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uma reserva ao retirar sua rejeição, caso em que este Regulamento entrará em vigor conforme o disposto

no Artigo 62. Em nenhum caso este Regulamento entrará em vigor em relação àquele Estado antes de 24

meses após a data de notificação referida no parágrafo 1º do Artigo 59.

2. O Estado Parte em questão poderá retirar qualquer reserva, total ou parcialmente, a qualquer

momento, por meio de notificação ao Diretor-Geral. Em tais casos, a retirada será efetiva a partir da data de

recebimento da notificação pelo Diretor-Geral.

Artigo 64 Estados não Membros da OMS

1. Qualquer Estado não Membro da OMS, que seja signatário de qualquer um dos acordos ou

regulamentos sanitários internacionais listados no Artigo 58, ou a quem o Diretor-Geral notificou a adoção

desse Regulamento pela Assembleia Mundial de Saúde, poderá tornar-se signatário do Regulamento,

notificando sua aceitação ao Diretor-Geral e, sujeito às disposições do Artigo 62, tal aceitação tornar-se-á

efetiva na data de entrada em vigor desse Regulamento, ou, se a aceitação for notificada após essa data,

três meses após a data de recebimento da notificação da aceitação pelo Diretor-Geral.

2. Qualquer Estado não Membro da OMS que tiver se tornado signatário deste Regulamento

poderá a qualquer momento retirar sua participação no mesmo, por meio de uma notificação endereçada

ao Diretor-Geral, que entrará em vigor seis meses após seu recebimento pelo Diretor-Geral. A partir dessa

data, o Estado que se retirou deste Regulamento deverá voltar a aplicar as disposições de quaisquer

acordos ou regulamentos sanitários internacionais listados no Artigo 58 do qual era anteriormente

signatário.

Artigo 65 Notificações do Diretor-Geral

1. O Diretor-Geral notificará a adoção deste Regulamento pela Assembleia de Saúde a todos os

Estados Membros e Membros Associados da OMS, e também a outros signatários de quaisquer acordos ou

regulamentos sanitários internacionais listados no Artigo 58.

2. O Diretor-Geral também notificará esses Estados, assim como quaisquer outros Estados que

tiverem se tornado signatários deste Regulamento ou de qualquer uma de suas emendas, de qualquer

notificação recebida pela OMS, nos termos dos Artigos 60 a 64 respectivamente, bem como de quaisquer

decisões tomadas pela Assembleia de Saúde, nos termos do Artigo 62.

Artigo 66 Textos autênticos

1. As versões do texto deste Regulamento em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo

serão igualmente autênticos. Os textos originais deste Regulamento serão depositados junto à OMS.

2. O Diretor-Geral enviará, junto com a notificação prevista pelo no parágrafo 1 do Artigo 59,

cópias autenticadas deste Regulamento a todos os Membros e Membros Associados, assim como a outros

signatários de quaisquer dos acordos ou regulamentos sanitários internacionais listados no Artigo 58.

3. Quando da entrada em vigor deste Regulamento, o Diretor-Geral entregará cópias

autenticadas do mesmo ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para que seja registrado, em

conformidade com o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas.

ANEXO 1

A. CAPACIDADE BÁSICA NECESSÁRIA PARA VIGILÂNCIA E DE RESPOSTA

1. Os Estados Partes utilizarão as estruturas e os recursos nacionais existentes para satisfazer às

exigências de capacidades básicas, nos termos desse Regulamento, inclusive relativas a:

(a) suas atividades de vigilância, informes, notificação, verificação, resposta e de colaboração

que lhe competem; e

(b) suas atividades referentes a portos, aeroportos e passagens de fronteira terrestre

designados.

2. Cada Estado Parte avaliará, no período de dois anos após a entrada em vigor desse

Regulamento para aquele Estado, a capacidade das estruturas e recursos nacionais existentes de

satisfazer às exigências mínimas descritas neste Anexo. Como resultado dessa avaliação, os Estados Partes
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desenvolverão e implementarão planos de ação, a fim de garantir que tais capacidades mínimas estejam

presentes e funcionando em todo o seu território, conforme estabelecido no parágrafo 1º do Artigo 5º e no

parágrafo 1º do Artigo 13.

