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A série de documentos Recomendações para Minimizar o Risco de Trans-

missão da COVID-19 no Setor de Turismo da América Latina e do Caribe 

é  derivada de uma avaliação diagnóstica, realizada entre dezembro de 

2020 e abril de 2021, para determinar a adequação dos protocolos vigen 

tes acerca da COVID-19 nos subsetores de hospitalidade (meios de hospe-

dagem e alimentos e bebidas) e transporte local, assim como em praias, 

aeroportos e portos. A avaliação destes protocolos foi realizada através de 

uma metodologia comparativa da região da América Latina e do Caribe 

(ALC) em relação à outras regiões do mundo, identificando os principais 

pontos de risco (PR) de contágio durante todo o processo de prestação 

de serviços nestes subsetores e pontos turísticos, bem como avaliando a 

adequação dos protocolos vigentes e sua gestão (implementação, comu-

nicação e controle).

A adequação dos protocolos da COVID-19 nos diferentes países e sua 

posterior atualização, levando em conta as lições aprendidas até a data 

de hoje, é um requisito fundamental na corrida para reativar o turismo. A 

partir desta necessidade e dos resultados do diagnóstico realizado sobre 

a adequação dos protocolos vigentes surge esta série de documentos 

Recomendações para Minimizar o Risco de Transmissão da COVID-19 no 

Setor de Turismo da América Latina e do Caribe. É um conjunto de docu-

mentos que inclui recomendações gerais para enfrentar a COVID-19, assim 

como específicas para os diferentes subsetores e pontos turísticos anali-

sados da região da ALC. Os documentos são os seguintes:

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/closeup-sea-sand-beach-panoramic-landscape-1909038652
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R01
O documento R01, que será identificado ao longo das recomendações na    

cor azul, concentra-se de maneira prática em medidas de prevenção para as              

três vias de transmissão do vírus SARS-CoV-2 reconhecidas até o momento. 

Observa-se uma ênfase especial à via de transmissão aérea por aerossol, que 

até agora tem sido a menos considerada na maioria dos países1, e ainda é a 

via de transmissão mais importante para o contágio, em comparação com às 

vias de transmissão por gotículas ou contato com superfícies contaminadas 

(fômites)2. Este documento R01 também inclui o foco de variabilidade do ris-

co de contágio, que afetará as medidas de prevenção específicas estabeleci-

das para cada subsetor ou ponto turístico contra as CR (que foram incluídas 

nos documentos R02.1 a R02.5). A leitura prévia do documento R01 é ne-

cessária como ponto de partida para compreender o resto dos documentos 

que compõem esta série de recomendações.

Recomendações Gerais 

para Minimizar o Risco de 

Transmissão da COVID-19 em 

Estabelecimentos e Pontos Turísticos
O documento R01, que será identificado ao longo das recomendações na    cor azul, concentra-se de maneira prática em 

medidas de prevenção para as              três vias de transmissão do vírus SARS-CoV-2 reconhecidas até o momento. Obser-

va-se uma ênfase especial à via de transmissão aérea por aerossol, que até agora tem sido a menos considerada na maioria 

dos países1, e ainda é a via de transmissão mais importante para o contágio, em comparação com às vias de transmissão por 

gotículas ou contato com superfícies contaminadas (fômites)2. Este documento R01 também inclui o foco de variabilidade 

do risco de contágio, que afetará as medidas de prevenção específicas estabelecidas para cada subsetor ou ponto turístico 

contra as CR (que foram incluídas nos documentos R02.1 a R02.5). A leitura prévia do documento R01 é necessária como 

ponto de partida para compreender o resto dos documentos que compõem esta série de recomendações.

