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Orientações pré-viagem 

Responder às questões: 

1-Quem? 

2- Quando? 

3- Por que? 

4- Onde? 

5- Por quanto tempo? 

6-O que vai fazer?  

 



Orientações pré-viagem 

 Diarréia: É o principal problema de saúde durante as 

viagens,afetando de 10 a 50% dos viajantes. 

As diarréias estão relacionadas à água e alimentos ingeridos. 

Podem ter diversas causas: 

 

• Toxinas de bactérias,vírus,temperos diferentes: em geral,sem 

tratamento específico 

• Bactérias,em especial Salmonella typhi (Evite pratos 

contendo ovos crus ou mal cozidos como maioneses 

caseiras,alguns molhos e sobremesas (mousse),ostras e 

frutos do mar. 

• Vírus da hepatite A (sorologia/vacina) 

 



Orientações pré-viagem 
Orientações: 

• Consumir água mineral 

• Evitar comprar água e bebidas de ambulantes pelo risco de   
“ falsificação” 

• Dar preferência à água com gás 

• Adquirir bebidas que estejam lacradas 

• Evitar o consumo de gelo 

• Opções: ferver a água que vai tomar ou usar hipoclorito de 
sódio para desinfecção (Ex:hidrosteril ou clarin). 

• Evitar alimentos crus e se comer frutas,descascá-las 

• Lavar as mãos sempre antes de comer ou tocar qualquer 
alimento. Se não houver facilidade pra lavagem das 
mãos,usar álcool gel. 

• Comidas na rua ou em buffets; observar se são mantidas sob 
refrigeração; Dar preferência para locais com movimento 

 



Orientações pré-viagem 

Em casos de diarréia 

 

• Hidratação (tão logo a diarréia comece,beba mais líquidos) 

• Sais de rehidratação oral 

• Tratamento auto- administrado para diarréia (ciprofloxacina 

500mg, duas vezes ao dia,por 3 dias ou azitromicina).Se tiver 

mais de 3 episódios por dia,ou durar mais de 3 dias e contiver 

sangue ou muco procurar atendimento médico. 

• Não tome remédios para “parar”  com a diarréia 



Orientações pré-viagem 
Doenças transmitidas por vetores 

• Malária: sem vacina,com tratamento específico 

• Dengue: Sem vacina,sem tratamento específico 

• Febre Amarela: com vacina,sem tratamento específico 

• Outras menos freqüentes: Chagas, Leishmaniose, 

Tripanossomíase africana (doença do sono) 

• Doenças transmitidas por carrapatos(Febre Maculosa) 

 

Aedes aegypti Anopheles  Carrapato 



Orientações pré-viagem 

Orientações: 

 

• Usar repelente: Exposis®, frequência a cada 6 horas 

• Proteção Mecânica: roupas compridas, de cores claras 

• Mosquiteiro impregnado com repelente (em casos de 

camping) 

• Evitar exposição em horários de maior risco: amanhecer e 

entardecer 

• Observar sintomas: Se apresentar febre, cefaléia, mialgia e 

esteve em área de risco para malária, procurar o serviço para 

realizar gota espessa. 



Exposis® - Diferentes Apresentações 

 



Paises que exigem a CIVP 

Carteira Internacional de Vacinação e Profilaxia 

Febre Amarela 

 

 São mais de 120 países 

 

 Se houver dúvida, consultar o consulado. 



Emissão da CIVP  

Carteira Internacional de Vacinação e Profilaxia 

Febre Amarela 

• Só fazemos a emissão da CIVP para os usuários do 

CECOM (professores,alunos e funcionários) 

• Aplicação da vacina de Febre Amarela/Emissão da 

CIVP às terças e quintas feiras das 10 as 16h 

• Só emissão da CIVP (vacina feita em outro local)-

Agendar uma consulta com Enfermeira Meire ou 

Inajara;A emissão é feita as quartas feiras das 9h30 às 

11h30    e    das 14h30 às 16:30 

• Para aqueles não usuários do CECOM obter a CIVP no 

Paço Municipal,de Segunda à Sexta-feira das 08 as 12h. 