3. Os Estados Partes e a OMS apoiarão processos de avaliação, planejamento e implementação,

nos termos deste Anexo.

4. No nível da comunidade local e/ou nível primário de resposta em saúde pública

Capacidades para:

(a) detectar eventos que apresentem níveis de doença ou óbito acima dos esperados para

aquele dado tempo e local, em todo território do Estado Parte;

(b) repassar imediatamente todas as informações essenciais disponíveis ao nível apropriado de

resposta de atenção à saúde. No nível comunitário, a notificação será feita às instituições locais de atenção

à saúde ou aos profissionais de saúde apropriados. No nível primário de resposta em saúde pública, a

notificação será feita aos níveis intermediário ou nacional de resposta, dependendo das estruturas

organizacionais. Para os fins deste Anexo, informações essenciais incluem as seguintes: descrições clínicas,

resultados laboratoriais, fontes e tipo de risco, número de casos humanos e óbitos, condições que afetem

a propagação da doença e as medidas de saúde empregadas; e

(c) implementar imediatamente medidas preliminares de controle.

5. Nos níveis intermediários de resposta em saúde pública

Capacidades para:

(a) confirmar a situação dos eventos notificados e apoiar ou implementar medidas adicionais de

controle; e

(b) avaliar imediatamente o evento notificado e, se considerado urgente, repassar todas as

informações essenciais ao nível nacional. Para os fins deste Anexo, os critérios de urgência incluem

impacto grave sobre a saúde pública e/ou natureza incomum ou inesperada, com alto potencial de

propagação.

6. No nível nacional

Avaliação e notificação. Capacidades para:

(a) avaliar todas as informações de eventos urgentes num prazo máximo de 48 horas; e

(b) notificar imediatamente à OMS, por meio do Ponto Focal Nacional para o RSI, quando a

avaliação indicar que o evento é de notificação compulsória, consoante o parágrafo 1º do Artigo 6º e o

Anexo 2, e informar a OMS conforme exigido consoante as disposições do Artigo 7º e do parágrafo 2º do

Artigo 9º.

Resposta de saúde pública. Capacidades para:

(a) determinar rapidamente as medidas de controle necessárias para evitar a propagação

nacional e internacional;

(b) prestar apoio, por meio de pessoal especializado, análise laboratorial de amostras

(nacionalmente ou por meio de centros colaboradores) e assistência logística (por exemplo, equipamentos,

material de consumo e transporte);

(c) prestar assistência no local, conforme necessário, para complementar as investigações

locais;

(d) fornecer um elo operacional direto com as autoridades superiores de saúde e de outras

áreas, a fim de aprovar rapidamente e implementar medidas de contenção e controle;

(e) fornecer ligação direta com outros Ministérios relevantes;

(f) fornecer, pelos meios de comunicação mais eficientes disponíveis, ligações com hospitais,

clínicas, portos, aeroportos, passagens de fronteiras terrestres, laboratórios e outras áreas operacionais

chave para a disseminação de informações e recomendações recebidas da OMS referentes a eventos no

território do Estado Parte e nos territórios de outros Estados Partes;
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(g) estabelecer, operar e manter um plano nacional de resposta a emergências de saúde

pública, incluindo a criação de equipes multidisciplinares/multisetoriais para responder a eventos que

possam constituir emergências de saúde pública de importância internacional; e

(h) fornecer todas as capacidades acima durante 24 horas por dia.

