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Em um exercício sobre doenças infecciosas, foram assistidos 
doentes transportados por avião. Sãos ou enfermos, passageiros 
muitas vezes formulam consultas antes ou depois da viagem por 
esse meio. Nada de ficcional; são descritas algumas situações. 

CASUÍSTICA MEMORIZADA
A. Passageiro já embarca doente. 

1. Abscesso cerebral — sob suspeita de tumor intracrania-
no, mulher de meia-idade é transportada de Porto Velho, 
Rondônia para Congonhas, São Paulo; do aeroporto, 
direto para o pronto-socorro; seguindo-se de internação 
por agravamento do sofrimento cerebral. 

2. Febre tifoide — em cena, por duas vezes. Empresário 
brasileiro interrompe na Itália regresso do Oriente Médio 
e ingere mariscada; em sequência, tem febre, diarreia pro-
fusa. À data do retorno, greve de empresas aéreas. Dólares 
esgotados (à época inexistência de euros e de cartão de 
crédito). Hotel de Roma despeja na rua doente e baga-
gem. Precariamente acomodado no aeroporto italiano até 
a normalização dos voos; uma vez em São Paulo, passa 
por longa recuperação. O segundo viajante, servidor pú-
blico (da área de saneamento), vai à Índia discutir esgoto. 
À volta se detém na Espanha, cai gravemente enfermo 
sob diagnóstico errôneo de malária. Viaja para São Paulo 
e é hospitalizado; adicionalmente, a complicação tardia: 
abscesso periodontal por Salmonella typhi. 

3. Raiva humana — menor, de 10 anos, é transportado su-
cessivamente de Ji-Paraná, Rondônia, para Porto Velho 
(helicóptero) e para Congonhas (avião fretado). Sobrevi-
ve à viagem, não à doença.

B. Padecimento em pleno voo.
4. Poliomielite — alemão residente na capital paulista pes-

ca em Mato Grosso até a véspera de viagem para os Es-
tados Unidos. Embarca em São Paulo, sente-se mal no 
transcurso aéreo; ao pousar na Cidade do México tem 
dificuldade para andar. Interrompe viagem, regressa a São 
Paulo: poliomielite anterior aguda. Rápida progressão das 
paralisias, agravamento requer respiração mecânica. Pos-

teriormente, com sequelas, acompanhado por especialis-
ta, é removido por via aérea para o país natal. 

5. Cólera sob suspeita — turista europeu, pós-férias na 
África, durante voo Moçambique-Congonhas apresen-
ta febre e diarreia profusa (à época, cólera epidêmica no 
continente africano); desembarcando, é hospitalizado e 
isolado. Negativa a pesquisa do vibrião colérico, mas con-
firma-se duplo diagnóstico: malária (por Pl. falciparum) 
plus brucelose (em Moçambique fora picado por mosqui-
tos, caçara cabras selvagens, esquartejara animais, ingerira 
leite caprino cru). 

6. Dispepsia aguda — companhia aérea atrasa partida Ma-
naus-Guarulhos-São Paulo; oferece almoço para mais de 
uma centena de passageiros no restaurante do aeroporto. 
Cardápio improvisado constituído, sobretudo, de ali-
mentos enlatados. Pela desordem digestiva durante voo, 
passageiros formam filas para os sanitários. 

7. Comerciante paulista, radicado há anos no Amazonas, 
saudável até o embarque em Manaus; durante o voo, fe-
bre e tremores: terçã benigna (malária por Pl. vivax).

C. Adoecimento a curto período após desembarque.
8. Malária — por Pl. vivax, por Pl. Falciparum, a última de 

maior gravidade —, observação não rara em missionários, 
engenheiros e pilotos (civis, militares) procedentes ou do 
norte do país ou dos países da América Latina fronteiriços 
com a Amazônia ou da África. 

9. Turista europeu com destino ao Brasil, durante escala 
desce em Dakar; em São Paulo, dias após: malária, por 
Pl. ovale, própria do continente africano. 

10. Infecção aguda de vias respiratórias — empresário bra-
sileiro de meia-idade procede da Califórnia; acamado 
após curto período: dor no peito, febre, tosse incessan-
te. Esclarecimento parcial: pneumonite supostamente 
viral (passageiro com assento vizinho tossira todo o 
tempo).

D. Doença adquirida na circunvizinhança de aeroporto.
11. “Malária de aeroporto”, na área metropolitana de Cam-

pinas (aeroporto de Viracopos). 
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12. Surto de glomerulonefrite em funcionários da Escola de 
Especialistas de Aeronáutica de Guaratinguetá (EEAR) 
[aeroporto militar]. 

E. Animal acompanhante clandestino. 
13. Sagui comprado em Genipabu, Rio Grande do Norte, 

oculto na bagagem de mão é trazido para São Paulo. No 
apartamento, torna-se agressivo, promove destruição 
de mobiliário; levado para o interior do estado para ser 
abandonado em parque florestal, morre antes de chegar; 
enterrado sem exame veterinário. 