 



Encontre e remova os carrapatos 

 





Orientações pré-viagem 
                                    Acidentes com animais peçonhentos                          

    (cobras,escorpiões e aranhas) 

 

 

Orientações: 

Em trilhas, sempre usar calças compridas e sapatos fechados 

• Cuidado ao andar ou apoiar sobre alguma superfície 

• Sempre verificar sapatos e roupas antes de vestir-se 

 

Em casos de acidentes: 

• Lavar o local com água e sabão 

• Procurar serviço de saúde 

• Se possível levar animal ou a foto 

• NÃO FAZER: garrote, chupar a ferida, fazer cortes, passar 
coisas estranhas 



Orientações pré-viagem 

Prevenção de Trombose Venosa Profunda (TVP) 

 

Orientações: 

 

• Movimentar pernas e pés no avião, não permanecer sentado 

por muitas horas 

• Evitar consumo excessivo de álcool 

• Hidratação 

• Meia elástica de compressão (Para pessoas com alto risco, 

meia de média compressão) 



Orientações pré-viagem 

JET LAG 

 

• Ajustar horário já durante a viagem 

• Respeitar os horários (refeição, sono) 

• Expor-se ao sol 

• Se necessário uso de medicação específica 



Orientações pré-viagem 

Doenças sexualmente transmissíveis 

 

• HIV, Hepatite B ,sífilis, gonorréia 

 

Orientações: 

 

• Usar SEMPRE preservativo 

• Estar com carteira vacinal atualizada 

 



Orientações pré-viagem 

 

Barotrauma do ouvido médio 

 Mais comum em crianças ou adultos com gripe, resfriado, otite, etc 
 

Orientações: 
 

• Permanecer acordado quando da aterrissagem. 

• Ao aterrissar, se for criança, colocar para mamar ou dar um 

suco. 

• Adulto pode mascar um chiclete,chupar uma bala. 

• A dor pode durar algumas horas após a aterrissagem, passando 

sem adoção de nenhuma medida específica. 

• Se sangrar ou sair algum líquido do ouvido,procurar atendimento 

médico. 



Orientações pré-viagem 
Exposição ao sol 

 

Orientações: 

• Evitar exposição demasiada ao sol, especialmente entre os 
horários das 10 as 16h, mesmo em dias nublados. 

• Usar chapéu e óculos com lentes que protejam contra os Raios 
UVA e UVB. 

• Usar roupas claras e leves (quando possível) 

• Usar filtros solares com fator de proteção igual ou superior a 
15, o qual deve ser reaplicado se entrar na água ou houver 
suor excessivo. 

• A neve, areia e a água refletem os raios solares  e aumentam a 
exposição   ATENÇÃO nas atividades na praia, esquiar, 
nadar ou velejar. 



Atenção se estiver fazendo quimioprofilaxia para a 

Malária com Doxiciclina ou em uso de Acetazolamida 

(medicações fotosensibilizantes) 

 



Orientações pré-viagem 
    

 

                     Altitude 

 
 

 

• A doença da altitude resulta do deslocamento para locais muito 
elevados mais rápido que a capacidade de adaptação do 
indivíduo. 

• Suscetibilidade é individual. 

• Pode afetar qualquer indivíduo incluindo os preparados 
fisicamente 

• Pode evoluir para situações mais graves como edema cerebral 
ou edema pulmonar. 

 



Orientações pré-viagem 
Altitude 

 

• Destinos típicos com alta atitude incluem: Cuzco (3.300m), La 
Paz (3640m), Lhasa (3650m) acampamento na base do monte 
Everest (5400m) e Kilimanjaro (5895m). 

• Informar-se a respeito da altitude do local de destino. 
Normalmente as altitudes acima de 2500m é que costumam 
acarretar problemas. 