B. CAPACIDADE BÁSICA NECESSÁRIA PARA PORTOS, AEROPORTOS, E PASSAGENS DE

FRONTEIRAS TERRESTRES DESIGNADAS

1. Em todos os momentos

Capacidades para:

(a) fornecer acesso a (i) um serviço médico apropriado, que disponha de meios de diagnóstico,

localizado de maneira a permitir a pronta avaliação e cuidados aos viajantes doentes, e (ii) funcionários,

equipamentos e instalações adequados;

(b) fornecer acesso a equipamentos e pessoal para o transporte de viajantes doentes até um

serviço médico apropriado;

(c) fornecer pessoal treinado para a inspeção de meios de transporte;

(d) garantir um ambiente seguro para viajantes utilizando as instalações do ponto de entrada,

incluindo suprimento de água potável, estabelecimentos para refeições, serviços de comissaria aérea,

banheiros públicos, serviços adequados para a disposição final de resíduos sólidos ou líquidos, e outras

áreas de risco potencial, por meio da realização de programas de inspeção, conforme apropriado; e

(e) fornecer, na medida do possível, um programa e pessoal treinado para o controle de vetores

e reservatórios nos pontos de entrada ou em suas proximidades.

2. Para responder a eventos que possam constituir emergências de saúde pública de

importância internacional

Capacidades para:

(a) fornecer uma resposta apropriada a emergências de saúde pública, estabelecendo e

mantendo um plano de contingência para emergências de saúde pública, incluindo a nomeação de um

coordenador e de pontos de contato nos pontos de entrada, nas agências de saúde pública e em outros

órgãos e serviços relevantes;

(b) fornecer avaliação e assistência a viajantes ou animais afetados, por meio do

estabelecimento de acordos com serviços médicos e veterinários locais para seu isolamento, tratamento e

outros serviços de apoio que possam ser necessários;

(c) fornecer um espaço adequado, separado de outros viajantes, para entrevistar pessoas

suspeitas ou afetadas;

(d) garantir a avaliação e, se necessário, a quarentena de viajantes suspeitos, de preferência em

instalações distantes do ponto de entrada;

(e) aplicar as medidas recomendadas para a desinsetização, desratização, desinfecção,

descontaminação ou o tratamento, por qualquer outro modo, de bagagens, carga, contêineres, meios de

transporte, mercadorias ou encomendas postais, quando apropriado, em locais especialmente designados

e equipados para esse fim;

(f) aplicar controles de entrada ou de saída para viajantes chegando ou deixando o país; e

(g) fornecer acesso a equipamentos especialmente designados, e a pessoal treinado com

proteção pessoal adequada, para a transferência de viajantes que possam estar contaminados ou serem

portadores de infecção.
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EXEMPLOS PARA A APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE DECISÃO PARA AVALIAÇÃO E

NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS QUE POSSAM CONSTITUIR EMERGÊNCIAS DE SAÚDE PÚBLICA

DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL

Os exemplos neste Anexo não são vinculantes, e são apresentados a título indicativo, com o

objetivo de auxiliar na interpretação dos critérios do instrumento de decisão.

O EVENTO SATISFAZ A PELO MENOS DOIS DOS SEGUINTES CRITÉRIOS?
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Os Estados Partes que tiverem respondido "sim" à pergunta sobre se o evento satisfaz a dois

dos quatro critérios (I-IV) acima deverão notificar a OMS, nos termos do Artigo 6 do Regulamento Sanitário

Internacional.

ANEXO 3

MODELO DE CERTIFICADO DE DISPENSA SANITÁRIA DA EMBARCAÇÃO/CERTIFICADO DE

CONTROLE SANITÁRIO DE EMBARCAÇÃO

Porto de .......... Data: ..............

O presente Certificado registra a inspeção e 1) dispensa sanitária ou 2) medidas de controle

aplicadas

Nome do navio ou barco fluvial ou lacustre .........................Bandeira.......................... Matrícula/Nº OMI.

................

No momento da inspeção os porões estavam vazios/carregados com ...... toneladas de

.......................... carga.

Nome e endereço do inspetor .......................

Certificado de Dispensa Sanitária da Embarcação

Certificado de Controle Sanitário da Embarcação

Nenhuma evidência encontrada. A embarcação está dispensada de medidas de controle. As

medidas de controle indicadas foram aplicadas na data abaixo.

Nome e título do funcionário emissor............................................... Assinatura e carimbo ......................................

Data ...........

