
 

 

 

 

 

SAFETY ALERT 005/2020 

Operação Dínamo Brasil 2020 

COVID-19 

Nota Técnica – ANVISA 62/2020 

                                                                                                                                                                                             DATA 14/04/2020 

 
Para enfrentar a atual pandemia da Covid-19, o poder público procura novas 
soluções. A aviação é hoje um dos mercados mais atingidos pela pandemia, mas 
os serviços aéreos podem ser fundamentais para ajudar gestores públicos nesse 
momento de crise. A ANVISA divulgou no último dia 09/04/2020 a nota técnica 
62/2020, da qual recomendamos a leitura através do link abaixo: 
 
Clique aqui para ver a NOTA TÉCNICA 62/2020 DA ANVISA 

 
Utilização de máscaras 

No início, a orientação era de que apenas profissionais da saúde deveriam usar 
máscaras com o objetivo de evitar o contágio da Covid19. Na última semana, no 
entanto, houve mudanças e as máscaras passaram a ser indicadas para todos. 

 
Desinfecção das aeronaves e equipamentos de apoio  

Os operadores aéreos devem realizar a limpeza e a desinfecção das aeronaves 
conforme estabelecido em normas especificas da autoridade sanitária, e 
observar as orientações do fabricante da aeronave. Devem avaliar: 

 O design das cabines de pilotagem, da cabine de passageiros e o tipo 
de superfície a ser limpa; 
 

 As características da limpeza e desinfecção. Elas devem ser compatíveis 
com os componentes e não causar danos a peças, estrutura ou aviônicos; 

 A necessidade de aumento da frequência da limpeza e desinfecção 
(incluindo cockpit) e equipamentos de apoio em virtude da pandemia; 
 
 

https://abrapac2015.files.wordpress.com/2020/04/sei_anvisa-0970582-nota-tecc81cnica-aeroportos.pdf


 

 

Especial atenção deve ser dada aos diversos compostos presentes na cabine da 
aeronave, levando em conta o tempo de sobrevivência do vírus em diferentes 
superfícies. A figura abaixo traz exemplos para diversos tipos de materiais: 

 

 

 

Ainda faltam comprovações cientificas para alguns métodos de combate à 
Covid-19. Mesmo não havendo 100% de certeza de que possa ocorrer 
contaminação por contato humano com superfícies onde haja vírus, a 
desinfecção com álcool e compostos quaternários de amônio tem demonstrado 
uma boa eficácia.  

Além dessa desinfecção química, se possível, convém fazer a desinfecção física 
com vapor acima de 100ºC, para desnaturar as proteínas das estruturas dos 
vírus.  

ATENÇÃO 

Siga as orientações dos fabricantes das aeronaves e equipamentos da sua 
empresa, para a utilização dos produtos e processos para desinfecção. 

Lembre-se que você é essencial para a guerra contra a Covid-19. 

Bons voos e conte com o time de Segurança Operacional da Operação Dínamo 
Brasil! 

Contato: operacao.dinamo.fale.conosco@gmail.com 
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