unidades (rolo).
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ANEXO II

QUADRO DE CONTROLE DO CLORO RESIDUAL, pH E TURBIDEZ DA ÁGUA POTÁVEL

LOCAL DE COLE-
TA

CLORO RESI-
DUAL
mg/L

TURBIDEZ
UT*1

pH PADRÃO MICROBIOLÓGI-
CO

Mínimo Máximo VMP*2 Coliformes
totais

Coliformes ter-
motolerantes

Hidrante responsá-
vel pelo abasteci-
mento do veículo

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Veículo transporta-
dor de água potável

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Mangote de abaste-
cimento

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Ponto de oferta de
água em área de pre-

paro de alimentos

0,2 2,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Qualquer ponto de
oferta de água no
terminal de passa-
geiros.

0,2 2,0 5,0*3 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Esparadrapo tipo antialérgico e comum 01 (uma) unidade (rolo)/ cada.
Gaze estéril (7,5 x 7,5) 10 (dez) pacotes
Luvas descartáveis látex estéreis (tamanho 7.5 e
8.0)

04 (quatro) pares

Tesoura reta com ponta romba 01 (uma) unidade
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1- UT = Unidade de Turbidez.
2- VMP = Valor máximo permitido
3- O limite máximo para qualquer amostra pontual deve ser de 5,0
UT, assegurado, simultaneamente, o atendimento ao VMP de 5,0 UT
em qualquer ponta da rede no sistema de distribuição de água para
consumo humano, segundo PT n° 1469 de 29/12/2000 do Ministério
da Saúde.
4- A Cloração deverá ser realizada em pH inferior a (8.0) oito

ANEXO III

PLANO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO (PLD)

Operacionalização de procedimentos de limpeza, desinfecção
e descontaminação de superfícies de aeronaves e áreas do parque
aeroportuário, aplicação de produtos saneantes domissanitários e uso
de Equipamentos de proteção individual.

A) MÉTODOS PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS SA-
NEANTES DOMISSANITÁRIOS

MÉTODO I
Limpeza
retirar os resíduos e descartar adequadamente;
friccionar pano e/ou escova embebida com água e detergente

nas superfícies, retirando os resíduos deixados após operação;
enxaguar com água limpa e ou pano úmido;
secar com pano limpo;
promover o descarte dos panos utilizados na operação, acon-

dicionando-os em recipientes ou sacos plásticos que devem estar de
acordo com as normas regulamentares pertinentes.

MÉTODO II
Desinfecção
Limpeza da área contaminada;
aplicar sobre a área atingida o desinfetante indicado em toda

a superfície;
aguardar tempo de ação conforme indicação do fabricante,

que deve estar de acordo com normas regulamentares;
enxaguar, utilizando outro pano, repetidas vezes, com água

limpa;
secar com pano limpo;
promover o descarte dos panos utilizados na operação, acon-

dicionando-os em recipientes ou sacos plásticos que devem estar de
acordo com as normas regulamentares pertinentes.

MÉTODO III
Descontaminação
Situações em que são constatadas contaminações por sangue,

fezes, urina, vômitos ou outros fluidos orgânicos, quando não for
possível a retirada prévia do excesso desses resíduos:

aplicar a solução desinfetante sobre a área contaminada;
deixar em contato por tempo estabelecido, conforme indi-

cação do fabricante, que deve estar de acordo com as normas re-
gulamentares pertinentes;

proceder à desinfecção.
MÉTODO IV
Descontaminação
Situações com suspeita de contaminação por agentes bio-

lógicos de alto risco:
interditar, isolar a área suspeita e aguardar a liberação do

local pela autoridade sanitária em exercício no aeroporto;
recolher o material suspeito;
acondicionar o material suspeito em sacos plásticos duplos e

segregar em área específica;
aplicar a solução desinfetante sobre a área contaminada;
deixar em contato por tempo estabelecido conforme indi-

cação do fabricante, que deve estar de acordo com as normas re-
gulamentares pertinentes;

remover o produto e resíduos existentes;
proceder à desinfecção
descartar panos, equipamentos e EPI que não possam ser

desinfetados com segurança.
B. GRUPOS DE PRODUTOS SANEANTES
GRUPO I
Método I
DETERGENTES
D E S I N C R U S TA N T E S
GRUPO II
Método II
QUATERNÁRIO DE AMÔNIO
Método II e III
HIPOCLORITO DE SÓDIO
HIPOCLORITO DE CÁLCIO
GRUPO III
Método III
COMPOSTO ORGÂNICO LIBERADORES DE CLORO

AT I V O
GRUPO IV
CAL VIRGEM
preparo da solução (volume de 100 litros de dejetos): colocar

2 kg de cal virgem para atender volume indicado.

GRUPO V
Método IV
G L U TA R A L D E Í D O
modo de aplicação: descontaminação (MÉTODO IV).
PA R A F O R M A L D E Í D O
modo de aplicação: descontaminação (MÉTODO IV).
Outros princípios ativos não relacionados nesses grupos po-

derão ser utilizados nos procedimentos de limpeza, desinfecção e
descontaminação, desde que aprovados pela autoridade sanitária com-
petente, considerando as finalidades e instruções de uso indicadas
pelo fabricante.

C. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Usar EPI em todas as etapas de operacionalização do

PLD, em conformidade com o Anexo III, Quadro XVI. Após o uso os
operadores deverão promover a limpeza e desinfecção dos EPI.

2. A eleição dos produtos a serem empregados na opera-
cionalização do PLD, ficará sob a responsabilidade da Empresa de
Transportes Aéreos, Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza e
Desinfecção e Empresa de Serviços Auxiliares de Transporte Aé-
reo.

3. Os produtos utilizados nos procedimentos de limpeza,
desinfecção e descontaminação deverão estar em conformidade com a
legislação sanitária pertinente.

4. Os panos utilizados nos procedimentos de limpeza e de-
sinfecção (MÉTODOS I e II) poderão ser descartáveis ou a critério da
empresa interessada, após suas utilizações, poderão o ser acondi-
cionados em sacos plásticos e encaminhados para limpeza e de-
sinfecção para posterior utilização.

5. Os equipamentos de limpeza (vassouras, escovas, rodos,
etc.) deverão sofrer desinfecção com soluções indicadas no GRUPO I,
após cada jornada de trabalho. No caso de utilização em descon-
taminação, desinfecção ou limpeza de áreas contaminadas por mi-
croorganismos de importância epidemiológica e ou sangue, secreções
ou excreções, ao término dos procedimentos operacionais, esses equi-
pamentos deverão sofrer limpeza e desinfecção imediata.

6. Quando do fracionamento, os produtos deverão ser iden-
tificados e acondicionados de acordo com a natureza e características
do produto original.

7. As embalagens de formulações à base de hipoclorito de
sódio deverão ser opacas, estar vedadas e protegidas de fontes de luz
e calor.

8. Sempre que a autoridade sanitária encontrar materiais sus-
peitos de ser um meio de contaminação, deverá proceder ao iso-
lamento da área, utilizar EPI e adotar as medidas sanitárias espe-
cíficas.

9. Os procedimentos descritos no PLD, a serem realizados
após cada jornada de trabalho, deverão considerar o período de oito
horas de
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atividade. DOS PROCEDIMENTOS

ÁREAS DE ATUAÇÃO

QUADRO I - AERONAVE

SANITÁRIOS

Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Porta artigos, espelho, por-
tas, fechaduras, paredes, in-
terruptores, torneira, banca-
da, pia, vaso (assentos e la-
terais) , piso e depósito de
resíduos sólidos.

Limpeza (Método I) Produtos do Grupo I Escalas de vôo

Desinfecção(Método II) Produtos do Grupo II Destino final

Em caso de contaminação
por sangue, fezes, vômito,
urina e outros fluidos orgâ-
nicos.

Cobrir os locais atingidos
com papel toalha.

Permitir o acesso apenas ao
viajante com urgência de
uso, após orientação sobre
o risco sanitário.

_ Durante o vôo

Descontaminação
(Método III)

Produtos do Grupo II ou III 1º estacionamento da
aeronave

QUADRO II - AERONAVE

GALLEY
Superfícies Métodos Produtos Freqüência
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B) RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE
Te r m ô m e t r o 01 (uma) unidade
Esfigmomanômetro 01 (uma) unidade.
Estetoscópio 01 (uma) unidade
Caixa para agulhas usadas 01 (uma) unidade
Catéter IV, com bainha plástica, n.º 14 e 20 01 (uma) unidade de cada.
Scalp n.º 23

03 (três) unidades
Pinça anatômica 01 (uma) unidade
Equipo para soro 01 (uma) unidade
Seringas acompanhadas de agulhas (1ml, 3 ml e
5 ml)

02 (duas) unidades de cada

Seringa de (10ml e 20 ml) 02 (duas) unidades de cada
Garrote 01 (uma) unidade
Conjunto de bolsa e máscara para ventilação/res-
suscitação

01 (uma) unidade

Lanterna médica 01 (um) conjunto
Aspirador manual 01 (uma) unidade.
Cânulas orofaríngeas 01 conjunto de três unidades, tamanho: pequeno, mé-

dio e grande.
Anti-séptico tópico 01 (uma) unidade.
Ataduras de crepe (10 cm) 02 (duas) unidades (rolo).
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ANEXO II

QUADRO DE CONTROLE DO CLORO RESIDUAL, pH E TURBIDEZ DA ÁGUA POTÁVEL

LOCAL DE COLE-
TA

CLORO RESI-
DUAL
mg/L

TURBIDEZ
UT*1

pH PADRÃO MICROBIOLÓGI-
CO

Mínimo Máximo VMP*2 Coliformes
totais

Coliformes ter-
motolerantes

Hidrante responsá-
vel pelo abasteci-
mento do veículo

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Veículo transporta-
dor de água potável

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Mangote de abaste-
cimento

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Ponto de oferta de
água em área de pre-

paro de alimentos

0,2 2,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Qualquer ponto de
oferta de água no
terminal de passa-
geiros.

0,2 2,0 5,0*3 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Esparadrapo tipo antialérgico e comum 01 (uma) unidade (rolo)/ cada.
Gaze estéril (7,5 x 7,5) 10 (dez) pacotes
Luvas descartáveis látex estéreis (tamanho 7.5 e
8.0)

04 (quatro) pares

Tesoura reta com ponta romba 01 (uma) unidade
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1- UT = Unidade de Turbidez.
2- VMP = Valor máximo permitido
3- O limite máximo para qualquer amostra pontual deve ser de 5,0
UT, assegurado, simultaneamente, o atendimento ao VMP de 5,0 UT
em qualquer ponta da rede no sistema de distribuição de água para
consumo humano, segundo PT n° 1469 de 29/12/2000 do Ministério
da Saúde.
4- A Cloração deverá ser realizada em pH inferior a (8.0) oito

ANEXO III

PLANO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO (PLD)

Operacionalização de procedimentos de limpeza, desinfecção
e descontaminação de superfícies de aeronaves e áreas do parque
aeroportuário, aplicação de produtos saneantes domissanitários e uso
de Equipamentos de proteção individual.

A) MÉTODOS PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS SA-
NEANTES DOMISSANITÁRIOS

MÉTODO I
Limpeza
retirar os resíduos e descartar adequadamente;
friccionar pano e/ou escova embebida com água e detergente

nas superfícies, retirando os resíduos deixados após operação;
enxaguar com água limpa e ou pano úmido;
secar com pano limpo;
promover o descarte dos panos utilizados na operação, acon-

dicionando-os em recipientes ou sacos plásticos que devem estar de
acordo com as normas regulamentares pertinentes.

MÉTODO II
Desinfecção
Limpeza da área contaminada;
aplicar sobre a área atingida o desinfetante indicado em toda

a superfície;
aguardar tempo de ação conforme indicação do fabricante,

que deve estar de acordo com normas regulamentares;
enxaguar, utilizando outro pano, repetidas vezes, com água

limpa;
secar com pano limpo;
promover o descarte dos panos utilizados na operação, acon-

dicionando-os em recipientes ou sacos plásticos que devem estar de
acordo com as normas regulamentares pertinentes.