1(a) Evidências de infecção ou contaminação, incluindo: vetores em todos os estágios de

crescimento; reservatórios animais para vetores; roedores ou outras espécies que possam veicular doença

humana, riscos químicos, microbiológicos ou de outros tipos para a saúde humana; sinais de medidas
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sanitárias inadequadas. (b) Informações referentes a qualquer caso humano (a serem incluídas na

Declaração Marítima de Saúde).

2Resultados de amostras coletadas a bordo. As análises devem ser fornecidas ao capitão do

navio pelos meios mais rápidos e, caso seja necessária reinspeção, ao próximo porto de escala que

convenha e coincida com a data de reinspeção especificada no presente certificado.

O Certificado de Controle Sanitário da Embarcação e o Certificado de Dispensa Sanitária são

válidos por, no máximo, seis meses, prorrogáveis por um mês caso não seja possível realizar a inspeção

naquele porto e não haja evidência de infecção ou contaminação.

ANEXO AO MODELO DE CERTIFICADO DE DISPENSA SANITÁRIA DA

EMBARCAÇÃO/CERTIFICADO DE CONTROLE SANITÁRIO DA EMBARCAÇÃO

ANEXO 4

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS REFERENTES A MEIOS DE TRANSPORTE E OPERADORES DE MEIOS DE

TRANSPORTE

Seção A

Operadores de Meios de Transporte

1. Os operadores de meios de transporte deverão facilitar:

(a) as inspeções da carga, contêineres e meios de transporte;

(b) os exames médicos das pessoas a bordo;

(c) a aplicação de outras medidas de saúde, nos termos do presente Regulamento; e

(d) o fornecimento de informações de saúde relevantes solicitadas pelo Estado Parte.

2. Os operadores de meios de transporte deverão fornecer à autoridade competente um

Certificado de Dispensa Sanitária da Embarcação ou um Certificado de Controle Sanitário da Embarcação,

ou uma Declaração Marítima de Saúde, ou a Parte de Saúde de uma Declaração Geral de Aeronave, dentro

do prazo de validade, conforme exigido nos termos do presente Regulamento.

Seção B

Meios de transporte

1. As medidas de controle aplicadas a bagagem, carga, contêineres, meios de transporte e

mercadorias nos termos do presente Regulamento serão aplicadas de maneira a evitar, na medida do

possível, dano ou incômodo a pessoas ou dano a bagagem, carga, contêineres, meios de transporte e
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mercadorias. Sempre que possível e apropriado, as medidas de controle deverão ser aplicadas quando os

meios de transporte e os porões estiverem vazios.

2. Os Estados Partes deverão indicar, por escrito, as medidas aplicadas a carga, contêineres ou

meios de transporte; as partes tratadas; os métodos utilizados; e as razões para sua aplicação. Essas

informações serão fornecidas, por escrito, ao responsável pela aeronave e, no caso de uma embarcação,

no Certificado de Controle Sanitário da Embarcação. Em se tratando de outros tipos de carga, contêineres

ou meios de transporte, os Estados Parte deverão emitir essas informações, por escrito, a consignantes,

consignados, transportadores, responsáveis pelo meio de transporte ou seus respectivos agentes.

ANEXO 5

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA DOENÇAS TRANSIMITIDAS POR VETORES

1. A OMS publicará, regularmente, uma lista das áreas que são objeto de recomendação de

desinsetização ou de outras medidas de controle vetorial para meios de transporte provenientes dessas

áreas. A definição de tais áreas será feita consoante os procedimentos referentes a recomendações

temporárias ou permanentes, conforme adequado.

2. Todos os meios de transporte partindo de um ponto de entrada situado numa área que seja

objeto de recomendação de controle vetorial devem ser desinsetizados e mantidos livres de vetores.

Quando houver uma recomendação da Organização quanto a métodos e materiais para tais

procedimentos, esses devem ser utilizados. A presença de vetores a bordo de meios de transporte e as

medidas de controle usadas para erradicá-los devem ser relatadas:

(a) no caso de aeronaves, na Parte de Saúde da Declaração Geral de Aeronave, a não ser que

essa parte da Declaração seja dispensada pela autoridade competente no aeroporto de chegada;

(b) no caso de navios, no Certificado de Controle Sanitário da Embarcação; e

(c) no caso de outros meios de transporte, numa prova escrita do tratamento, emitida ao

consignante, consignado, transportador, responsável pelo meio de transporte ou seus respectivos agentes.

