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Missão do Ramo de Serviços de 

Saúde de Quarentena e Fronteira

Protejer as comunidades dos EUA contra ameaças globais de doenças

QBHSB apóia esta missão pelos seguintes meios

 Prevenindo a introdução e propagação de doenças 
transmissíveis

 Fortalecendo parcerias federais, estaduais, territoriais e 
setoriais

 Aplicando regulamentos de saúde pública

 Apoiando a saúde pública nas fronteiras internacionais
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Jurisdições da Estação de Quarentena do CDC
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Os parceiros são essenciais nos 

esforços do CDC para detectar e 

controlar ameaças de doenças 

transmissíveis nos portos dos EUA e 

em populações globalmente móveis.

Parceiros do CDC
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CDC Border Health Responses
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Regulamento Sanitário Internacional

(IHR)

• Instrumento Jurídico Internacional

• Ligando 196 países em todo o mundo

• Prevenir e responder à saúde pública 

aguda riscos com potencial 

transfronteiriço

• Exigir que os países

denunciem

– surtos de doenças

– eventos de saúde

pública



Declaração Marítima de Saúde

• Informações sobre navio e tripulação

• Itinerário anterior ou portos de escala

• Detalhes sobre mortes ou doenças a 

bordo

• Medidas de controle tomadas



• Surtos de sarampo globalmente, incluindo Filipinas

• Sintomas do sarampo 7 a 14 dias após a exposição

• Período infeccioso 4 dias antes - 4 dias após a erupção

• O mestre se junta a navio porta-

contêiner nas Filipinas em 15 de abril

• O mestre desenvolve febre alta em abril

• 23 enquanto ancorou em Moçambique

• O mestre desenvolve erupção 

cutânea em 28 de abril

• O mestre desembarca na Namíbia 

onde foi diagnosticado com 

sarampo

Exemplo de Transmissão de Doença



Identificando ameaças à saúde pública
• Tipo de navio

– Passageiros, carga, pesca

• Principais importações e 

exportações

– Identificar os países 

rotineiramente importando / 

exportando

• Aeroportos internacionais nas

proximidades

– Membros da tripulação que se 

juntam ao navio



O seu porto está preparado para responder 

a uma ameaça à saúde pública?

•Uso rotineiro de ferramentas de 

relatórios

–Declaração Marítima de Saúde (MDH)

–Requisito regulatório a relatar

• Planos de resposta a doenças

–Exames de saúde na entrada do porto

–Vigilância e controle de vetores

• Leis e regulamentos

– Federal vs. local

• Recursos médicos portuários

–Ambulâncias privadas, clínicas 

maritimas



Recursos

• “Handbook for management of public health events on  

board ships”

– https://www.who.int/ihr/publications/9789241549462/ 

en/

• Ports, Airports and Ground Crossings Network  

(PAGNet)

– https://extranet.who.int/pagnet/

• CDC’s Travelers’ Health

– www.cdc.gov/travel

• International Maritime Organization (IMO)

– www.imo.org

http://www.who.int/ihr/publications/9789241549462/
http://www.cdc.gov/travel
http://www.imo.org/


For more information please contact Centers for Disease Control and Prevention

1600 Clifton Road NE, Atlanta, GA 30333

Telephone, 1-800-CDC-INFO (232-4636)/TTY: 1-888-232-6348

E-mail: cdcinfo@cdc.gov Web: www.cdc.gov
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