MÉTODO III
Descontaminação
Situações em que são constatadas contaminações por sangue,

fezes, urina, vômitos ou outros fluidos orgânicos, quando não for
possível a retirada prévia do excesso desses resíduos:

aplicar a solução desinfetante sobre a área contaminada;
deixar em contato por tempo estabelecido, conforme indi-

cação do fabricante, que deve estar de acordo com as normas re-
gulamentares pertinentes;

proceder à desinfecção.
MÉTODO IV
Descontaminação
Situações com suspeita de contaminação por agentes bio-

lógicos de alto risco:
interditar, isolar a área suspeita e aguardar a liberação do

local pela autoridade sanitária em exercício no aeroporto;
recolher o material suspeito;
acondicionar o material suspeito em sacos plásticos duplos e

segregar em área específica;
aplicar a solução desinfetante sobre a área contaminada;
deixar em contato por tempo estabelecido conforme indi-

cação do fabricante, que deve estar de acordo com as normas re-
gulamentares pertinentes;

remover o produto e resíduos existentes;
proceder à desinfecção
descartar panos, equipamentos e EPI que não possam ser

desinfetados com segurança.
B. GRUPOS DE PRODUTOS SANEANTES
GRUPO I
Método I
DETERGENTES
D E S I N C R U S TA N T E S
GRUPO II
Método II
QUATERNÁRIO DE AMÔNIO
Método II e III
HIPOCLORITO DE SÓDIO
HIPOCLORITO DE CÁLCIO
GRUPO III
Método III
COMPOSTO ORGÂNICO LIBERADORES DE CLORO

AT I V O
GRUPO IV
CAL VIRGEM
preparo da solução (volume de 100 litros de dejetos): colocar

2 kg de cal virgem para atender volume indicado.

GRUPO V
Método IV
G L U TA R A L D E Í D O
modo de aplicação: descontaminação (MÉTODO IV).
PA R A F O R M A L D E Í D O
modo de aplicação: descontaminação (MÉTODO IV).
Outros princípios ativos não relacionados nesses grupos po-

derão ser utilizados nos procedimentos de limpeza, desinfecção e
descontaminação, desde que aprovados pela autoridade sanitária com-
petente, considerando as finalidades e instruções de uso indicadas
pelo fabricante.

C. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Usar EPI em todas as etapas de operacionalização do

PLD, em conformidade com o Anexo III, Quadro XVI. Após o uso os
operadores deverão promover a limpeza e desinfecção dos EPI.

2. A eleição dos produtos a serem empregados na opera-
cionalização do PLD, ficará sob a responsabilidade da Empresa de
Transportes Aéreos, Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza e
Desinfecção e Empresa de Serviços Auxiliares de Transporte Aé-
reo.

3. Os produtos utilizados nos procedimentos de limpeza,
desinfecção e descontaminação deverão estar em conformidade com a
legislação sanitária pertinente.

4. Os panos utilizados nos procedimentos de limpeza e de-
sinfecção (MÉTODOS I e II) poderão ser descartáveis ou a critério da
empresa interessada, após suas utilizações, poderão o ser acondi-
cionados em sacos plásticos e encaminhados para limpeza e de-
sinfecção para posterior utilização.

5. Os equipamentos de limpeza (vassouras, escovas, rodos,
etc.) deverão sofrer desinfecção com soluções indicadas no GRUPO I,
após cada jornada de trabalho. No caso de utilização em descon-
taminação, desinfecção ou limpeza de áreas contaminadas por mi-
croorganismos de importância epidemiológica e ou sangue, secreções
ou excreções, ao término dos procedimentos operacionais, esses equi-
pamentos deverão sofrer limpeza e desinfecção imediata.

6. Quando do fracionamento, os produtos deverão ser iden-
tificados e acondicionados de acordo com a natureza e características
do produto original.

7. As embalagens de formulações à base de hipoclorito de
sódio deverão ser opacas, estar vedadas e protegidas de fontes de luz
e calor.

8. Sempre que a autoridade sanitária encontrar materiais sus-
peitos de ser um meio de contaminação, deverá proceder ao iso-
lamento da área, utilizar EPI e adotar as medidas sanitárias espe-
cíficas.

9. Os procedimentos descritos no PLD, a serem realizados
após cada jornada de trabalho, deverão considerar o período de oito
horas de
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atividade. DOS PROCEDIMENTOS

ÁREAS DE ATUAÇÃO

QUADRO I - AERONAVE

SANITÁRIOS

Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Porta artigos, espelho, por-
tas, fechaduras, paredes, in-
terruptores, torneira, banca-
da, pia, vaso (assentos e la-
terais) , piso e depósito de
resíduos sólidos.

Limpeza (Método I) Produtos do Grupo I Escalas de vôo

Desinfecção(Método II) Produtos do Grupo II Destino final

Em caso de contaminação
por sangue, fezes, vômito,
urina e outros fluidos orgâ-
nicos.

Cobrir os locais atingidos
com papel toalha.

Permitir o acesso apenas ao
viajante com urgência de
uso, após orientação sobre
o risco sanitário.

_ Durante o vôo

Descontaminação
(Método III)

Produtos do Grupo II ou III 1º estacionamento da
aeronave

QUADRO II - AERONAVE

GALLEY
Superfícies Métodos Produtos Freqüência
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B) RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE
Te r m ô m e t r o 01 (uma) unidade
Esfigmomanômetro 01 (uma) unidade.
Estetoscópio 01 (uma) unidade
Caixa para agulhas usadas 01 (uma) unidade
Catéter IV, com bainha plástica, n.º 14 e 20 01 (uma) unidade de cada.
Scalp n.º 23

03 (três) unidades
Pinça anatômica 01 (uma) unidade
Equipo para soro 01 (uma) unidade
Seringas acompanhadas de agulhas (1ml, 3 ml e
5 ml)

02 (duas) unidades de cada

Seringa de (10ml e 20 ml) 02 (duas) unidades de cada
Garrote 01 (uma) unidade
Conjunto de bolsa e máscara para ventilação/res-
suscitação

01 (uma) unidade

Lanterna médica 01 (um) conjunto
Aspirador manual 01 (uma) unidade.
Cânulas orofaríngeas 01 conjunto de três unidades, tamanho: pequeno, mé-

dio e grande.
Anti-séptico tópico 01 (uma) unidade.
Ataduras de crepe (10 cm) 02 (duas) unidades (rolo).
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ANEXO II

QUADRO DE CONTROLE DO CLORO RESIDUAL, pH E TURBIDEZ DA ÁGUA POTÁVEL

LOCAL DE COLE-
TA

CLORO RESI-
DUAL
mg/L

TURBIDEZ
UT*1

pH PADRÃO MICROBIOLÓGI-
CO

Mínimo Máximo VMP*2 Coliformes
totais

Coliformes ter-
motolerantes

Hidrante responsá-
vel pelo abasteci-
mento do veículo

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Veículo transporta-
dor de água potável

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Mangote de abaste-
cimento

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Ponto de oferta de
água em área de pre-

paro de alimentos

0,2 2,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Qualquer ponto de
oferta de água no
terminal de passa-
geiros.

0,2 2,0 5,0*3 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Esparadrapo tipo antialérgico e comum 01 (uma) unidade (rolo)/ cada.
Gaze estéril (7,5 x 7,5) 10 (dez) pacotes
Luvas descartáveis látex estéreis (tamanho 7.5 e
8.0)

04 (quatro) pares

Tesoura reta com ponta romba 01 (uma) unidade
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1- UT = Unidade de Turbidez.
2- VMP = Valor máximo permitido
3- O limite máximo para qualquer amostra pontual deve ser de 5,0
UT, assegurado, simultaneamente, o atendimento ao VMP de 5,0 UT
em qualquer ponta da rede no sistema de distribuição de água para
consumo humano, segundo PT n° 1469 de 29/12/2000 do Ministério
da Saúde.
4- A Cloração deverá ser realizada em pH inferior a (8.0) oito

ANEXO III

PLANO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO (PLD)

Operacionalização de procedimentos de limpeza, desinfecção
e descontaminação de superfícies de aeronaves e áreas do parque
aeroportuário, aplicação de produtos saneantes domissanitários e uso
de Equipamentos de proteção individual.

A) MÉTODOS PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS SA-
NEANTES DOMISSANITÁRIOS

MÉTODO I
Limpeza
retirar os resíduos e descartar adequadamente;
friccionar pano e/ou escova embebida com água e detergente

nas superfícies, retirando os resíduos deixados após operação;
enxaguar com água limpa e ou pano úmido;
secar com pano limpo;
promover o descarte dos panos utilizados na operação, acon-

dicionando-os em recipientes ou sacos plásticos que devem estar de
acordo com as normas regulamentares pertinentes.

MÉTODO II
Desinfecção
Limpeza da área contaminada;
aplicar sobre a área atingida o desinfetante indicado em toda

a superfície;
aguardar tempo de ação conforme indicação do fabricante,

que deve estar de acordo com normas regulamentares;
enxaguar, utilizando outro pano, repetidas vezes, com água

limpa;
secar com pano limpo;
promover o descarte dos panos utilizados na operação, acon-

dicionando-os em recipientes ou sacos plásticos que devem estar de
acordo com as normas regulamentares pertinentes.

MÉTODO III
Descontaminação
Situações em que são constatadas contaminações por sangue,

fezes, urina, vômitos ou outros fluidos orgânicos, quando não for
possível a retirada prévia do excesso desses resíduos:

aplicar a solução desinfetante sobre a área contaminada;
deixar em contato por tempo estabelecido, conforme indi-

cação do fabricante, que deve estar de acordo com as normas re-
gulamentares pertinentes;

proceder à desinfecção.
MÉTODO IV
Descontaminação
Situações com suspeita de contaminação por agentes bio-

lógicos de alto risco:
interditar, isolar a área suspeita e aguardar a liberação do

local pela autoridade sanitária em exercício no aeroporto;
recolher o material suspeito;
acondicionar o material suspeito em sacos plásticos duplos e

segregar em área específica;
aplicar a solução desinfetante sobre a área contaminada;
deixar em contato por tempo estabelecido conforme indi-

cação do fabricante, que deve estar de acordo com as normas re-
gulamentares pertinentes;

remover o produto e resíduos existentes;
proceder à desinfecção
descartar panos, equipamentos e EPI que não possam ser

desinfetados com segurança.
B. GRUPOS DE PRODUTOS SANEANTES
GRUPO I
Método I
DETERGENTES
D E S I N C R U S TA N T E S
GRUPO II
Método II
QUATERNÁRIO DE AMÔNIO
Método II e III
HIPOCLORITO DE SÓDIO
HIPOCLORITO DE CÁLCIO
GRUPO III
Método III
COMPOSTO ORGÂNICO LIBERADORES DE CLORO

AT I V O
GRUPO IV
CAL VIRGEM
preparo da solução (volume de 100 litros de dejetos): colocar

2 kg de cal virgem para atender volume indicado.

GRUPO V
Método IV
G L U TA R A L D E Í D O
modo de aplicação: descontaminação (MÉTODO IV).
PA R A F O R M A L D E Í D O
modo de aplicação: descontaminação (MÉTODO IV).
Outros princípios ativos não relacionados nesses grupos po-

derão ser utilizados nos procedimentos de limpeza, desinfecção e
descontaminação, desde que aprovados pela autoridade sanitária com-
petente, considerando as finalidades e instruções de uso indicadas
pelo fabricante.

C. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Usar EPI em todas as etapas de operacionalização do

PLD, em conformidade com o Anexo III, Quadro XVI. Após o uso os
operadores deverão promover a limpeza e desinfecção dos EPI.