3. Os Estados Parte deverão aceitar a desinsetização, desratização e outras medidas de controle

dos meios de transporte aplicadas por outros Estados, caso tiverem sido aplicados os métodos e materiais

aconselhados pela Organização.

4. Os Estados Parte deverão estabelecer programas de controle de vetores de agentes

infecciosos que constituam risco à saúde pública até uma distância mínima de 400 metros das áreas de

instalações dos pontos de entrada que são utilizadas para operações envolvendo viajantes, meios de

transporte, contêineres, carga e encomendas postais, aumentando-se a distância mínima caso tratar-se de

vetores com um raio de alcance maior.

5. Caso seja necessária uma inspeção de seguimento para determinar o sucesso das medidas

de controle vetorial aplicadas, as autoridades competentes na próxima escala portuária ou aeroportuária

conhecida que disponha de capacidade para realizar tal inspeção deverão ser informadas pela autoridade

competente que sugere esse seguimento com antecedência. No caso de navios, esse fato deve ser

assinalado no Certificado de Controle Sanitário da Embarcação.

6. Um meio de transporte poderá ser considerado suspeito e deverá ser inspecionado à procura

de vetores e reservatórios, se:

(a) houver um possível caso de doença transmitida por vetores a bordo;

(b) durante uma viagem internacional, tiver ocorrido um possível caso de doença transmitida

por vetores a bordo; ou

(c) o intervalo de tempo transcorrido desde a sua saída de uma área afetada permite que

vetores a bordo ainda possam transmitir a doença.

7. Um Estado Parte não proibirá a aterrissagem de uma aeronave ou a ancoragem de um navio

em seu território caso tenham sido aplicadas as medidas de controle determinadas no parágrafo 3º do

presente Anexo ou de outra forma recomendadas pela Organização. Entretanto, pode-se determinar que

aeronaves ou navios provenientes de uma área afetada aterrissem em aeroportos ou atraquem em portos

designados pelo Estado Parte para essa finalidade.
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8. Um Estado Parte poderá aplicar medidas de controle vetorial a um meio de transporte

proveniente de uma área afetada por doença transmitida por vetor, caso os vetores para a mencionada

doença estiverem presentes em seu território.

ANEXO 6

VACINAÇÃO, PROFILAXIA E RESPECTIVOS CERTIFICADOS

1. As vacinas ou outras medidas de profilaxia especificados no Anexo 7 ou recomendados nos

termos desse Regulamento deverão ser de qualidade adequada; as vacinas e profilaxia designadas pela

OMS estarão sujeitas à aprovação da mesma. Quando solicitado, o Estado Parte deverá fornecer à OMS

evidências apropriadas da adequação das vacinas e profilaxia administradas em seu território, nos termos

desse Regulamento.

2. As pessoas que forem vacinadas ou receberem outro tipo de profilaxia nos termos do

presente Regulamento deverão receber um certificado internacional de vacinação ou profilaxia (doravante

denominado o "certificado"), no formato especificado no presente Anexo. Não será permitido nenhuma

alteração em relação ao modelo de certificado reproduzido nesse Anexo.

3. Os certificados expedidos segundo os termos do presente Anexo somente serão válidos

quando a vacina ou profilaxia utilizada for aprovada pela OMS.

4. Os certificados devem ser assinados à mão pelo clínico que supervisione a administração da

vacina ou profilaxia, que deverá ser um médico ou outro profissional de saúde autorizado. O certificado

também deve conter o carimbo oficial do centro de vacinação; entretanto, esse carimbo não será aceito

em substituição à assinatura.

5. Os certificados deverão ser totalmente preenchidos em inglês ou francês, podendo ser

preenchidos, adicionalmente, numa terceira língua, além de inglês ou francês.

