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No dia 30 de janeiro de 2020 a OMS declarou que o surto do Coronavírus (COVID-19) se configurava como uma Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional; e em 11 de março de 2020, o surto do COVID-19 foi declarado como pandemia. 

A FAA e o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) recomendam que os transportadores aéreos e membros da tripulação 

tomem precauções para evitar a exposição ao COVID-19. Essas recomendações são encontradas no documento SAFO 20003. O CDC 

também forneceu recomendações aos operadores das aeronaves, para limpeza e desinfecção dos equipamentos. 

 

RECOMENDAÇÕES DO CDC PARA LIMPEZA DAS AERONAVES 

Se nenhum passageiro for identificado com os sintomas durante ou imediatamente após o voo: 

• Siga os procedimentos operacionais de limpeza da aeronave, gerenciando os resíduos sólidos, e vestindo o equipamento de 

proteção individual (EPI). 

Se algum passageiro for identificado com os sintomas durante ou imediatamente após o voo, mantenha as rotinas de limpeza padrão, 

com acréscimo dos seguintes procedimentos para aperfeiçoar a limpeza:  

• Limpar superfícies porosas (ex: assentos e cintos de segurança de tecido) no assento do passageiro que apresentou os sintomas e 

nos assentos em um raio de 2 metros.  

• Limpar superfícies porosas (ex: capas de assentos e carpete), removendo contaminações visíveis e utilizando equipamentos 

de limpeza adequados para as superfícies e componentes das aeronaves, de acordo com o manual do fabricante. Para itens que 

possam ser lavados, recomenda-se a utilização de água quente para enxague e altas temperaturas no processo de secagem.  

• Limpar as superfícies sem poros (ex: assentos de couro ou vinil) no assento do passageiro que apresentou sintomas e nos assentos 

em um raio de 2 metros, incluindo apoios de braço, partes plásticas e metálicas dos assentos e encostos, mesas, travas do cinto de 

segurança, controles de iluminação e ar condicionado, botão de chamada da tripulação, puxadores dos compartimentos de 

bagagem, paredes adjacentes, janelas, cortinas e centrais de entretenimento individuais.  

• Limpar as superfícies sem poros com desinfetantes aprovados pelas autoridades sanitárias que tenham efeito sobre o vírus 

do COVID-19, e assegurar que estes produtos sejam adequados para componentes e superfícies da aeronave. Todos os produtos 

devem ser utilizados de acordo com as instruções indicadas (concentração, métodos e tempo de aplicação). 

• Limpar os lavatórios utilizados pelos passageiros que apresentaram sintomas, incluindo puxadores da porta, travas, vaso sanitário, 

torneiras, pias, paredes adjacentes e balcões.  

• Descarte adequadamente itens que não possam ser limpos (travesseiros, cartões de segurança e outros itens similares). 

EPI RECOMENDADO DURANTE A LIMPEZA APRIMORADA 

• Utilizar luvas descartáveis recomendadas pelo fabricante do desinfetante. 

• Vestimenta descartável adequada para limpeza de cabines e lavatórios. 

• Se durante a limpeza ocorrer a possibilidade de respingo, utilize proteção para os olhos, como óculos e máscaras de acordo com as 

instruções dos fabricantes dos produtos de limpeza. 

RECOMENDAÇÕES GERAIS DURANTE A LIMPEZA APRIMORADA 

• Equipes de solo e de limpeza não devem embarcar na aeronave até o desembarque total dos passageiros.  

• Sistemas de ventilação devem ser mantidos em funcionamento enquanto as equipes de limpeza estiverem trabalhando a bordo da 

aeronave. 

• Se existir contaminação visível (ex: substâncias corporais como sangue e outros fluídos), os procedimentos de limpeza devem ser 

seguidos de acordo com as recomendações feitas no seguinte documento 29 CFR 1910.1030. 

• Os operadores devem assegurar o treinamento dos funcionários nos aspectos relacionados aos perigos durante a utilização de 

produtos químicos, de acordo com o seguinte documento 29 CFR 1910.1200. 

• Os operadores devem assegurar o treinamento da equipe de solo e de limpeza. Os membros destas equipes devem demonstrar o 

entendimento do EPI nas seguintes situações: quando/como utilizar e como retirar/descartar o EPI.   

• Após a retirada do EPI, a equipe de limpeza deve imediatamente lavar as mãos com água e sabão por no mínimo 20 segundos. Se 

estes produtos não estiverem disponíveis e as mãos estiverem visivelmente limpas, deve ser utilizado desinfetante para mãos à base 

https://www.faa.gov/other_visit/aviation_industry/airline_operators/airline_safety/safo/all_safos/media/2020/SAFO20003.pdf
https://www.faa.gov/other_visit/aviation_industry/airline_operators/airline_safety/safo/all_safos/media/2020/SAFO20003.pdf
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.1030
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.1030
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.1200
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.1200


 

 

de álcool com concentração mínima de 60%. No entanto, se as mãos estiverem visivelmente sujas, sempre as lave com água e 

sabão. 