2. A eleição dos produtos a serem empregados na opera-
cionalização do PLD, ficará sob a responsabilidade da Empresa de
Transportes Aéreos, Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza e
Desinfecção e Empresa de Serviços Auxiliares de Transporte Aé-
reo.

3. Os produtos utilizados nos procedimentos de limpeza,
desinfecção e descontaminação deverão estar em conformidade com a
legislação sanitária pertinente.

4. Os panos utilizados nos procedimentos de limpeza e de-
sinfecção (MÉTODOS I e II) poderão ser descartáveis ou a critério da
empresa interessada, após suas utilizações, poderão o ser acondi-
cionados em sacos plásticos e encaminhados para limpeza e de-
sinfecção para posterior utilização.

5. Os equipamentos de limpeza (vassouras, escovas, rodos,
etc.) deverão sofrer desinfecção com soluções indicadas no GRUPO I,
após cada jornada de trabalho. No caso de utilização em descon-
taminação, desinfecção ou limpeza de áreas contaminadas por mi-
croorganismos de importância epidemiológica e ou sangue, secreções
ou excreções, ao término dos procedimentos operacionais, esses equi-
pamentos deverão sofrer limpeza e desinfecção imediata.

6. Quando do fracionamento, os produtos deverão ser iden-
tificados e acondicionados de acordo com a natureza e características
do produto original.

7. As embalagens de formulações à base de hipoclorito de
sódio deverão ser opacas, estar vedadas e protegidas de fontes de luz
e calor.

8. Sempre que a autoridade sanitária encontrar materiais sus-
peitos de ser um meio de contaminação, deverá proceder ao iso-
lamento da área, utilizar EPI e adotar as medidas sanitárias espe-
cíficas.

9. Os procedimentos descritos no PLD, a serem realizados
após cada jornada de trabalho, deverão considerar o período de oito
horas de
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atividade. DOS PROCEDIMENTOS

ÁREAS DE ATUAÇÃO

QUADRO I - AERONAVE

SANITÁRIOS

Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Porta artigos, espelho, por-
tas, fechaduras, paredes, in-
terruptores, torneira, banca-
da, pia, vaso (assentos e la-
terais) , piso e depósito de
resíduos sólidos.

Limpeza (Método I) Produtos do Grupo I Escalas de vôo

Desinfecção(Método II) Produtos do Grupo II Destino final

Em caso de contaminação
por sangue, fezes, vômito,
urina e outros fluidos orgâ-
nicos.

Cobrir os locais atingidos
com papel toalha.

Permitir o acesso apenas ao
viajante com urgência de
uso, após orientação sobre
o risco sanitário.

_ Durante o vôo

Descontaminação
(Método III)

Produtos do Grupo II ou III 1º estacionamento da
aeronave

QUADRO II - AERONAVE

GALLEY
Superfícies Métodos Produtos Freqüência
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B) RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE
Te r m ô m e t r o 01 (uma) unidade
Esfigmomanômetro 01 (uma) unidade.
Estetoscópio 01 (uma) unidade
Caixa para agulhas usadas 01 (uma) unidade
Catéter IV, com bainha plástica, n.º 14 e 20 01 (uma) unidade de cada.
Scalp n.º 23

03 (três) unidades
Pinça anatômica 01 (uma) unidade
Equipo para soro 01 (uma) unidade
Seringas acompanhadas de agulhas (1ml, 3 ml e
5 ml)

02 (duas) unidades de cada

Seringa de (10ml e 20 ml) 02 (duas) unidades de cada
Garrote 01 (uma) unidade
Conjunto de bolsa e máscara para ventilação/res-
suscitação

01 (uma) unidade

Lanterna médica 01 (um) conjunto
Aspirador manual 01 (uma) unidade.
Cânulas orofaríngeas 01 conjunto de três unidades, tamanho: pequeno, mé-

dio e grande.
Anti-séptico tópico 01 (uma) unidade.
Ataduras de crepe (10 cm) 02 (duas) unidades (rolo).
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ANEXO II

QUADRO DE CONTROLE DO CLORO RESIDUAL, pH E TURBIDEZ DA ÁGUA POTÁVEL

LOCAL DE COLE-
TA

CLORO RESI-
DUAL
mg/L

TURBIDEZ
UT*1

pH PADRÃO MICROBIOLÓGI-
CO

Mínimo Máximo VMP*2 Coliformes
totais

Coliformes ter-
motolerantes

Hidrante responsá-
vel pelo abasteci-
mento do veículo

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Veículo transporta-
dor de água potável

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Mangote de abaste-
cimento

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Ponto de oferta de
água em área de pre-

paro de alimentos

0,2 2,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Qualquer ponto de
oferta de água no
terminal de passa-
geiros.

0,2 2,0 5,0*3 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Esparadrapo tipo antialérgico e comum 01 (uma) unidade (rolo)/ cada.
Gaze estéril (7,5 x 7,5) 10 (dez) pacotes
Luvas descartáveis látex estéreis (tamanho 7.5 e
8.0)

04 (quatro) pares

Tesoura reta com ponta romba 01 (uma) unidade
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1- UT = Unidade de Turbidez.
2- VMP = Valor máximo permitido
3- O limite máximo para qualquer amostra pontual deve ser de 5,0
UT, assegurado, simultaneamente, o atendimento ao VMP de 5,0 UT
em qualquer ponta da rede no sistema de distribuição de água para
consumo humano, segundo PT n° 1469 de 29/12/2000 do Ministério
da Saúde.
4- A Cloração deverá ser realizada em pH inferior a (8.0) oito

ANEXO III

PLANO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO (PLD)

Operacionalização de procedimentos de limpeza, desinfecção
e descontaminação de superfícies de aeronaves e áreas do parque
aeroportuário, aplicação de produtos saneantes domissanitários e uso
de Equipamentos de proteção individual.

A) MÉTODOS PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS SA-
NEANTES DOMISSANITÁRIOS

MÉTODO I
Limpeza
retirar os resíduos e descartar adequadamente;
friccionar pano e/ou escova embebida com água e detergente

nas superfícies, retirando os resíduos deixados após operação;
enxaguar com água limpa e ou pano úmido;
secar com pano limpo;
promover o descarte dos panos utilizados na operação, acon-

dicionando-os em recipientes ou sacos plásticos que devem estar de
acordo com as normas regulamentares pertinentes.

MÉTODO II
Desinfecção
Limpeza da área contaminada;
aplicar sobre a área atingida o desinfetante indicado em toda

a superfície;
aguardar tempo de ação conforme indicação do fabricante,

que deve estar de acordo com normas regulamentares;
enxaguar, utilizando outro pano, repetidas vezes, com água

limpa;
secar com pano limpo;
promover o descarte dos panos utilizados na operação, acon-

dicionando-os em recipientes ou sacos plásticos que devem estar de
acordo com as normas regulamentares pertinentes.

MÉTODO III
Descontaminação
Situações em que são constatadas contaminações por sangue,

fezes, urina, vômitos ou outros fluidos orgânicos, quando não for
possível a retirada prévia do excesso desses resíduos:

aplicar a solução desinfetante sobre a área contaminada;
deixar em contato por tempo estabelecido, conforme indi-

cação do fabricante, que deve estar de acordo com as normas re-
gulamentares pertinentes;

proceder à desinfecção.
MÉTODO IV
Descontaminação
Situações com suspeita de contaminação por agentes bio-

lógicos de alto risco:
interditar, isolar a área suspeita e aguardar a liberação do

local pela autoridade sanitária em exercício no aeroporto;
recolher o material suspeito;
acondicionar o material suspeito em sacos plásticos duplos e

segregar em área específica;
aplicar a solução desinfetante sobre a área contaminada;
deixar em contato por tempo estabelecido conforme indi-

cação do fabricante, que deve estar de acordo com as normas re-
gulamentares pertinentes;

remover o produto e resíduos existentes;
proceder à desinfecção
descartar panos, equipamentos e EPI que não possam ser

desinfetados com segurança.
B. GRUPOS DE PRODUTOS SANEANTES
GRUPO I
Método I
DETERGENTES
D E S I N C R U S TA N T E S
GRUPO II
Método II
QUATERNÁRIO DE AMÔNIO
Método II e III
HIPOCLORITO DE SÓDIO
HIPOCLORITO DE CÁLCIO
GRUPO III
Método III
COMPOSTO ORGÂNICO LIBERADORES DE CLORO

AT I V O
GRUPO IV
CAL VIRGEM
preparo da solução (volume de 100 litros de dejetos): colocar

2 kg de cal virgem para atender volume indicado.

GRUPO V
Método IV
G L U TA R A L D E Í D O
modo de aplicação: descontaminação (MÉTODO IV).
PA R A F O R M A L D E Í D O
modo de aplicação: descontaminação (MÉTODO IV).
Outros princípios ativos não relacionados nesses grupos po-

derão ser utilizados nos procedimentos de limpeza, desinfecção e
descontaminação, desde que aprovados pela autoridade sanitária com-
petente, considerando as finalidades e instruções de uso indicadas
pelo fabricante.

C. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Usar EPI em todas as etapas de operacionalização do

PLD, em conformidade com o Anexo III, Quadro XVI. Após o uso os
operadores deverão promover a limpeza e desinfecção dos EPI.

2. A eleição dos produtos a serem empregados na opera-
cionalização do PLD, ficará sob a responsabilidade da Empresa de
Transportes Aéreos, Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza e
Desinfecção e Empresa de Serviços Auxiliares de Transporte Aé-
reo.

3. Os produtos utilizados nos procedimentos de limpeza,
desinfecção e descontaminação deverão estar em conformidade com a
legislação sanitária pertinente.

4. Os panos utilizados nos procedimentos de limpeza e de-
sinfecção (MÉTODOS I e II) poderão ser descartáveis ou a critério da
empresa interessada, após suas utilizações, poderão o ser acondi-
cionados em sacos plásticos e encaminhados para limpeza e de-
sinfecção para posterior utilização.

5. Os equipamentos de limpeza (vassouras, escovas, rodos,
etc.) deverão sofrer desinfecção com soluções indicadas no GRUPO I,
após cada jornada de trabalho. No caso de utilização em descon-
taminação, desinfecção ou limpeza de áreas contaminadas por mi-
croorganismos de importância epidemiológica e ou sangue, secreções
ou excreções, ao término dos procedimentos operacionais, esses equi-
pamentos deverão sofrer limpeza e desinfecção imediata.

6. Quando do fracionamento, os produtos deverão ser iden-
tificados e acondicionados de acordo com a natureza e características
do produto original.

7. As embalagens de formulações à base de hipoclorito de
sódio deverão ser opacas, estar vedadas e protegidas de fontes de luz
e calor.

8. Sempre que a autoridade sanitária encontrar materiais sus-
peitos de ser um meio de contaminação, deverá proceder ao iso-
lamento da área, utilizar EPI e adotar as medidas sanitárias espe-
cíficas.

9. Os procedimentos descritos no PLD, a serem realizados
após cada jornada de trabalho, deverão considerar o período de oito
horas de
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atividade. DOS PROCEDIMENTOS

ÁREAS DE ATUAÇÃO

QUADRO I - AERONAVE

SANITÁRIOS

Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Porta artigos, espelho, por-
tas, fechaduras, paredes, in-
terruptores, torneira, banca-
da, pia, vaso (assentos e la-
terais) , piso e depósito de
resíduos sólidos.

Limpeza (Método I) Produtos do Grupo I Escalas de vôo

Desinfecção(Método II) Produtos do Grupo II Destino final

Em caso de contaminação
por sangue, fezes, vômito,
urina e outros fluidos orgâ-
nicos.

Cobrir os locais atingidos
com papel toalha.

Permitir o acesso apenas ao
viajante com urgência de
uso, após orientação sobre
o risco sanitário.