F. Formulação de consultas.
14. Pedido de autorização para animal acompanhante. Pro-

prietária de cachorro deseja ir ao exterior com seu cão, 
mas não admite a separação. 

15. Gravidez programada — casal sem filhos decide por fé-
rias e concepção na África do Sul. À véspera do embarque, 
a pergunta de médica: depois de quantos dias a camisinha 
poderá ser descartada?

COMENTÁRIOS
Observações de fatos clínicos e epidemiológicos, por 60 

anos, fundamentam o relato sobre situações de comprome-
timento da saúde e aeromedicina. Navios de passageiros têm 
médico de bordo, aeronaves não. Tripulações de voo e de terra 
são treinadas para emergências de saúde comprometida, mas 
situações excepcionais não são cobertas. 

Sobre a relação voos/malária (5-7-8-9-11), a procedência de 
territórios endêmicos e a permanência nos aeroportos de esca-
las, em tais áreas, são de capital significação. Aeronaves pro-
cedentes de regiões malarígenas têm transportado o mosquito 
Anopheles transmissor; no raio de ação do artrópode, a inocula-
ção se processa no morador, da área indene, nas imediações de 
aeroportos internacionais. A chamada “malária de aeroporto” 
tem sido objeto de notificação em países de Primeiro Mundo. 
Mas a singularidade de vários casos — durante voo ou imediata 
ao desembarque —, levanta a suposição de que emoções e cir-
cunstâncias, simples ou associadas, concorram para a reativação 
de infecção latente determinante dos paroxismos. Do contexto 
— medo de avião, retardo de embarque, estresse, abalo moral, 
perseguições políticas e/ou religiosas, evacuação do habitante 
pós-desastre natural, fome, tempo de voo, desconforto, pressu-
rização, altitude, temperatura — deflagar-se-ia a reação: indivi-
dual, física, humoral ou imunitária, culminando pela ejeção do 
Plasmodium na corrente sanguínea. Reagutização ou aquisição 
durante escala em região endêmica ou infecção contraída nas 
imediações de aeródromos de áreas preservadas seriam as mo-
dalidades da “malária de aeroporto”. 

Epidemias menos conhecidas no passado (12), a exemplo 
de glomerulonefrite, são hoje identificáveis (hantavirais?). Na 
área do aeroporto de Guaratinguetá, São Paulo, da EEAR, 
tanto teria sido autóctone quanto proveniente de região (igno-
rada) alcançada por via aérea. Veiculada por água ou alimen-

tos contaminados por matéria fecal de origem humana (2), a 
febre tifoide é de longa duração, acompanha-se de profundo 
abatimento, exige repouso no leito, submete o indivíduo a sé-
rias complicações (perfuração intestinal), até à necessidade de 
intervenção cirúrgica imediata. Tifoide, poliomielite e cólera 
(4-5) mantêm alguma similaridade quanto à porta de entrada 
da infecção e a via de eliminação, dos agentes causais, pelo 
tubo intestinal. O agravamento é esperado em voos estressan-
tes, da mesma forma como, no passado, o desencadeamento 
da poliomielite bulbar foi favorecido pelo desgaste físico de 
atletas em competição e pela amigdalectomia. Contaminação 
da cabine e sanitários da aeronave é previsível. (6) O A., na 
lista de passageiros, antevira o acontecimento e se precavera. 
Que tal se, nas refeições que precedem viagens de muitas ho-
ras o cardápio fosse constituído por alimentos leves de consu-
mo universal? (1) 

Portadores de males do sistema nervoso central (tumor, 
aneurisma, hemorragia cerebral, encefalomielite, em qualquer 
fase), durante transcurso requerem presença de profissional ha-
bilitado, quietude, redução de ruído, baixa luminosidade — 
conduta igual à preconizada na assistência ao tétano —, requi-
sitos oferecidos, em parte, pelas unidades de terapias intensivas 
aéreas, mas não proporcionados na aeronave comercial. (3) A 
raiva convulsiva, sob superexaltação dos sentidos, de difícil con-
tenção, requer sedação intensa; a raiva muda (paralítica) exi-
ge respirador mecânico; ademais, a transmissão inter-humana 
deve ser cogitada. A remoção por qualquer meio exige cuidados 
especialíssimos, mais ainda na cabine de avião. 

