
 Ciências da Saúde 

 567 

 

ORIENTAÇÃO À SAÚDE DOS VIAJANTES: O PAPEL DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS EM 

PORTO ALEGRE. Luiziane Paulo Silveira, Dirciara Souza Cramer de Garcia, Paulo Ricardo Santos 

Nunes, Anna Paula dos Reis Mallet, Janaina Liberali, Clarice Maria Dall Agnol (orient.) (UFRGS). 

Pesquisa qualitativa, exploratória-descritiva, com o objetivo de investigar junto a agências de viagens de Porto 

Alegre, RS, sobre a prática de orientação à saúde dos viajantes, identificando as fontes de informação que servem de 

suporte para estes serviços. A coleta de dados ocorreu entre junho e setembro de 2006, por meio de entrevistas semi-

estruturadas, gravadas em áudio. A amostra foi intencional, entrevistando-se dirigentes ou os representantes legais de 

10 agências de viagens de Porto Alegre, com base na visibilidade pública que as mesmas usufruem perante a mídia 
local. Evidenciou-se que as orientações aos viajantes concentram-se em exigências burocráticas e que as agências de 

viagens, independente do porte, não conhecem as exigências legais mínimas sobre a única medida profilática 

internacionalmente requerida dos viajantes com destino a países considerados endêmicos para a febre amarela. 

Diante desse resultado, é proposto um material informativo / explicativo denominado Medidas profiláticas contra a 

febre amarela: uma possibilidade de parceira com agências de viagens, contemplando aspectos inerentes à 

imunização, tais como: caracterização da doença e formas de contágio, local de acesso para vacinação, prazos e 

efeitos colaterais da vacina, fonte para consulta de informações atualizadas em saúde, documentação necessária para 

aquisição do Certificado Internacional de Vacinação – CIV, entre outros aspectos. Com o delineamento deste 

material, esboço que será submetido à apreciação dos órgãos competentes, pretende-se subsidiar um possível 

encaminhamento junto a agências de viagem com vistas ao processo de informação aos viajantes quanto a medidas 

que possam minimizar a exposição a riscos durante as viagens, no que se refere ao controle da febre amarela. 

(PIBIC). 
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