_ Durante o vôo

Descontaminação
(Método III)

Produtos do Grupo II ou III 1º estacionamento da
aeronave

QUADRO II - AERONAVE

GALLEY
Superfícies Métodos Produtos Freqüência
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B) RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE
Te r m ô m e t r o 01 (uma) unidade
Esfigmomanômetro 01 (uma) unidade.
Estetoscópio 01 (uma) unidade
Caixa para agulhas usadas 01 (uma) unidade
Catéter IV, com bainha plástica, n.º 14 e 20 01 (uma) unidade de cada.
Scalp n.º 23

03 (três) unidades
Pinça anatômica 01 (uma) unidade
Equipo para soro 01 (uma) unidade
Seringas acompanhadas de agulhas (1ml, 3 ml e
5 ml)

02 (duas) unidades de cada

Seringa de (10ml e 20 ml) 02 (duas) unidades de cada
Garrote 01 (uma) unidade
Conjunto de bolsa e máscara para ventilação/res-
suscitação

01 (uma) unidade

Lanterna médica 01 (um) conjunto
Aspirador manual 01 (uma) unidade.
Cânulas orofaríngeas 01 conjunto de três unidades, tamanho: pequeno, mé-

dio e grande.
Anti-séptico tópico 01 (uma) unidade.
Ataduras de crepe (10 cm) 02 (duas) unidades (rolo).
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ANEXO II

QUADRO DE CONTROLE DO CLORO RESIDUAL, pH E TURBIDEZ DA ÁGUA POTÁVEL

LOCAL DE COLE-
TA

CLORO RESI-
DUAL
mg/L

TURBIDEZ
UT*1

pH PADRÃO MICROBIOLÓGI-
CO

Mínimo Máximo VMP*2 Coliformes
totais

Coliformes ter-
motolerantes

Hidrante responsá-
vel pelo abasteci-
mento do veículo

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Veículo transporta-
dor de água potável

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Mangote de abaste-
cimento

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Ponto de oferta de
água em área de pre-

paro de alimentos

0,2 2,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Qualquer ponto de
oferta de água no
terminal de passa-
geiros.

0,2 2,0 5,0*3 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Esparadrapo tipo antialérgico e comum 01 (uma) unidade (rolo)/ cada.
Gaze estéril (7,5 x 7,5) 10 (dez) pacotes
Luvas descartáveis látex estéreis (tamanho 7.5 e
8.0)

04 (quatro) pares

Tesoura reta com ponta romba 01 (uma) unidade
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1- UT = Unidade de Turbidez.
2- VMP = Valor máximo permitido
3- O limite máximo para qualquer amostra pontual deve ser de 5,0
UT, assegurado, simultaneamente, o atendimento ao VMP de 5,0 UT
em qualquer ponta da rede no sistema de distribuição de água para
consumo humano, segundo PT n° 1469 de 29/12/2000 do Ministério
da Saúde.
4- A Cloração deverá ser realizada em pH inferior a (8.0) oito

ANEXO III

PLANO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO (PLD)

Operacionalização de procedimentos de limpeza, desinfecção
e descontaminação de superfícies de aeronaves e áreas do parque
aeroportuário, aplicação de produtos saneantes domissanitários e uso
de Equipamentos de proteção individual.

A) MÉTODOS PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS SA-
NEANTES DOMISSANITÁRIOS

MÉTODO I
Limpeza
retirar os resíduos e descartar adequadamente;
friccionar pano e/ou escova embebida com água e detergente

nas superfícies, retirando os resíduos deixados após operação;
enxaguar com água limpa e ou pano úmido;
secar com pano limpo;
promover o descarte dos panos utilizados na operação, acon-

dicionando-os em recipientes ou sacos plásticos que devem estar de
acordo com as normas regulamentares pertinentes.

MÉTODO II
Desinfecção
Limpeza da área contaminada;
aplicar sobre a área atingida o desinfetante indicado em toda

a superfície;
aguardar tempo de ação conforme indicação do fabricante,

que deve estar de acordo com normas regulamentares;
enxaguar, utilizando outro pano, repetidas vezes, com água

limpa;
secar com pano limpo;
promover o descarte dos panos utilizados na operação, acon-

dicionando-os em recipientes ou sacos plásticos que devem estar de
acordo com as normas regulamentares pertinentes.

MÉTODO III
Descontaminação
Situações em que são constatadas contaminações por sangue,

fezes, urina, vômitos ou outros fluidos orgânicos, quando não for
possível a retirada prévia do excesso desses resíduos:

aplicar a solução desinfetante sobre a área contaminada;
deixar em contato por tempo estabelecido, conforme indi-

cação do fabricante, que deve estar de acordo com as normas re-
gulamentares pertinentes;

proceder à desinfecção.
MÉTODO IV
Descontaminação
Situações com suspeita de contaminação por agentes bio-

lógicos de alto risco:
interditar, isolar a área suspeita e aguardar a liberação do

local pela autoridade sanitária em exercício no aeroporto;
recolher o material suspeito;
acondicionar o material suspeito em sacos plásticos duplos e

segregar em área específica;
aplicar a solução desinfetante sobre a área contaminada;
deixar em contato por tempo estabelecido conforme indi-

cação do fabricante, que deve estar de acordo com as normas re-
gulamentares pertinentes;

remover o produto e resíduos existentes;
proceder à desinfecção
descartar panos, equipamentos e EPI que não possam ser

desinfetados com segurança.
B. GRUPOS DE PRODUTOS SANEANTES
GRUPO I
Método I
DETERGENTES
D E S I N C R U S TA N T E S
GRUPO II
Método II
QUATERNÁRIO DE AMÔNIO
Método II e III
HIPOCLORITO DE SÓDIO
HIPOCLORITO DE CÁLCIO
GRUPO III
Método III
COMPOSTO ORGÂNICO LIBERADORES DE CLORO

AT I V O
GRUPO IV
CAL VIRGEM
preparo da solução (volume de 100 litros de dejetos): colocar

2 kg de cal virgem para atender volume indicado.

GRUPO V
Método IV
G L U TA R A L D E Í D O
modo de aplicação: descontaminação (MÉTODO IV).
PA R A F O R M A L D E Í D O
modo de aplicação: descontaminação (MÉTODO IV).
Outros princípios ativos não relacionados nesses grupos po-

derão ser utilizados nos procedimentos de limpeza, desinfecção e
descontaminação, desde que aprovados pela autoridade sanitária com-
petente, considerando as finalidades e instruções de uso indicadas
pelo fabricante.

C. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Usar EPI em todas as etapas de operacionalização do

PLD, em conformidade com o Anexo III, Quadro XVI. Após o uso os
operadores deverão promover a limpeza e desinfecção dos EPI.

2. A eleição dos produtos a serem empregados na opera-
cionalização do PLD, ficará sob a responsabilidade da Empresa de
Transportes Aéreos, Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza e
Desinfecção e Empresa de Serviços Auxiliares de Transporte Aé-
reo.

3. Os produtos utilizados nos procedimentos de limpeza,
desinfecção e descontaminação deverão estar em conformidade com a
legislação sanitária pertinente.

4. Os panos utilizados nos procedimentos de limpeza e de-
sinfecção (MÉTODOS I e II) poderão ser descartáveis ou a critério da
empresa interessada, após suas utilizações, poderão o ser acondi-
cionados em sacos plásticos e encaminhados para limpeza e de-
sinfecção para posterior utilização.

5. Os equipamentos de limpeza (vassouras, escovas, rodos,
etc.) deverão sofrer desinfecção com soluções indicadas no GRUPO I,
após cada jornada de trabalho. No caso de utilização em descon-
taminação, desinfecção ou limpeza de áreas contaminadas por mi-
croorganismos de importância epidemiológica e ou sangue, secreções
ou excreções, ao término dos procedimentos operacionais, esses equi-
pamentos deverão sofrer limpeza e desinfecção imediata.

6. Quando do fracionamento, os produtos deverão ser iden-
tificados e acondicionados de acordo com a natureza e características
do produto original.

7. As embalagens de formulações à base de hipoclorito de
sódio deverão ser opacas, estar vedadas e protegidas de fontes de luz
e calor.

8. Sempre que a autoridade sanitária encontrar materiais sus-
peitos de ser um meio de contaminação, deverá proceder ao iso-
lamento da área, utilizar EPI e adotar as medidas sanitárias espe-
cíficas.

9. Os procedimentos descritos no PLD, a serem realizados
após cada jornada de trabalho, deverão considerar o período de oito
horas de
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atividade. DOS PROCEDIMENTOS

ÁREAS DE ATUAÇÃO

QUADRO I - AERONAVE

SANITÁRIOS

Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Porta artigos, espelho, por-
tas, fechaduras, paredes, in-
terruptores, torneira, banca-
da, pia, vaso (assentos e la-
terais) , piso e depósito de
resíduos sólidos.

Limpeza (Método I) Produtos do Grupo I Escalas de vôo

Desinfecção(Método II) Produtos do Grupo II Destino final

Em caso de contaminação
por sangue, fezes, vômito,
urina e outros fluidos orgâ-
nicos.

Cobrir os locais atingidos
com papel toalha.

Permitir o acesso apenas ao
viajante com urgência de
uso, após orientação sobre
o risco sanitário.

_ Durante o vôo

Descontaminação
(Método III)

Produtos do Grupo II ou III 1º estacionamento da
aeronave

QUADRO II - AERONAVE

GALLEY
Superfícies Métodos Produtos Freqüência
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B) RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE
Te r m ô m e t r o 01 (uma) unidade
Esfigmomanômetro 01 (uma) unidade.
Estetoscópio 01 (uma) unidade
Caixa para agulhas usadas 01 (uma) unidade
Catéter IV, com bainha plástica, n.º 14 e 20 01 (uma) unidade de cada.
Scalp n.º 23

03 (três) unidades
Pinça anatômica 01 (uma) unidade
Equipo para soro 01 (uma) unidade
Seringas acompanhadas de agulhas (1ml, 3 ml e
5 ml)

02 (duas) unidades de cada

Seringa de (10ml e 20 ml) 02 (duas) unidades de cada
Garrote 01 (uma) unidade
Conjunto de bolsa e máscara para ventilação/res-
suscitação

01 (uma) unidade

Lanterna médica 01 (um) conjunto
Aspirador manual 01 (uma) unidade.
Cânulas orofaríngeas 01 conjunto de três unidades, tamanho: pequeno, mé-

dio e grande.
Anti-séptico tópico 01 (uma) unidade.
Ataduras de crepe (10 cm) 02 (duas) unidades (rolo).
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ANEXO II

QUADRO DE CONTROLE DO CLORO RESIDUAL, pH E TURBIDEZ DA ÁGUA POTÁVEL

LOCAL DE COLE-
TA

CLORO RESI-
DUAL
mg/L

TURBIDEZ
UT*1

pH PADRÃO MICROBIOLÓGI-
CO

Mínimo Máximo VMP*2 Coliformes
totais

Coliformes ter-
motolerantes

Hidrante responsá-
vel pelo abasteci-
mento do veículo

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Veículo transporta-
dor de água potável

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Mangote de abaste-
cimento

0,5 5,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Ponto de oferta de
água em área de pre-

paro de alimentos

0,2 2,0 1,0 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Qualquer ponto de
oferta de água no
terminal de passa-
geiros.

0,2 2,0 5,0*3 6,5 a 9,5 Ausente Ausente

Esparadrapo tipo antialérgico e comum 01 (uma) unidade (rolo)/ cada.
Gaze estéril (7,5 x 7,5) 10 (dez) pacotes
Luvas descartáveis látex estéreis (tamanho 7.5 e
8.0)

04 (quatro) pares

Tesoura reta com ponta romba 01 (uma) unidade
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1- UT = Unidade de Turbidez.
2- VMP = Valor máximo permitido
3- O limite máximo para qualquer amostra pontual deve ser de 5,0
UT, assegurado, simultaneamente, o atendimento ao VMP de 5,0 UT
em qualquer ponta da rede no sistema de distribuição de água para
consumo humano, segundo PT n° 1469 de 29/12/2000 do Ministério
da Saúde.
4- A Cloração deverá ser realizada em pH inferior a (8.0) oito

ANEXO III

PLANO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO (PLD)

Operacionalização de procedimentos de limpeza, desinfecção
e descontaminação de superfícies de aeronaves e áreas do parque
aeroportuário, aplicação de produtos saneantes domissanitários e uso
de Equipamentos de proteção individual.