6. Qualquer alteração ou rasura no certificado ou a omissão de preenchimento de qualquer uma

de suas partes poderá torná-lo inválido.

7. Os certificados são individuais e não devem, em nenhuma circunstância, ser usados

coletivamente. Devem ser emitidos certificados em separado para crianças.

8. Quando a criança não for capaz de escrever, o pai, mãe ou tutor legal deverá assinar o

certificado. A assinatura de um analfabeto deverá ser feita da maneira usual, com a marca da pessoa e a

indicação, feita por um terceiro, de que aquela é a marca da pessoa em questão.

9. Caso o clínico de uma pessoa julgue que a vacinação ou profilaxia está contraindicada por

razões médicas, ele(a) deverá fornecer à pessoa uma declaração, por escrito, em inglês ou francês e,

quando apropriado, numa terceira língua além do francês e do inglês, que fundamente essa opinião, a ser

considerada pelas autoridades competentes na chegada. O clínico e as autoridades competentes deverão

informar tais pessoas sobre os riscos associados à não-vacinação e ao não-uso de profilaxia em

conformidade com o parágrafo 4 do Artigo 23.

10. Será aceito um documento equivalente, emitido pelas Forças Armadas a um de seus

membros ativos, em lugar de um certificado internacional no formato apresentado no presente Anexo,

caso o documento:

(a) contenha informações médicas equivalentes às exigidas nesse formulário; e

(b) contenha uma declaração em inglês ou em francês, e quando apropriado num terceiro

idioma além de inglês ou francês, registrando a natureza e a data da vacinação ou profilaxia, e que o

documento tenha sido emitido em conformidade com o presente parágrafo.

MODELO DE CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO OU PROFILAXIA

Certifica que [nome] ....................................................................., data de nascimento ..................., sexo ..........,

nacionalidade .................., registro nacional de identificação, se aplicável ..................cuja assinatura segue

......................................................foi vacinado(a) ou recebeu profilaxia, na data indicada, contra: (nome da doença ou

agravo) ........................................em conformidade com o Regulamento Sanitário Internacional.
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Vacina

ou

profilaxia

Data

Assinatura e condição

profissional do clínico

supervisor

Origem e número do

lote da vacina ou

profilaxia

Validade do

certificado de ....

até .......

Carimbo oficial

do centro de

vacinação

1.          

2.          

Este certificado só é válido quando a vacina ou profilaxia usada for aprovada pela Organização

Mundial da Saúde.

Este certificado deve ser assinado à mão pelo clínico, que deverá ser um médico ou outro

profissional de saúde autorizado que supervisione a administração da vacina ou profilaxia. O certificado

também deve conter o carimbo oficial do centro de vacinação; entretanto, ele não será aceito como

substituto para a assinatura.

Qualquer alteração, rasura, ou falta de preenchimento de algum item do certificado alterará sua

validade.

A validade deste certificado se estenderá até a data indicada para a vacinação ou profilaxia

particular. O certificado deverá ser totalmente preenchido em inglês ou francês. O certificado poderá ser

preenchido, adicionalmente, no mesmo documento, numa terceira língua, além de inglês ou francês.

ANEXO 7

EXIGÊNCIAS RELATIVAS À VACINAÇÃO OU À PROFILAXIA PARA DOENÇAS ESPECÍFICAS

1. Além das recomendações relativas à vacinação ou à profilaxia, poderá ser exigida como

condição para a entrada de um viajante em um Estado Parte, nos termos desse Regulamento, prova de

vacinação ou de profilaxia contra as seguintes doenças:

Vacinação contra a febre amarela.

2. Recomendações e exigências referentes à vacinação contra febre amarela:

(a) Para os fins do presente Anexo:

(i) o período de incubação da febre amarela é de seis dias;

(ii) as vacinas contra febre amarela aprovadas pela OMS conferem proteção contra a infecção a

partir de 10 dias após a administração da vacina;

(iii) essa proteção se mantém por 10 anos; e

(iv) a validade de um certificado de vacinação contra a febre amarela será de 10 anos, com início

10 dias após a data de vacinação ou, no caso de uma revacinação dentro desse período de 10 anos, com

início na data dessa revacinação.