• A equipe de limpeza deve reportar imediatamente falhas nos EPIs (ex: rasgos em luvas) ou qualquer exposição potencial (ex: contato 

com sangue ou fluídos corporais sem vestimenta do EPI apropriado) aos seus supervisores.  

• A equipe de limpeza deve descartar o EPI e outros itens utilizados na limpeza, seguindo os procedimentos de rotina das companhias 

aéreas.   

• As equipes de solo responsáveis pelo manuseio da água residual devem seguir os procedimentos de rotina. 

• Os empregadores devem educar os funcionários para reconhecerem os sintomas do COVID-19 e prover instruções sobre o que fazer 

caso eles desenvolvam os sintomas.  

• Os membros da equipe de limpeza devem notificar seus supervisores imediatamente caso desenvolvam sintomas do COVID-

19. 

As seguintes recomendações foram desenvolvidas em conjunto com os membros do NBAA e profissionais com conhecimento 

técnico das aeronaves: 

PRODUTOS RECOMENDADOS 

Os produtos listados aqui são algumas opções, mas não as únicas, que foram testadas e seguramente comprovadas para uso no 

interior das aeronaves. Desinfetantes adicionais para uso contra o COVID-19 são encontrados no site da Agência de Proteção 

Ambiental (EPA [https://www.epa.gov/pesticideregistration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2]). No entanto, esses produtos 

requerem testes nas superfícies do interior das aeronaves antes da utilização de forma efetiva1. 

 

• Luvas descartáveis de uso médico 

• Óculos de segurança 

• Máscara respiratória N95 

• Toalhas de microfibras 

• Toalhas felpudas 

  • Lenços aeroespaciais Sontara 

• Desinfetante Celeste Sani-Cide  

• Celeste Sani-Cide EX3 

• Celeste Sani-Cide FSC 

• Limpador e condicionador de couro 

Perrone 

 

PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO DOS INTERIORES 

É recomendado que os seguintes procedimentos sejam realizados por pessoas treinadas. Todas as diretrizes e instruções feitas pelos 

fabricantes devem ser seguidas.  

Garantir que toda tripulação e passageiros tenham desembarcado da aeronave e sempre utilizar o EPI recomendado. 

Utilizar novas toalhas e produtos quando realizar a transição entre seções da aeronave. Não reutilizar esse tipo de produto de uma 

área para outra. Substituir luvas, máscaras, toalhas e todo equipamento de limpeza quando houver a troca de aeronaves.  

Áreas da Galley  

1. As áreas da Galley e preparo dos alimentos na aeronave deve receber desinfecção com produtos especiais (ex. Sani-Cide FSC). Após 

30 segundos de aplicação, as superfícies podem ser limpas com tolhas de microfibras novas. Após esse procedimento, as superfícies 

estarão prontas para uso. 

2. As lixeiras devem ser esvaziadas, e todo lixo removido da aeronave. 

3. Espelhos, vidros e telas devem ser limpos com Sani-Cide EX3. 

 
1 Algumas marcas são de produtos disponíveis no mercado dos Estados Unidos. Consulte fornecedores locais para obter 
indicações de produtos equivalentes disponíveis no Brasil. 



 

 

Área da Cabine  

1. Trabalhando em pequenas áreas, utilize o desinfetante Sani-Cide ou EX3 por um período de contato de 5 minutos com a superfície 

antes de limpar com toalhas de microfibra.  Seguindo o processo de desinfecção, as superfícies do interior podem ser limpas com 

produtos que finalizam o processo.  

2. Pulverize e limpe as superfícies de couro com EX3. Finalize limpando com limpador/condicionador de couro Perrone. 

3. Os estofados e carpetes devem ser levemente limpos com EX3, e realizarem o secamento ao ar. 

Área de lavatório 

1. Pulverize a área do vaso sanitário com EX3 ou desinfetante e aguarde o tempo necessário de aplicação. Utilizando lenços Sontara ou 

produtos similares, limpe todas as áreas do vaso sanitário. Descarte imediatamente panos e luvas utilizados em uma lixeira fora da 

aeronave. 

2. Utilizando novas luvas, pulverize as superfícies restantes na área do lavatório e limpe com toalhas de microfibra.  

Flight Deck & Cockpit  

Devido a delicadeza dos instrumentos, telas e componentes presentes no flight deck, é recomendado a utilização de procedimentos e 

produtos aprovados de acordo com as orientações dos fabricantes das aeronaves. 

 

Fonte: NBAA 

Tradução: Equipe ABAG 