A) MÉTODOS PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS SA-
NEANTES DOMISSANITÁRIOS

MÉTODO I
Limpeza
retirar os resíduos e descartar adequadamente;
friccionar pano e/ou escova embebida com água e detergente

nas superfícies, retirando os resíduos deixados após operação;
enxaguar com água limpa e ou pano úmido;
secar com pano limpo;
promover o descarte dos panos utilizados na operação, acon-

dicionando-os em recipientes ou sacos plásticos que devem estar de
acordo com as normas regulamentares pertinentes.

MÉTODO II
Desinfecção
Limpeza da área contaminada;
aplicar sobre a área atingida o desinfetante indicado em toda

a superfície;
aguardar tempo de ação conforme indicação do fabricante,

que deve estar de acordo com normas regulamentares;
enxaguar, utilizando outro pano, repetidas vezes, com água

limpa;
secar com pano limpo;
promover o descarte dos panos utilizados na operação, acon-

dicionando-os em recipientes ou sacos plásticos que devem estar de
acordo com as normas regulamentares pertinentes.

MÉTODO III
Descontaminação
Situações em que são constatadas contaminações por sangue,

fezes, urina, vômitos ou outros fluidos orgânicos, quando não for
possível a retirada prévia do excesso desses resíduos:

aplicar a solução desinfetante sobre a área contaminada;
deixar em contato por tempo estabelecido, conforme indi-

cação do fabricante, que deve estar de acordo com as normas re-
gulamentares pertinentes;

proceder à desinfecção.
MÉTODO IV
Descontaminação
Situações com suspeita de contaminação por agentes bio-

lógicos de alto risco:
interditar, isolar a área suspeita e aguardar a liberação do

local pela autoridade sanitária em exercício no aeroporto;
recolher o material suspeito;
acondicionar o material suspeito em sacos plásticos duplos e

segregar em área específica;
aplicar a solução desinfetante sobre a área contaminada;
deixar em contato por tempo estabelecido conforme indi-

cação do fabricante, que deve estar de acordo com as normas re-
gulamentares pertinentes;

remover o produto e resíduos existentes;
proceder à desinfecção
descartar panos, equipamentos e EPI que não possam ser

desinfetados com segurança.
B. GRUPOS DE PRODUTOS SANEANTES
GRUPO I
Método I
DETERGENTES
D E S I N C R U S TA N T E S
GRUPO II
Método II
QUATERNÁRIO DE AMÔNIO
Método II e III
HIPOCLORITO DE SÓDIO
HIPOCLORITO DE CÁLCIO
GRUPO III
Método III
COMPOSTO ORGÂNICO LIBERADORES DE CLORO

AT I V O
GRUPO IV
CAL VIRGEM
preparo da solução (volume de 100 litros de dejetos): colocar

2 kg de cal virgem para atender volume indicado.

GRUPO V
Método IV
G L U TA R A L D E Í D O
modo de aplicação: descontaminação (MÉTODO IV).
PA R A F O R M A L D E Í D O
modo de aplicação: descontaminação (MÉTODO IV).
Outros princípios ativos não relacionados nesses grupos po-

derão ser utilizados nos procedimentos de limpeza, desinfecção e
descontaminação, desde que aprovados pela autoridade sanitária com-
petente, considerando as finalidades e instruções de uso indicadas
pelo fabricante.

C. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Usar EPI em todas as etapas de operacionalização do

PLD, em conformidade com o Anexo III, Quadro XVI. Após o uso os
operadores deverão promover a limpeza e desinfecção dos EPI.

2. A eleição dos produtos a serem empregados na opera-
cionalização do PLD, ficará sob a responsabilidade da Empresa de
Transportes Aéreos, Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza e
Desinfecção e Empresa de Serviços Auxiliares de Transporte Aé-
reo.

3. Os produtos utilizados nos procedimentos de limpeza,
desinfecção e descontaminação deverão estar em conformidade com a
legislação sanitária pertinente.

4. Os panos utilizados nos procedimentos de limpeza e de-
sinfecção (MÉTODOS I e II) poderão ser descartáveis ou a critério da
empresa interessada, após suas utilizações, poderão o ser acondi-
cionados em sacos plásticos e encaminhados para limpeza e de-
sinfecção para posterior utilização.

5. Os equipamentos de limpeza (vassouras, escovas, rodos,
etc.) deverão sofrer desinfecção com soluções indicadas no GRUPO I,
após cada jornada de trabalho. No caso de utilização em descon-
taminação, desinfecção ou limpeza de áreas contaminadas por mi-
croorganismos de importância epidemiológica e ou sangue, secreções
ou excreções, ao término dos procedimentos operacionais, esses equi-
pamentos deverão sofrer limpeza e desinfecção imediata.

6. Quando do fracionamento, os produtos deverão ser iden-
tificados e acondicionados de acordo com a natureza e características
do produto original.

7. As embalagens de formulações à base de hipoclorito de
sódio deverão ser opacas, estar vedadas e protegidas de fontes de luz
e calor.

8. Sempre que a autoridade sanitária encontrar materiais sus-
peitos de ser um meio de contaminação, deverá proceder ao iso-
lamento da área, utilizar EPI e adotar as medidas sanitárias espe-
cíficas.

9. Os procedimentos descritos no PLD, a serem realizados
após cada jornada de trabalho, deverão considerar o período de oito
horas de
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atividade. DOS PROCEDIMENTOS

ÁREAS DE ATUAÇÃO

QUADRO I - AERONAVE

SANITÁRIOS

Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Porta artigos, espelho, por-
tas, fechaduras, paredes, in-
terruptores, torneira, banca-
da, pia, vaso (assentos e la-
terais) , piso e depósito de
resíduos sólidos.

Limpeza (Método I) Produtos do Grupo I Escalas de vôo

Desinfecção(Método II) Produtos do Grupo II Destino final

Em caso de contaminação
por sangue, fezes, vômito,
urina e outros fluidos orgâ-
nicos.

Cobrir os locais atingidos
com papel toalha.

Permitir o acesso apenas ao
viajante com urgência de
uso, após orientação sobre
o risco sanitário.

_ Durante o vôo

Descontaminação
(Método III)

Produtos do Grupo II ou III 1º estacionamento da
aeronave

QUADRO II - AERONAVE

GALLEY
Superfícies Métodos Produtos Freqüência
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Fornos, armários, bancadas,
painéis, pias, portas, com-
partimentos, carrinhos, pare-
des, telefones, cortinas, as-
sentos da tripulação, depósi-
to de resíduos sólidos.

Limpeza(método I) Produtos do Grupo I Escalas de vôo.

Desincrustação Produtos do grupo I Sempre que necessário
ou a critério da autori-
dade sanitária.

Desinfecção(método II) Produtos do Grupo II Sempre que necessário
ou de acordo com as
necessidades, e a crité-
rio da autoridade sani-
tária.

Em caso de contaminação
por agente biológico em su-
perfícies ou equipamentos.

Isolar a área afetada e co-
brir os locais atingidos.

_ Durante o vôo

Descontaminação
(Método III)

Produto do grupo II ou III 1º estacionamento da
aeronave

QUADRO III - AERONAVE

CABINE DE PASSAGEIROS E DE COMANDO
Superfícies Método Produtos Freqüência

Mesas e braços de poltro-
nas.

Limpeza(Método I) Produtos do grupo - I Escalas de vôo

Desinfecção(Método II) Produtos do Grupo - II ou III De acordo com a ne-
cessidade ou a critério
da autoridade sanitária.

Janelas, acessórios, máscara
de demonstração, paredes e
porta bagagem.

Limpeza (Método I) Produtos do grupo - I De acordo com a ne-
cessidade ou a critério
da autoridade sanitária

Desinfecção(Método II) Produtos do Grupo - II ou III Pernoite
Assentos, poltronas, bolsas,
pisos (carpetes e outros),
cinzeiros.

Limpeza(Método I) Produtos do Grupo - I De acordo com a ne-
cessidade ou a critério
da autoridade sanitária

Grades de ventilação Limpeza (Método I) Produtos do Grupo - I Pernoite
Em caso de contaminação
por sangue, fezes, vômito,
urina e outros fluidos orgâ-
nicos.

Cobrir os locais atingidos
com papel toalha.

- Durante o vôo

Descontaminação:
(Método III)

Produtos do Grupo - II ou III 1º estacionamento da
aeronave

Desinfecção
(Método II)

Produtos do Grupo - II ou III Após cada jornada de
trabalho ou de acordo
com a necessidade.

Em caso de contaminação
por agente biológicos, em
superfícies ou equipamen-
tos.

Descontaminação
(método II)

Produtos do Grupo - II ou III De acordo com a ne-
cessidade.

QUADRO VIII - Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo

VEÍCULO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Estruturas de mangote, tubu-
lações, esteios, tanque e
pneus do veículo.

Limpeza e Desinfecção Produtos do Grupo - II ou III Após cada jornada de
trabalho, de acordo
com a necessidade ou
derrame sobre o veícu-
lo.

Tratamento Alternativo
(Tratamento do material
existente no tanque coletor
de dejetos e águas residuá-
rias)
Desinfecção
Aplicar Técnica: Acrescen-
tar ao tanque do veículo pro-
duto desinfetante; Recolher
dejetos e águas residuárias;
Fechar a válvula; Promover
manobras de modo a homo-
geneizar a mistura

Produtos do Grupo - III ou IV Quando for constatada
falha operacional em
uma das etapas do pro-
cesso de tratamento de
dejeto e águas residuá-
rias.
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QUADRO IV - AERONAVE

PORÃO DE CARGA
Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Paredes, portas, estruturas e
pisos.

Limpeza
(Método I)

Produtos do Grupo - I De acordo com a ne-
cessidade.

Em caso de contaminação
por agentes biológicos, em
superfícies ou cargas.

Descontaminação
(Método III)

Produtos do Grupo II ou III 1º estacionamento da
aeronave.

QUADRO V - Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AERONAVE
Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Estruturas internas dos Re-
servatórios e Dutos.

Desinfecção

Aplicar a técnica recomen-
dada pelo fabricante da ae-
ronave.

Hipoclorito de sódio ou de cálcio
- 50 ppm (mg/l) de cloro ativo. O
tempo de contato é de 30 minu-
tos.

Nota: em caso de utilização de
solução desinfetante com residual
de cloro de 200 ppm. O tempo de
contato é de 10 minutos.

A cada trimestre, de
acordo com a necessi-
dade ou quando da
ocorrência a bordo de
caso suspeito de doen-
ça de veiculação hídri-
ca.

QUADRO VI - Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo

VEÍCULO TRANSPORTADOR DE ÁGUA
Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Estruturas internas dos re-
servatórios e tubulações

Limpeza (Método I)

Desinfecção (Método
II)Aplicar a técnica reco-
mendada pelo fabricante do
veículo.

Hipoclorito de sódio ou de cál-
cio - 50 ppm (mg/l) de cloro ati-
vo. O tempo de contato é de 30
minutos.

Nota: em caso de utilização de
solução desinfetante com residual
de cloro de 200 ppm. O tempo de
contato é de 10 minutos.

A cada 90 dias, ou em
caso de suspeita de
contaminação, ou após
avaliação dos índices
químicos e microbioló-
gicos conforme Anexo
II.

QUADRO VII - Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo

VEÍCULO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS
Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Prateleira, paredes, pisos,
estruturas do interior do veí-
culo e outros equipamentos
relacionados com o trans-
porte de alimentos.

Limpeza (Método I) Produtos do Grupo - I Rotineira e de acordo
com a necessidade ou a
critério da autoridade
sanitária.
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QUADRO IX - Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo

RECEPTOR DE EFLUENTES
Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Áreas do pátio e local de
drenagem.