(b) A vacinação contra a febre amarela pode ser exigida de qualquer viajante deixando uma área

onde a Organização tenha determinado a existência de risco de transmissão de febre amarela.

(c) Se um viajante estiver de posse de um certificado de vacinação contra a febre amarela cujo

prazo de validade ainda não tenha entrado em vigor, o viajante poderá ter autorização para viajar, mas os

dispositivos do parágrafo 2 (h) do presente Anexo poderão ser aplicados à sua chegada.

(d) Um viajante de posse de um certificado válido de vacinação contra a febre amarela não

deverá ser tratado como suspeito, ainda que proceda de uma área onde a Organização tenha determinado

haver risco de transmissão de febre amarela.

(e) Em conformidade com o parágrafo 1 do Anexo 6, a vacina de febre amarela utilizada tem que

ser aprovada pela Organização.

(f) Os Estados Partes designarão centros específicos de vacinação contra a febre amarela em

seus territórios, a fim de garantir a qualidade e segurança dos procedimentos e dos materiais utilizados.

(g) Todas as pessoas empregadas em pontos de entrada situados em uma área onde a

Organização determinou haver risco de transmissão de febre amarela, assim como todos os membros da

tripulação de um meio de transporte que utilize esse ponto de entrada, devem estar de posse de um

certificado válido de vacinação contra a febre amarela.
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(h) Um Estado Parte em cujo território exista o vetor da febre amarela pode exigir que um

viajante proveniente de uma área na qual a Organização determinou haver risco de transmissão de febre

amarela e que não apresente um certificado válido de vacinação contra a febre amarela, fique em

quarentena até que o certificado se torne válido ou por um período de até seis dias, contados a partir da

data da última exposição possível à infecção, o que for mais curto.

(i) Viajantes que possuem uma dispensa de vacinação contra a febre amarela, assinada por uma

autoridade médica autorizada ou um profissional de saúde autorizado, podem, apesar disso, receber

permissão de entrada, sujeita às disposições do parágrafo anterior do presente Anexo e ao recebimento de

informações referentes à proteção contra os vetores da febre amarela. Caso os viajantes não sejam

colocados em quarentena, pode-se exigir que os mesmos notifiquem qualquer sintoma, febril ou de outra

ordem, às autoridades competentes e que sejam colocados sob vigilância.

ANEXO 8

MODELO DA DECLARAÇÃO MARÍTIMA DE SAÚDE

A ser preenchida e apresentada às autoridades competentes pelos capitães de navios

procedentes de portos estrangeiros.

Apresentada no porto de................................................. Data ............

Nome do navio ou barco fluvial ou lacustre ........ Matrícula/Nº OMI ..........

Procedência............................................................Destino.................................................

(Nacionalidade) (Bandeira do navio) ...........................Nome completo do capitão

......................................................

Tonelagem bruta (embarcação marítima) .................

Tonelagem (embarcação fluvial ou lacustre) .....................

Certificado de Dispensa de Saneamento/Certificado de Controle e Saneamento válido presente

a bordo? sim.....não.... Emitido em ........ ...................................................Data..........................................................

Há necessidade de reinspeção? sim....... não.......

A embarcação esteve em alguma área identificada como afetada pela Organização Mundial da

Saúde? sim..... não.....

Porto e data da estadia ........................................................

Liste os portos onde fez escalas desde o início da viagem, com as datas de partida, ou nos

últimos 30 dias, o período mais curto..................................................................................................................................

Caso solicitado pelas autoridades competentes no porto de chegada, liste os tripulantes,

passageiros ou outras pessoas que tenham embarcado desde o início da viagem internacional ou nos

últimos trinta dias, o período mais curto, incluindo todos os portos/países visitados nesse período (se

necessário, acrescente mais nomes à lista em anexo):

(1) Nome ....................................... embarcado desde: (1).................(2)..................(3)........................

(2) Nome ....................................... embarcado desde: (1).................(2)..................(3)........................