Infecção respiratória aguda (10) é ocasionada por varieda-
de de agentes — virais, bacterianos, fúngicos; a preocupação 
aumenta durante risco de pandemias, como sucede, na atua-
lidade, em relação à síndrome respiratória aguda grave (severe 
acute respiratory syndrome, SARS), às influenzas, a aviária (vírus 
H5N1) e a A (H1N1), a última irradiada do México. Diante de 
suspeitas, espera-se a pronta notificação ao pessoal de medicina 
aeroportuária, Centro de Vigilância Epidemiológica e Organi-
zação de Saúde. (15) 

Indagação formulada por médica, com programação para 
gestação sobre aplicação da vacina antiamarílica em si própria, 
subentendia a definição de tempo, em termos de dias pós-ino-
culação, para o concepto ficar a salvo de malformação. Desdo-
bramento da resposta: 1. a vacina — nada inocente —, pode 
reverter à patogenicidade como tem sido notificado; em outras 
palavras, em raros casos, pode determinar a doença própria; 2. 
admissível que, aos 10 dias, anticorpos induzidos sejam prote-
tores [não é o que se pergunta, mas é desejável e indissociável]; 
3. na experiência do A., até duas semanas pós-injeção, podem 
ser observados efeitos colaterais graves, razões para evitar na pri-
meira semana: insolação, malhação, noitadas orgiásticas, exces-
sos alcoólicos e atividade ocupacional desgastante; 4. em par-
ticular, para a pretendente à maternidade, complicadores são 
supostos: viagem e mudanças — de ambiente, de hábitos —, 
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surgimento de imprevistos desagradáveis, razões bastantes para 
estender por três semanas a partir da inoculação vacinal; 5. ao 
cabo desse período — desde que não tenha surgido fato novo 
relacionado ou ao voo ou a efeito adverso do imunobiológico 
—, o preservativo seria descartado. ... E o bebê seria saudado 
como futuro embaixador bibí (binacional/bilateral) Brasil/Áfri-
ca do Sul. (16) 

Autorização para transporte de animais de pequeno ou 
grande porte é regulamentada e sujeita a rigorosa inspeção 
por médico veterinário credenciado em saúde pública. (13) 
Animal silvestre como bagagem de mão é a contravenção cri-
minosa; fora do seu ambiente natural, está sujeito ao estresse 
e ao adoecimento súbito e imprevisto; se escapar da bagagem 
de mão, pode converter-se em instrumento animado irrepa-
rável: tumulto, mordeduras, até queda da aeronave (Algumas 
das zoonoses originárias do macaco: herpes símio — viru-
lento para o homem —, varíola símia, raiva, febre amarela). 
No caso de morte ou sacrifício, durante ou em sequência ao 
transporte, é fundamental a realização de exame patológico, 
o qual pode ser executado mesmo depois do enterramento, 
para positivação ou negação da hidrofobia ou outra zoonose 
temida (febre amarela).

CONCLUSÃO
A exposição teve em vista proporcionar exercício de discus-

são para equipes de voo e de terra sobre ações emergenciais 
e profiláticas voltadas para tripulações, funcionários de aero-
portos, viajantes aéreos e sanitaristas. Ainda que a reedição de 
alguns dos sucessos relatados seja pouco provável, referências 
valeriam pela singularidade e como desafio para o achado de 
solução rápida diante de imprevistos. A utilidade à sociedade 
seria acrescida pelos testemunhos de profissionais de outras 
áreas, tais como: cardiologia, cirurgia, dermatologia, endocri-
nologia, enfermagem, fisioterapia, geriatria, neurologia, obste-
trícia, odontologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, 
pneumologia, psiquiatria, urologia, veterinária e plantão sani-
tário do aeroporto. 

G. A anedótica.
•	 (13)	O	cobra?	nada	disso!	As	cobras.	O A. regressava de 

Presidente Prudente, São Paulo, onde participara de dis-
cussão epidemiológica específica. Colegas locais solicita-
ram-lhe algo inesperado: transportar, como bagagem de 
mão, a caixa com serpentes venenosas para ser entregue 
ao Instituto Butantan. Aceita a incumbência, mas o A. 
− último ao embarcar − só encontrou lugar no assento 
longitudinal da cauda do Bandeirante, em companhia de 
casal em lua-de-mel. Em meio à viagem: temporal, chuva 
copiosa, fortes correntes aéreas, vômitos de recém-casada 
(pânico! e não hiperêmese gravídica...). O valente aviãozi-
nho, altamente ruidoso, saracoteava e lutava bravamente. 
O A., que também amarelou, além de confortar a noiva, 
conseguiu preservar as cobras no seu colo (ofídios! não a 
nubente). Certo ou errado? [o transporte]. Errado! O co-
mandante deveria ter sido notificado; autorizaria ou não. 

 ... Lição de casa: especialista também comete erro; deve 
reconhecê-lo quando sucede.
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RESUMO DIDÁTICO
1. Arrolaram-se doenças e/ou situações ligadas a infecções durante transporte aéreo de passageiros.
2. O treinamento do pessoal de voo e de terra pode não ser suficiente para cobrir situações inusitadas.
3. Ambiente de cabine aérea, duração de voo, altitude, pressurização, emoções pessoais, fatores admissíveis para a 

precipitação de doenças latentes.
4. Procedência e/ou permanência em aeroportos de áreas endêmicas, fundamentais para o diagnóstico das doenças em 

relação com voo.
5. Transporte aéreo de animais silvestres por ocultação, erro passível de gerar consequências graves.
6. Comunicação sobre aeromedicina pode ser ampliada pela contribuição das demais áreas da saúde.