Descontaminação
(Método - III)

Produto do Grupo - III ou IV Em caso de derrames.

QUADRO X - EDIFICAÇÃO

ÁREAS DE ATENDIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS, BAGAGENS E CARGAS
Superfícies

Pisos, tetos, janela, portas,
pias, torneiras, espelhos lu-
minárias, paredes, assentos,
área de circulação, embar-
que, desembarque e salas
V I P. 

Métodos

Limpeza
(Método I)

Produtos

Produtos do grupo - I

Freqüência

Rotineira e de acordo
com a necessidade ou
a critério da autoridade
sanitária.

Vasos, mictórios, ralos e de-
pósito de resíduos sólidos

dos sanitários.

Limpeza
(Método I)

Desinfecção
(Método II)

Produtos do Grupo I

Produtos do grupo II ou III

Pisos, tetos, janela, portas,
pias, torneiras, espelhos lu-
minárias, paredes, assentos,
(berçário, posto médico e es-
tabelecimentos afins)

Limpeza
(Método I)

Produtos do grupo - I

Desinfecção (Método II) Produtos do Grupo II ou III
Em caso de contaminação
por agente biológico, em su-
perfícies ou equipamentos.

Descontaminação
(Método III)

Produtos do Grupo II ou III De acordo com a ne-
cessidade.

QUADRO XI - EDIFICAÇÃO

ÁREA DE PREPARO E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS
Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Pia, torneira, bancadas e la-
terais e equipamentos fixos.

Limpeza (Método I)

Desinfecção
(Método II)

Produtos do Grupo I
Produtos do Grupo II ou III

Ao término de cada jor-
nada de trabalho ou de
acordo com a necessi-
dade.

Armários, prateleiras, fogão,
geladeira, freezer, porta pa-
redes e janelas.

Limpeza
(Método I)

Produtos do Grupo I Rotineira e de acordo
com a necessidade ou a
critério da autoridade
sanitária.

Depósitos de alimentos (des-
pensas e câmaras frias).

Limpeza
(Método I)

Produtos do Grupo I Antes do abastecimento
ou de acordo com a ne-
cessidade ou a critério
da autoridade sanitária.

Panelas, utensílios, pratos e
talheres.

Grelhas, fritadeiras, chapas
e interior do forno.

Limpeza (Método I)
Desinfecção (Método II)

Limpeza (Método I)

Produtos do Grupo I e II

Produtos do Grupo - I

Rotineira e de acordo
com a necessidade ou
a critério da autoridade
sanitária.

Em caso de contaminação
por agentes biológicos, em
superfícies ou equipamen-
tos.

Descontaminação
(Método III)

Produtos do Grupo - II ou III De acordo com a ne-
cessidade.
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Fornos, armários, bancadas,
painéis, pias, portas, com-
partimentos, carrinhos, pare-
des, telefones, cortinas, as-
sentos da tripulação, depósi-
to de resíduos sólidos.

Limpeza(método I) Produtos do Grupo I Escalas de vôo.

Desincrustação Produtos do grupo I Sempre que necessário
ou a critério da autori-
dade sanitária.

Desinfecção(método II) Produtos do Grupo II Sempre que necessário
ou de acordo com as
necessidades, e a crité-
rio da autoridade sani-
tária.

Em caso de contaminação
por agente biológico em su-
perfícies ou equipamentos.

Isolar a área afetada e co-
brir os locais atingidos.

_ Durante o vôo

Descontaminação
(Método III)

Produto do grupo II ou III 1º estacionamento da
aeronave

QUADRO III - AERONAVE

CABINE DE PASSAGEIROS E DE COMANDO
Superfícies Método Produtos Freqüência

Mesas e braços de poltro-
nas.

Limpeza(Método I) Produtos do grupo - I Escalas de vôo

Desinfecção(Método II) Produtos do Grupo - II ou III De acordo com a ne-
cessidade ou a critério
da autoridade sanitária.

Janelas, acessórios, máscara
de demonstração, paredes e
porta bagagem.

Limpeza (Método I) Produtos do grupo - I De acordo com a ne-
cessidade ou a critério
da autoridade sanitária

Desinfecção(Método II) Produtos do Grupo - II ou III Pernoite
Assentos, poltronas, bolsas,
pisos (carpetes e outros),
cinzeiros.

Limpeza(Método I) Produtos do Grupo - I De acordo com a ne-
cessidade ou a critério
da autoridade sanitária

Grades de ventilação Limpeza (Método I) Produtos do Grupo - I Pernoite
Em caso de contaminação
por sangue, fezes, vômito,
urina e outros fluidos orgâ-
nicos.

Cobrir os locais atingidos
com papel toalha.

- Durante o vôo

Descontaminação:
(Método III)

Produtos do Grupo - II ou III 1º estacionamento da
aeronave

Desinfecção
(Método II)

Produtos do Grupo - II ou III Após cada jornada de
trabalho ou de acordo
com a necessidade.

Em caso de contaminação
por agente biológicos, em
superfícies ou equipamen-
tos.

Descontaminação
(método II)

Produtos do Grupo - II ou III De acordo com a ne-
cessidade.

QUADRO VIII - Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo

VEÍCULO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Estruturas de mangote, tubu-
lações, esteios, tanque e
pneus do veículo.

Limpeza e Desinfecção Produtos do Grupo - II ou III Após cada jornada de
trabalho, de acordo
com a necessidade ou
derrame sobre o veícu-
lo.

Tratamento Alternativo
(Tratamento do material
existente no tanque coletor
de dejetos e águas residuá-
rias)
Desinfecção
Aplicar Técnica: Acrescen-
tar ao tanque do veículo pro-
duto desinfetante; Recolher
dejetos e águas residuárias;
Fechar a válvula; Promover
manobras de modo a homo-
geneizar a mistura

Produtos do Grupo - III ou IV Quando for constatada
falha operacional em
uma das etapas do pro-
cesso de tratamento de
dejeto e águas residuá-
rias.
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QUADRO IV - AERONAVE

PORÃO DE CARGA
Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Paredes, portas, estruturas e
pisos.

Limpeza
(Método I)

Produtos do Grupo - I De acordo com a ne-
cessidade.

Em caso de contaminação
por agentes biológicos, em
superfícies ou cargas.

Descontaminação
(Método III)

Produtos do Grupo II ou III 1º estacionamento da
aeronave.

QUADRO V - Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AERONAVE
Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Estruturas internas dos Re-
servatórios e Dutos.

Desinfecção

Aplicar a técnica recomen-
dada pelo fabricante da ae-
ronave.

Hipoclorito de sódio ou de cálcio
- 50 ppm (mg/l) de cloro ativo. O
tempo de contato é de 30 minu-
tos.

Nota: em caso de utilização de
solução desinfetante com residual
de cloro de 200 ppm. O tempo de
contato é de 10 minutos.

A cada trimestre, de
acordo com a necessi-
dade ou quando da
ocorrência a bordo de
caso suspeito de doen-
ça de veiculação hídri-
ca.

QUADRO VI - Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo

VEÍCULO TRANSPORTADOR DE ÁGUA
Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Estruturas internas dos re-
servatórios e tubulações

Limpeza (Método I)

Desinfecção (Método
II)Aplicar a técnica reco-
mendada pelo fabricante do
veículo.

Hipoclorito de sódio ou de cál-
cio - 50 ppm (mg/l) de cloro ati-
vo. O tempo de contato é de 30
minutos.

Nota: em caso de utilização de
solução desinfetante com residual
de cloro de 200 ppm. O tempo de
contato é de 10 minutos.

A cada 90 dias, ou em
caso de suspeita de
contaminação, ou após
avaliação dos índices
químicos e microbioló-
gicos conforme Anexo
II.

QUADRO VII - Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo

VEÍCULO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS
Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Prateleira, paredes, pisos,
estruturas do interior do veí-
culo e outros equipamentos
relacionados com o trans-
porte de alimentos.

Limpeza (Método I) Produtos do Grupo - I Rotineira e de acordo
com a necessidade ou a
critério da autoridade
sanitária.
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QUADRO IX - Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo

RECEPTOR DE EFLUENTES
Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Áreas do pátio e local de
drenagem.

Descontaminação
(Método - III)

Produto do Grupo - III ou IV Em caso de derrames.

QUADRO X - EDIFICAÇÃO

ÁREAS DE ATENDIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS, BAGAGENS E CARGAS
Superfícies

Pisos, tetos, janela, portas,
pias, torneiras, espelhos lu-
minárias, paredes, assentos,
área de circulação, embar-
que, desembarque e salas
V I P. 

Métodos

Limpeza
(Método I)

Produtos

Produtos do grupo - I

Freqüência

Rotineira e de acordo
com a necessidade ou
a critério da autoridade
sanitária.

Vasos, mictórios, ralos e de-
pósito de resíduos sólidos

dos sanitários.

Limpeza
(Método I)

Desinfecção
(Método II)

Produtos do Grupo I

Produtos do grupo II ou III

Pisos, tetos, janela, portas,
pias, torneiras, espelhos lu-
minárias, paredes, assentos,
(berçário, posto médico e es-
tabelecimentos afins)

Limpeza
(Método I)

Produtos do grupo - I

Desinfecção (Método II) Produtos do Grupo II ou III
Em caso de contaminação
por agente biológico, em su-
perfícies ou equipamentos.

Descontaminação
(Método III)

Produtos do Grupo II ou III De acordo com a ne-
cessidade.

QUADRO XI - EDIFICAÇÃO

ÁREA DE PREPARO E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS
Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Pia, torneira, bancadas e la-
terais e equipamentos fixos.

Limpeza (Método I)

Desinfecção
(Método II)

Produtos do Grupo I
Produtos do Grupo II ou III

Ao término de cada jor-
nada de trabalho ou de
acordo com a necessi-
dade.

Armários, prateleiras, fogão,
geladeira, freezer, porta pa-
redes e janelas.

Limpeza
(Método I)

Produtos do Grupo I Rotineira e de acordo
com a necessidade ou a
critério da autoridade
sanitária.

Depósitos de alimentos (des-
pensas e câmaras frias).

Limpeza
(Método I)

Produtos do Grupo I Antes do abastecimento
ou de acordo com a ne-
cessidade ou a critério
da autoridade sanitária.

Panelas, utensílios, pratos e
talheres.

Grelhas, fritadeiras, chapas
e interior do forno.

Limpeza (Método I)
Desinfecção (Método II)

Limpeza (Método I)

Produtos do Grupo I e II

Produtos do Grupo - I

Rotineira e de acordo
com a necessidade ou
a critério da autoridade
sanitária.

Em caso de contaminação
por agentes biológicos, em
superfícies ou equipamen-
tos.

Descontaminação
(Método III)

Produtos do Grupo - II ou III De acordo com a ne-
cessidade.
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QUADRO XII EDIFICAÇÃO

ÁREA DE CONSUMO DE ALIMENTOS

Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Mesas, cadeiras e bandeja Limpeza (Método I) Produtos do Grupo - I Rotineira e de acordo
com a necessidade ou a
critério da autoridade
sanitária.

Máquinas e equipamentos
expositores para venda de
bebidas e alimentos.

Limpeza
(Método I)

Desinfecção
(Método II)

Produtos do Grupo - I

Produtos do Grupo - II ou III

Em caso de contaminação
por agente biológico, em su-
perfícies ou equipamentos.

Descontaminação
(Método III)

Produtos do Grupo - II ou III

QUADRO XIII - AERONAVE E ÁREA AEROPORTUÁRIA

SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO POR AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS DE ALTO RISCO

Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Áreas da Cabine de coman-
do e passageiros, galley, po-
rão de carga e áreas aero-
portuárias.

