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A pandemia do novo coronavírus 

mudou hábitos e rotinas por todo  

o mundo, e para o setor da aviação  

não foi diferente. O atual momento 

exigiu mudanças significativas em toda 

a experiência de viagem. Os aeroportos 

e as companhias aéreas tiveram que  

se adaptar e estão seguindo todas  

as recomendações dos órgãos de saúde 

e da Agência Nacional de Aviação Civil 

(Anac) para garantir uma viagem  

segura para todos. 

Neste e-book, você fica por 

dentro das mudanças, dos protocolos 

sanitários e tem acesso a informações 

para uma viagem segura.  

Boa leitura!



ANTES DA VIAGEM 

Na preparação para a viagem, 

lembre-se que o uso da máscara  
de proteção é obrigatório. Então, 

lembre-se dela. 

Para evitar filas, a recomendação 

é que o passageiro faça o check-in 
antecipado pela internet.  Caso não  

seja possível, é importante respeitar  

o distanciamento social de segurança, 

de 2 metros, na fila do check-in  

do aeroporto.  



Um dos itens essenciais na proteção 

do coronavírus, o álcool gel é permitido 

no embarque, mas é preciso que ele seja 

transportado em frasco transparente, 

bem fechado e na bagagem de mão. 

Além disso, é importante ficar atento ao 

limite permitido: 

Voos domésticos: limite de 500ml; 
Voos internacionais: limite de 100ml.  

 

 

Álcool 
em gel



 USO DA MÁSCARA 

Como já citamos, o uso da máscara 

de proteção é obrigatório antes e 

durante a viagem. Ela garante a sua 

segurança e também a segurança de 

outros passageiros, colaboradores e 

toda a comunidade aeroportuária. Mas, 

você sabe qual máscara usar? 

A Anvisa disponibilizou um material 

com orientações sobre quais máscaras 

são mais recomendadas para garantir a 

proteção do usuário. 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7


 É importante que a máscara 

cubra a boca e o nariz e se adapte 

perfeitamente ao rosto, sem deixar 

espaços nas laterais. Além disso, é 

fundamental que o usuário higienize 

as mãos antes de colocar e retirar a 

máscara. Com ela no rosto, evite tocá-la. 



DENTRO DO AEROPORTO 

Dentro do aeroporto, assim como em 

outros lugares, como supermercados 

e lotéricas, o passageiro precisa 

respeitar o distanciamento social de 

segurança em filas, sala de embarque 

e desembarque, assentos e outros 

espaços. Para sua proteção, e também 

de outras pessoas que circulam pelo 

terminal, é importante que o passageiro 

não se aglomere.



O aeroporto está todo 
sinalizado, dentro das 
recomendações dos 
órgãos de saúde e da 
Anac, para orientar 
a todos sobre o 
distanciamento social  
de segurança.



Todos os profissionais que trabalham 

no aeroporto utilizam Equipamentos 

de Proteção Individual (EPIs) e foram 

orientados e treinados para manter a 

higienização do terminal, em especial 

dos banheiros e das áreas públicas. 

É importante ressaltar que, dentro 

do terminal e das aeronaves, foram 

disponibilizados dipensers de álcool 

gel. Assim, passageiros e colaboradores 

podem higienizar as mãos com frequência. 



 

O ideal é sempre  
lavar as mãos  
com água e sabão.  
Caso não  
seja possível,  
a higienização  
com álcool gel  
é uma alternativa 
também eficaz.



No aeroporto,  
dê preferência para 
o uso de escadas e 
rampas, em espaços 
abertos e com maior 
circulação de ar. Para 
usar o elevador,  
é importante respeitar 
o distanciamento social 
de 1,5m. Os elevadores 
estão sinalizados 
com as instruções de 
uso e equipados com 
dispensers de álcool gel.



DENTRO DA AERONAVE 

Assim como o aeroporto, as 
companhias aéreas estão prontas para 
receber os passageiros com segurança. 
Lembre-se que é obrigatório o uso 
da máscara de proteção dentro das 
aeronaves. 



Antes de cada embarque, as 
aeronaves são rigorosamente limpas  
e desinfetadas, o que abrange 
superfícies de banheiros, braços das 
poltronas, cinto de segurança, mesinhas 
de refeição, telas touchscreen, saídas  
do sistema de ar-condicionado,  
botões de chamada de comissário,  

luz individual, maçanetas e janelas.



O transporte aéreo está cada vez 

mais seguro, com tecnologias para 

evitar o contágio pelo coronavírus.  

Uma dessas tecnologias é a filtragem 

de ar especial nas aeronaves mais 

modernas, que contam com um sistema 

de filtro de ar HEPA. A partir dele, 

 99,7% das partículas do ar que circulam 

nas cabines das aeronaves são filtradas. 

Essa renovação acontece a cada três 

minutos durante toda a viagem.



Nos voos nacionais, recomenda-se 

que o serviço de bordo seja suspenso. 

No caso da manutenção do serviço e 

em voos internacionais, os alimentos 

e bebidas estão sendo servidos em 

embalagens individuais e recipientes 

fechados, sempre higienizados.  



DESEMBARQUE SEGURO

No momento do desembarque, não 

se aglomere no corredor. A tripulação 

avisará quando for a sua vez de 

desembarcar e, só então, você poderá 

se levantar e sair da aeronave. 



Quando estiver na esteira de 

bagagens, mantenha o distanciamento 

social de segurança e evite tocar em 

bagagens que não são suas. Para 

facilitar a identificação, uma boa dica é 

personalizar sua mala com fitas ou tags. 

Após pegar sua mala, higienize a alça e 

também suas mãos. 



É importante que o visitante que 

for receber o passageiro no aeroporto, 

aguarde do lado de fora e não no 

saguão. Lembrando que todos devem 

respeitar o distanciamento social de 

segurança e usar máscara de proteção.



As informações deste e-book foram 

retiradas de MATERIAIS DA ANVISA e da 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 
(ANAC). Estamos prontos para receber 

os passageiros, visitantes e a comunidade 

aeroportuária com segurança, mas é 

importante que cada um faça sua parte. 

Juntos, podemos proteger a todos.

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/5777769/Sa%C3%BAde+do+Viajante/
https://www.anac.gov.br/
https://www.anac.gov.br/
https://www.bhairport.com.br/SitePages/pt/Home.aspx
http://portal.anvisa.gov.br/
https://www.anac.gov.br/
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