(3) Nome ....................................... embarcado desde: (1).................(2)..................(3)........................

Número de tripulantes a bordo ............

Número de passageiros a bordo ...........

Questionário de saúde

(1) Houve algum óbito a bordo durante a viagem, que não em decorrência de um acidente? sim

.... não ....

Em caso afirmativo, informe os detalhes no formulário em anexo. Número total de óbitos ..........

(2) Durante a viagem internacional, há ou houve a bordo algum caso de doença que você

suspeite ser de natureza infecciosa? sim........ não........ Em caso afirmativo, informe os detalhes no formulário

em anexo.
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(3) O número total de passageiros doentes durante a viagem foi maior do que o

normal/esperado? sim.... não.... Quantas pessoas doentes? ..........

(4) Há alguma pessoa doente a bordo neste momento? sim........ não........ Em caso afirmativo,

informe os detalhes no formulário em anexo.

(5) Foi consultado um médico? sim....... não...... Em caso afirmativo, informe os detalhes das

orientações ou tratamento médico prestado no formulário em anexo.

(6) Você está ciente de qualquer condição a bordo que possa levar à infecção ou à propagação

de doenças? sim........ não........ Em caso afirmativo, informe os detalhes no formulário em anexo.

(7) Foi aplicada alguma medida sanitária a bordo (por exemplo, quarentena, isolamento,

desinfecção ou descontaminação)? sim ....... não......

Em caso afirmativo, especifique o tipo, local e data ..............

(8) Foi encontrado algum clandestino a bordo? sim ....... não...... Em caso afirmativo, em que local

entrou no navio (se conhecido)? ....................................

(9) Há algum animal/animal de estimação doente a bordo? sim ......... não........

Nota: Na ausência de um médico, o capitão deverá considerar os seguintes sintomas como

motivos para suspeitar da presença de uma doença de natureza infecciosa:

(a) febre persistente por vários dias ou acompanhada de (i) prostração; (ii) diminuição de

consciência; (iii) aumento de gânglios; (iv) icterícia; (v) tosse ou dispneia; (vi) sangramento incomum; ou (vii)

paralisia.

(b) com ou sem febre: (i) qualquer exantema ou erupção cutânea aguda; (ii) vômitos severos

(que não enjôo marítimo); (iii) diarréia severa; ou (iv) convulsões recorrentes.

Declaro que os detalhes e respostas às perguntas dessa Declaração de Saúde (incluindo o

formulário em anexo) são verdadeiros e corretos, no meu sincero conhecimento e opinião.

Assinado ..............................................

Capitão

Confirmado ..............................................

Médico de bordo (se houver)

Data.............................................

ANEXO 9
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ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA DECLARAÇÃO GERAL DE AERONAVE,

PROMULGADA PELA ORGANIZAÇÃO DA AVIAÇÃO CIVIL INTERNACIONAL *

PARTE DE SAÚDE DA DECLARAÇÃO GERAL DE AERONAVE

Declaração de Saúde

Pessoas a bordo com doenças outras que não enjoo ou resultados de acidentes (incluindo

pessoas com sinais ou sintomas de doenças, tais como exantema, febre, calafrios, diarreia), bem como os

casos de doentes desembarcados durante o voo:

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................

Qualquer outra condição a bordo que possa levar à propagação de doenças:

..................................................................................................................

Detalhes de cada desinsetização ou tratamento de saúde durante o voo (local, data, hora,

método). Caso não tenha sido realizada nenhuma desinsetização durante o voo, forneça detalhes da

desinsetização mais recente.

.................................................................................................................

...............................................................................................................

Assinatura, se necessária: .........................................................

Membro da tripulação responsável

(Oitava sessão plenária, 23 de maio de 2005

Comitê A, terceiro relatório)

________________________________________________________________________

* Um grupo de trabalho informal reuniu-se durante a segunda sessão do Grupo de Trabalho

Intergovernamental e

recomendou alterações neste documento, que a OMS submeterá à consideração apropriada da

Organização Internacional

de Aviação Civil.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