Descontaminação e limpeza
(Método IV)

Produtos do Grupo V Em casos de ocorrên-
cia.
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QUADRO XIV
PLANILHA DE CONTROLE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DO VEÍCULO DE ABASTECIMENTO DE AERONAVE

D ATA PRODUTO UTILIZADO EMPRESA RESPONSÁVEL
VEÍCULO (PLACA OU INVENTÁRIO)

ASSINATURA DA AUTORIDADE SANITÁRIA QUE
ACOMPANHOU OS PROCEDIMENTOS

NOME
COMERCIAL

CONCENTRAÇÃO DE CLORO ATIVO (%)

QUANTIDADE

Obs: A concentração de cloro ativo (%) a ser expressa (p/p), (p/v) ou (v/v)
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QUADRO XV
PLANILHA DE CONTROLE DE TRATAMENTO DE DEJETOS E ÁGUAS RESIDUÁRIAS DO VEÍCULO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

D ATA PRODUTOS UTILIZADOS VOLUME TRATADO EMPRESA RESPONSÁVEL ASSINATURA DA AUTORIDADE SANITÁRIA
QUE ACOMPANHOU OS PROCEDIMENTOS

NOME COMERCIAL CONCENTRAÇÃO (%) QUANTIDADE

QUADRO XVI
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO

ÁREA DE ATUAÇÃO
E Q U I PA M E N TO INTERIOR DE AERONAVE ÁREA DE PARQUEAMENTO EDIFICAÇÕES ÁREA EXTER-

NA
LIMPEZA -
Galley, cabi-
ne de
comando e
passageiro

DESINFEC-
ÇÃO-
Galley, cabine
de comando e
passageiro

SA-
NI-
TÁ-

RIOS

ESGOTAMENTO DEJE-
TOS E ÁGUAS RESI-

DUÁRIAS

RESÍDUOS
SÓLIDOS

ÁREA DE CIRCULA-
ÇÃO DE PESSOAS

ÁREA DE PREPARO DE
A L I M E N TO S 

SANITÁRIOS
PÚBLICOS

E TA R CENTRAL DE RE-
SÍDUOIS SÓLIO-

DOS

LAGOA DE
E S TA B I L I Z A -

ÇÃO

Luva nitrílica com punho
de 33 cm

X X X X X

Luva nitrílica com punho
de 46 cm

X X X X X

Mascara facial com prote-
ção contra odores

X X X

Máscara com filtro e pro-
tetor facial para gazes or-

gânicos

X (incinera-dor) X

Protetor facial transparen-
te no

tamanho de 8 polegadas

X

Bota de borracha X X X X
Avental impermeável de

Tyvec ou semelhante
X X X X X

Avental impermeável
PVC/Borracha

X X X X

Calçado impermeável X X X X X X

O gorro é um equipamento de proteção coletiva (EPC) recomendado para os procedimentos de limpeza e desinfecção nas áreas de preparo e manipulação de alimentos.
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QUADRO XVII
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROCEDIMENTOS DE DESCONTAMI-
NAÇÃO POR SUSPEITA DE EXPOSIÇÃO AO AGENTE BIOLÓGICO DE ALTO RISCO

Áreas de Atuação Equipamentos
Aeronave e área aeropor-
tuária

Recolhimento de material suspeito

Máscara de proteção; tipo respirador semifacial, sem manutenção, com válvula de exa-
lação.
Especificações: N 95 para TBC (1860 S e 1860);

Óculos de proteção ou protetor facial em acrílico incolor;
Luva nitrílica com punho de 46 cm;

Avental descartável, mangas compridas, punho em malha, gramatura 50;
Sapatilhas descartáveis.

Em caso de ampla contaminação ambiental por suspensão ou formação de aerossol a
partir do material suspeito

Macacão emborrachado ou de PVC, com capuz e elástico, reutilizável ou descartável;
Luva de látex e luva de borracha nitrílica;

Botas de borracha;
Respirador facial inteiro, tipo série 6800.



Nº 9, segunda-feira, 13 de janeiro de 200352 1ISSN 1677-7042

QUADRO XII EDIFICAÇÃO

ÁREA DE CONSUMO DE ALIMENTOS

Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Mesas, cadeiras e bandeja Limpeza (Método I) Produtos do Grupo - I Rotineira e de acordo
com a necessidade ou a
critério da autoridade
sanitária.

Máquinas e equipamentos
expositores para venda de
bebidas e alimentos.

Limpeza
(Método I)

Desinfecção
(Método II)

Produtos do Grupo - I

Produtos do Grupo - II ou III

Em caso de contaminação
por agente biológico, em su-
perfícies ou equipamentos.

Descontaminação
(Método III)

Produtos do Grupo - II ou III

QUADRO XIII - AERONAVE E ÁREA AEROPORTUÁRIA

SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO POR AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS DE ALTO RISCO

Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Áreas da Cabine de coman-
do e passageiros, galley, po-
rão de carga e áreas aero-
portuárias.

Descontaminação e limpeza
(Método IV)

Produtos do Grupo V Em casos de ocorrên-
cia.
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QUADRO XIV
PLANILHA DE CONTROLE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DO VEÍCULO DE ABASTECIMENTO DE AERONAVE

D ATA PRODUTO UTILIZADO EMPRESA RESPONSÁVEL
VEÍCULO (PLACA OU INVENTÁRIO)

ASSINATURA DA AUTORIDADE SANITÁRIA QUE
ACOMPANHOU OS PROCEDIMENTOS

NOME
COMERCIAL

CONCENTRAÇÃO DE CLORO ATIVO (%)

QUANTIDADE

Obs: A concentração de cloro ativo (%) a ser expressa (p/p), (p/v) ou (v/v)

<!ID384964-18>

QUADRO XV
PLANILHA DE CONTROLE DE TRATAMENTO DE DEJETOS E ÁGUAS RESIDUÁRIAS DO VEÍCULO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

D ATA PRODUTOS UTILIZADOS VOLUME TRATADO EMPRESA RESPONSÁVEL ASSINATURA DA AUTORIDADE SANITÁRIA
QUE ACOMPANHOU OS PROCEDIMENTOS

NOME COMERCIAL CONCENTRAÇÃO (%) QUANTIDADE

QUADRO XVI
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO

ÁREA DE ATUAÇÃO
E Q U I PA M E N TO INTERIOR DE AERONAVE ÁREA DE PARQUEAMENTO EDIFICAÇÕES ÁREA EXTER-

NA
LIMPEZA -
Galley, cabi-
ne de
comando e
passageiro

DESINFEC-
ÇÃO-
Galley, cabine
de comando e
passageiro

SA-
NI-
TÁ-

RIOS

ESGOTAMENTO DEJE-
TOS E ÁGUAS RESI-

DUÁRIAS

RESÍDUOS
SÓLIDOS

ÁREA DE CIRCULA-
ÇÃO DE PESSOAS

ÁREA DE PREPARO DE
A L I M E N TO S 

SANITÁRIOS
PÚBLICOS

E TA R CENTRAL DE RE-
SÍDUOIS SÓLIO-

DOS

LAGOA DE
E S TA B I L I Z A -

ÇÃO

Luva nitrílica com punho
de 33 cm

X X X X X

Luva nitrílica com punho
de 46 cm

X X X X X

Mascara facial com prote-
ção contra odores

X X X

Máscara com filtro e pro-
tetor facial para gazes or-

gânicos

X (incinera-dor) X

Protetor facial transparen-
te no

tamanho de 8 polegadas

X

Bota de borracha X X X X
Avental impermeável de

Tyvec ou semelhante
X X X X X

Avental impermeável
PVC/Borracha

X X X X

Calçado impermeável X X X X X X

O gorro é um equipamento de proteção coletiva (EPC) recomendado para os procedimentos de limpeza e desinfecção nas áreas de preparo e manipulação de alimentos.
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QUADRO XVII
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROCEDIMENTOS DE DESCONTAMI-
NAÇÃO POR SUSPEITA DE EXPOSIÇÃO AO AGENTE BIOLÓGICO DE ALTO RISCO

Áreas de Atuação Equipamentos
Aeronave e área aeropor-
tuária

Recolhimento de material suspeito

Máscara de proteção; tipo respirador semifacial, sem manutenção, com válvula de exa-
lação.
Especificações: N 95 para TBC (1860 S e 1860);

Óculos de proteção ou protetor facial em acrílico incolor;
Luva nitrílica com punho de 46 cm;

Avental descartável, mangas compridas, punho em malha, gramatura 50;
Sapatilhas descartáveis.

Em caso de ampla contaminação ambiental por suspensão ou formação de aerossol a
partir do material suspeito

Macacão emborrachado ou de PVC, com capuz e elástico, reutilizável ou descartável;
Luva de látex e luva de borracha nitrílica;

Botas de borracha;
Respirador facial inteiro, tipo série 6800.
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QUADRO XII EDIFICAÇÃO

ÁREA DE CONSUMO DE ALIMENTOS

Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Mesas, cadeiras e bandeja Limpeza (Método I) Produtos do Grupo - I Rotineira e de acordo
com a necessidade ou a
critério da autoridade
sanitária.

Máquinas e equipamentos
expositores para venda de
bebidas e alimentos.

Limpeza
(Método I)

Desinfecção
(Método II)

Produtos do Grupo - I

Produtos do Grupo - II ou III

Em caso de contaminação
por agente biológico, em su-
perfícies ou equipamentos.

Descontaminação
(Método III)

Produtos do Grupo - II ou III

QUADRO XIII - AERONAVE E ÁREA AEROPORTUÁRIA

SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO POR AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS DE ALTO RISCO

Superfícies Métodos Produtos Freqüência

Áreas da Cabine de coman-
do e passageiros, galley, po-
rão de carga e áreas aero-
portuárias.

Descontaminação e limpeza
(Método IV)

Produtos do Grupo V Em casos de ocorrên-
cia.
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QUADRO XIV
PLANILHA DE CONTROLE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DO VEÍCULO DE ABASTECIMENTO DE AERONAVE

D ATA PRODUTO UTILIZADO EMPRESA RESPONSÁVEL
VEÍCULO (PLACA OU INVENTÁRIO)

ASSINATURA DA AUTORIDADE SANITÁRIA QUE
ACOMPANHOU OS PROCEDIMENTOS

NOME
COMERCIAL

CONCENTRAÇÃO DE CLORO ATIVO (%)

QUANTIDADE

Obs: A concentração de cloro ativo (%) a ser expressa (p/p), (p/v) ou (v/v)
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QUADRO XV
PLANILHA DE CONTROLE DE TRATAMENTO DE DEJETOS E ÁGUAS RESIDUÁRIAS DO VEÍCULO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

D ATA PRODUTOS UTILIZADOS VOLUME TRATADO EMPRESA RESPONSÁVEL ASSINATURA DA AUTORIDADE SANITÁRIA
QUE ACOMPANHOU OS PROCEDIMENTOS

NOME COMERCIAL CONCENTRAÇÃO (%) QUANTIDADE

QUADRO XVI
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO

ÁREA DE ATUAÇÃO
E Q U I PA M E N TO INTERIOR DE AERONAVE ÁREA DE PARQUEAMENTO EDIFICAÇÕES ÁREA EXTER-

NA
LIMPEZA -
Galley, cabi-
ne de
comando e
passageiro

DESINFEC-
ÇÃO-
Galley, cabine
de comando e
passageiro

SA-
NI-
TÁ-

RIOS

ESGOTAMENTO DEJE-
TOS E ÁGUAS RESI-

DUÁRIAS

RESÍDUOS
SÓLIDOS

ÁREA DE CIRCULA-
ÇÃO DE PESSOAS

ÁREA DE PREPARO DE
A L I M E N TO S 

SANITÁRIOS
PÚBLICOS

E TA R CENTRAL DE RE-
SÍDUOIS SÓLIO-

DOS

LAGOA DE
E S TA B I L I Z A -

ÇÃO

Luva nitrílica com punho
de 33 cm

X X X X X

Luva nitrílica com punho
de 46 cm

X X X X X

Mascara facial com prote-
ção contra odores

X X X

Máscara com filtro e pro-
tetor facial para gazes or-

gânicos

X (incinera-dor) X

Protetor facial transparen-
te no

tamanho de 8 polegadas

X

Bota de borracha X X X X
Avental impermeável de

Tyvec ou semelhante
X X X X X

Avental impermeável
PVC/Borracha

X X X X

Calçado impermeável X X X X X X

O gorro é um equipamento de proteção coletiva (EPC) recomendado para os procedimentos de limpeza e desinfecção nas áreas de preparo e manipulação de alimentos.
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QUADRO XVII
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROCEDIMENTOS DE DESCONTAMI-
NAÇÃO POR SUSPEITA DE EXPOSIÇÃO AO AGENTE BIOLÓGICO DE ALTO RISCO

Áreas de Atuação Equipamentos
Aeronave e área aeropor-
tuária

Recolhimento de material suspeito

Máscara de proteção; tipo respirador semifacial, sem manutenção, com válvula de exa-
lação.
Especificações: N 95 para TBC (1860 S e 1860);

Óculos de proteção ou protetor facial em acrílico incolor;
Luva nitrílica com punho de 46 cm;

Avental descartável, mangas compridas, punho em malha, gramatura 50;
Sapatilhas descartáveis.