• Reconhecer as manifestações que acompanham a doença da 
altitude (dor de cabeça, perda do apetite,náuseas,vômitos, 
insônia). 

 



Orientações pré-viagem 

Orientações para aclimatação 

 

• Subir gradualmente se possível. 

• Não ir diretamente de uma baixa altitude para mais que 
2750m de altitude  para dormir,em um único dia 

• Informar-se com o médico a respeito da necessidade de uso 
de medicações específicas (Acetazolamida,125 mg 2x ao dia) 
especialmente se a subida abrupta for inevitável. 

• Evitar o consumo de álcool nas primeiras 48h. 

• Participar apenas de exercícios leves nas primeiras 48 horas. 

• Sempre estar acompanhado de guia experiente em 
escaladas. 



Orientações pré-viagem 

Raiva 

 

• Ficar atento se acidentes com macacos, morcegos, gatos, 

cachorros ou outros mamíferos silvestres e animais 

domésticos (boi, cavalo, cabrito) → Lavar a ferida com água e 

sabão e procurar serviço de saúde para avaliar a 

necessidade de profilaxia contra raiva. 

• Se ida para atividades/ local de alto risco fazer esquema pré-

exposição. 



Odontologia 

Foco da área no Programa de Saúde do 

Viajante  PREVENIR PROBLEMAS 

BUCAIS AGUDOS ENQUANTO O ALUNO 

ESTIVER FORA! 











Odontologia 

Vou viajar logo, não sei se dará tempo de 

tratar, como o CECOM pode me ajudar? 

 

 Facilitando o acesso do aluno que 

viajará para o exterior ao serviço 

odontológico  

 



Como acessar o serviço 

• Entrar em contato com a recepção pessoalmente ou 

através do telefone 3521-9029/9030, avisar que é 

aluno do Programa de Saúde do Viajante e pedir 

para agendar com o dentista Pedro Leme 

 

(MESMO AQUELES QUE JÁ PASSARAM EM 

TRATAMENTO COM OUTRO DENTISTA NO 

CECOM)  

• Trazer RA 



Normas  de atendimento 

• Funcionários e alunos da Unicamp 

• Segunda à sexta das 13:00 às 19:00 p/ PSV 

• Chegar 10 min antes do horário 

• Tolerância máx. de 15 min de atraso 

• 2 faltas injustificadas interrompem o 

tratamento 

• Alterações de horário com 24 horas de 

antecedência 



• Cárie e doença periodontal:  são doenças 

crônicas e dependente de fatores que são 

controláveis pelo próprio indivíduo. 

 

DIETA  HIGIENIZAÇÃO  USO DE 

PASTA FLUORETADA 

 

(Na bagagem de mão pasta de embalagem 

pequena, grande só na mala) 

Principais agravos 



Relembrando o foco do 

programa 
 

• Intervenção em casos com alta chance de 

agudização. 

 

• Procedimentos eletivos (“dispensáveis”). 

 

 Estes serão realizados por meio do acesso 

normal ao serviço posteriormente. 



Orientações pós-viagem 

• Presença de qualquer agravo à saúde ao retornar da viagem 

(diarréia,lesões dermatológicas,etc) agendar consulta com 

infectologista 

 

• Pacientes que retornaram das regiões de alto risco para 

Malária, deverão passar por consulta médica para realizar 

gota espessa 



Sites úteis 

• Centro de Vigilância Epidemiológica-CVE da Secretaria de 

Saúde do Estado de S.P- www.cve.saude.sp.gov.br 

• Ministério da Saúde- www.saude.gov.br 

• Organização Mundial da Saúde- www.who.int 

• CDC: www.cdc.gov 

• Sociedade Internacional de Medicina de Viagem: 

www.istm.org 

• DAN (mergulhadores): danbrasil.org 

• Serviço UFRJ- www.cives.ufrj.br 

http://www.cve.saude.sp.gov.br/
http://www.saude.gov.br/
http://www.who.int/
http://www.cdc.gov/
http://www.istm.org/
http://www.cives.ufrj.br/