Em caso de ampla contaminação ambiental por suspensão ou formação de aerossol a
partir do material suspeito

Macacão emborrachado ou de PVC, com capuz e elástico, reutilizável ou descartável;
Luva de látex e luva de borracha nitrílica;

Botas de borracha;
Respirador facial inteiro, tipo série 6800.
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ANEXO VI

LISTA DOS AEROPORTOS DE CONTROLE SANITÁRIO E RESPECTIVOS POSTOS DA ANVISA

AEROPORTOS DE CONTROLE SANITÁRIO CÓDIGO INTERNO POSTOS AEROPORTUÁRIOS
AEROPORTO INTERNACIONAL DE RIO BRANCO 3010010 POSTO PORTUÁRIO E AEROPORTUÁRIO DE RIO BRANCO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE CRUZEIRO DO SUL 3010020 POSTO PORTUÁRIO, AEROPORTUÁRIO E DE FRONTEIRA DE CRUZEIRO DO SUL
AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES/ MACEIÓ 3020040 POSTO AEROPORTUÁRIO DE MACEIÓ
AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES/MANAUS 3030050 POSTO AEROPORTUÁRIO DE MANAUS
AEROPORTO INTERNACIONAL DE TABATINGA 3030080 POSTO PORTUÁRIO, AEROPORTUÁRIO E DE FRONTEIRA DE TABATINGA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ 3 0 4 0 11 0 POSTO AEROPORTUÁRIO DE MACAPÁ
AEROPORTO DE OIAPOQUE 3040880 POSTO PORTUÁRIO, AEROPORTUÁRIO E DE FRONTEIRA DE OIAPOQUE
AEROPORTO INTERNACIONAL DEPUTADO EDUARDO MAGA-
L H Ã E S / S A LVA D O R 

3050120 POSTO AEROPORTUÁRIO DE SALVADOR

AEROPORTO DE ILHÉUS 3050130 POSTO PORTUÁRIO E AEROPORTUÁRIO DE ILHÉUS
AEROPORTO DE PORTO SEGURO 3050140 POSTO PORTUÁRIO E AEROPORTUÁRIO DE PORTO SEGURO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE FORTALEZA 3060180 POSTO AEROPORTUÁRIO DE FORTALEZA
AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE JUCELINO KUBITS-
CHEK/BRASÍLIA

3070200 POSTO AEROPORTUÁRIO DE BRASÍLIA

AEROPORTO DE VITÓRIA 3080210 POSTO AEROPORTUÁRIO DE VITÓRIA
AEROPORTO DE SANTA GENOVEVA/GOIÂNIA 3090220 POSTO AEROPORTUÁRIO DE GOIÂNIA
AEROPORTO DE CALDAS NOVAS 3090230 POSTO AEROPORTUÁRIO DE CALDAS NOVAS
AEROPORTO INTERNACIONAL CUNHA MACHADO/SÃO LUIS 3100240 POSTO AEROPORTUÁRIO DE SÃO LUÍS
AEROPORTO DE IMPERATRIZ 3100250 POSTO AEROPORTUÁRIO DE IMPERATRIZ
AEROPORTO DE BELO HORIZONTE /PAMPULHA 3 11 0 2 6 0 POSTO AEROPORTUÁRIO DA PAMPULHA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELO HORIZONTEDE/CON-
FINS

3 11 0 2 7 0 POSTO AEROPORTUÁRIO DE CONFINS

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE 3120310 POSTO AEROPORTUÁRIO DE CAMPO GRANDE
AEROPORTO INTERNACIONAL DE PONTA PORÃ 3120320 POSTO AEROPORTUÁRIO E DE FRONTEIRA DE PONTA PORÃ
AEROPORTO INTERNACIONAL DE CORUMBÁ 3120330 POSTO AEROPORTUÁRIO E DE FRONTEIRA DE CORUMBÁ
AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON/CUIABÁ 3130340 POSTO AEROPORTUÁRIO DE CUIABÁ
AEROPORTO DE CÁRCERES 3130350 POSTO PORTUÁRIO, AEROPORTUÁRIO E DE FRONTEIRA DE CÁCERES
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM/VAL-DE-CANS 3140360 POSTO AEROPORTUÁRIO DE BELÉM
AEROPORTO CASTRO PINTO/JOÃO PESSOA 3150400 POSTO AEROPORTUÁRIO DE JOÃO PESSOA
AEROPORTO INTERNACIONAL GILBERTO FREIRE/GUARARA-
PES-RECIFE

3160420 POSTO AEROPORTUÁRIO DE RECIFE

AEROPORTO DE PETROLINA 3160430 POSTO AEROPORTUÁRIO DE PETROLINA
AEROPORTO DE TERESINA 3170470 POSTO AEROPORTUÁRIO DE TERESINA
AEROPORTO DE PARNAÍBA 3170480 POSTO PORTUÁRIO E AEROPORTUÁRIO DE PARNAÍBA
AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA/CURITIBA 3180490 POSTO AEROPORTUÁRIO DE CURITIBA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU 3180510 SUBPOSTO AEROPORTUÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU
AEROPORTO DE MARINGÁ 3180520 POSTO AEROPORTUÁRIO DE MARINGÁ
AEROPORTO INTERNACIONAL ANTONIO CARLOS JOBIM/GA-
LEÃO

3190530 POSTO AEROPORTUÁRIO DO GALEÃO - RJ

AEROPORTO INTERNACIONAL ANTONIO CARLOS JOBIM/GA-
LEÃO

3190531 SUBPOSTO AEROPORTUÁRIO DO GALEÃO - RJ Nº 1 TPS

AEROPORTO INTERNACIONAL ANTONIO CARLOS JOBIM/GA-
LEÃO

3190532 SUBPOSTO AEROPORTUÁRIO DO GALEÃO - RJ Nº 2 TECA

AEROPORTO SANTOS DUMONT-RJ 3190540 POSTO AEROPORTUÁRIO DE SANTOS DUMONT - RJ
AEROPORTO DE CABO FRIO 3190820 POSTO AEROPORTUÁRIO DE CABO FRIO
AEROPORTO INTERNACIONAL AUGUSTO SEVERO/NATAL 3200550 POSTO AEROPORTUÁRIO DE NATAL
AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO 3210560 POSTO AEROPORTUÁRIO DE PORTO VELHO
AEROPORTO DE GUAJARÁ-MIRIM 3210570 POSTO PORTUÁRIO, AEROPORTUÁRIO E DE FRONTEIRA DE GUAJARÁ-MIRIM
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA VISTA 3220580 POSTO AEROPORTUÁRIO DE BOA VISTA
AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO/PORTO ALE-
GRE

3230590 POSTO AEROPORTUÁRIO DE PORTO ALEGRE

AEROPORTO DE URUGUAIANA 3230660 POSTO AEROPORTUÁRIO E DE FRONTEIRA DE URUGUAIANA
AEROPORTO DE BAGÉ 3230910 POSTO AEROPORTUÁRIO DE BAGÉ
AEROPORTO DE PELOTAS 3230920 POSTO AEROPORTUÁRIO DE PELOTAS
AEROPORTO INTERNACIONAL HERCÍLIO LUZ/FLORIANÓPOLIS 3240670 POSTO AEROPORTUÁRIO DE FLORIANÓPOLIS
AEROPORTO DE CHAPECÓ 3240680 POSTO AEROPORTUÁRIO DE CHAPECÓ
AEROPORTO DE JOINVILLE 3240690 POSTO AEROPORTUÁRIO DE JOINVILLE
AEROPORTO DE NAVEGANTES 3240700 POSTO AEROPORTUÁRIO DE NAVEGANTES
AEROPORTO DE ARACAJÚ 3250730 POSTO AEROPORTUÁRIO DE ARACAJU
AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS/SÃO PAULO 3260740 POSTO AEROPORTUÁRIO DE GUARULHOS
AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS/SÃO PAULO 3260741 SUBPOSTO AEROPORTUÁRIO DE GUARULHOS Nº 1 TPS
AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS/SÃO PAULO 3260742 SUBPOSTO AEROPORTUÁRIO DE GUARULHOS Nº 2 TECA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS 3260750 POSTO AEROPORTUÁRIO DE CONGONHAS
AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS 3260760 POSTO AEROPORTUÁRIO DE VIRACOPOS
AEROPORTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3260770 POSTO AEROPORTUÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AEROPORTO DE PALMAS 3270800 POSTO AEROPORTUÁRIO DE PALMAS
AEROPORTO DE ARAGUAINA 3270810 POSTO AEROPORTUÁRIO DE ARAGUAÍNA

PROCURADORIA
<!ID385579-0>

DESPACHOS DO DIRETOR
Em 10 de janeiro de 2003

DECISÃO EM RECURSO (Art. 30, § único da Lei 6.437/77)
Empresa: CENTAURUS AGENCIA MARITIMA LTDA (Navio Pes-
queiro Azeiga 9)
Processo n.º: 25751-000028/00- AIS 055/00 - CVS/RS
Decisão: Conhecido o recurso e no mérito negado o provimento.
Mantida a Decisão de aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais).
Empresa: CENTAURUS AGENCIA MARITIMA LTDA
Processo n.º: 25751-000029/00- AIS 054/00 - CVS/RS

Decisão: Conhecido o recurso e no mérito negado o provimento.
Mantida a Decisão de aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais).
Empresa: CRANSTON WOODHEAD AGENCIAMENTOS MARI-
TIMOS LTDA (Navio Amorgos)
Processo n.º: 25025-051183/99-41 - AIS 070/99 - CVS/RS
Decisão: Conhecido o Recurso e acolhido parcialmente, aplicando-se
multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AE-
R O P O RT U A R I A
Processo n.º: 25025-001081/00-45 - AIS 007/00 - CVS/RS
Decisão: Conhecido o recurso e no mérito negado o provimento.
Mantida a Decisão de aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais).

Empresa: MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Processo n.º: 25025-001050/00-11 - AIS 039/00 - CVS/RS
Decisão: Conhecido o Recurso e acolhido parcialmente, aplicando-se
a penalidade de advertência.
Empresa: N.F. FALCÃO E CIA LTDA- RESTAURANTE SIGNÓS
Processo n.º: 25009-000155/00-03 - AIS 015/00 - CVS/AM
Decisão: Conhecido o Recurso e acolhido parcialmente, aplicando-se
multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Empresa: VARIG - VIAÇAO AEREA RIO GRANDENSE
Processo nº: 25025-051888/99-87 - AIS 030/99 - CVS/RS
Decisão: Conhecido o Recurso e acolhido parcialmente, aplicando-se
multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Empresa: VARIG - VIAÇAO AEREA RIO GRANDENSE
Processo n.º: 25351-002831/01-94 - AIS 066/00 - CVS/SP
Decisão: Conhecido o Recurso e acolhido parcialmente, aplicando-se
multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
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