1. Banco I n te ra m e r i c a n o  d e  D e s e nvo l v i m e n t o  ( 2 0 2 1 ) :  h t t p s : //p u b l i c a t i o n s . i a d b .
o rg /p u b l i c a t i o n s /s p a n i s h /  document/Diagnostico-sobre-protocolos-de-bioseguridad-en-el-sector-turistico-de-America- Latina-y-el-Caribe-In-
forme-diagnostico.pdf

2. Lewis, D. (2021). COVID-19 rarely Spreads through Surfaces. Nature: 590, 26-28 
3

1. Banco Interamericano de Desenvolvimento (2021): https://publications.iadb.org/publications/

english/document/Diagnosis-Biosafety-Protocols-in-the-Tourism-Sector.pdf

2. Lewis, D. (2021). COVID-19 Rarely Spreads through Surfaces. Nature: 590, 26-28

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Diagnostico-sobre-protocolos-de-bioseguridad-en-el-sector-turistico-de-America-Latina-y-el-Caribe-Informe-diagnostico.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Diagnostico-sobre-protocolos-de-bioseguridad-en-el-sector-turistico-de-America-Latina-y-el-Caribe-Informe-diagnostico.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Diagnostico-sobre-protocolos-de-bioseguridad-en-el-sector-turistico-de-America-Latina-y-el-Caribe-Informe-diagnostico.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Diagnostico-sobre-protocolos-de-bioseguridad-en-el-sector-turistico-de-America-Latina-y-el-Caribe-Informe-diagnostico.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Diagnostico-sobre-protocolos-de-bioseguridad-en-el-sector-turistico-de-America-Latina-y-el-Caribe-Informe-diagnostico.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Diagnosis-Biosafety-Protocols-in-the-Tourism-Sector.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Diagnosis-Biosafety-Protocols-in-the-Tourism-Sector.pdf
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R02
Recomendações Específicas 

para Minimizar o Risco de 

Transmissão da COVID-19 em 

Estabelecimentos e Pontos Turísticos

Esta série R02 é composta de cinco documentos, que serão identificados ao 

longo das recomendações na cor laranja. Incluem as medidas mínimas de pre-

venção a serem consideradas nas diferentes CR de cada um dos subsetores 

e pontos turísticos incluídos nestas recomendações: 

R02.1 Recomendações para minimizar a transmissão 

da COVID-19 nos meios de hospedagem

R02.2 Recomendações para minimizar a transmissão 

da COVID-19 em restaurantes 

R02.3 Recomendações para minimizar a transmissão 

da COVID-19 em transporte local 

R02.4 Recomendações para minimizar a transmissão 

da COVID-19 em praias

R02.5 Recomendações para minimizar a transmissão 

da COVID-19 em portos e aeroportos

Antes de iniciar a leitura de qualquer um dos documentos R02, é necessário 

ter lido o documento R01. A leitura dos documentos R02 podem ser feitas 

de forma individual e em ordem aleatória, já que se trata de documentos 

autônomos.
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R03

Recomendações de Gestão de 

Protocolos de Prevenção da 

COVID-19 em Estabelecimentos e 

Pontos Turísticos

O documento R03, que será identificado ao longo das recomendações na 

cor verde, estabelece os mecanismos de gestão necessários para a adequa-

da implementação, comunicação e controle dos protocolos por parte dos 

subsetores e pontos turísticos incluídos nas recomendações. Recomenda-se 

que este documento seja lido após os documentos R01 e R02, que seja apli-

cável ao setor.

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/tourist-woman-face-mask-reading-map-1812404401
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E02
Ferramentas específicas para 

Minimizar a Transmissão da 

COVID-19 em Estabelecimentos e  

Pontos Turísticos

Os documentos anteriores são complementados por duas ferramentas que 

são identificadas na cor roxa. Estas ferramentas fornecem um guia para que 

as empresas turísticas identifiquem, de acordo com seu próprio contexto, 

os aspetos que precisam ser reforçados, com base nas recomendações 

anteriormente estabelecidas:

• E02.1 Check List para a Avaliação de Risco de Transmissão: 

este documento, aplicável a todos os subsetores e pontos 

turísticos, permite às empresas turísticas conhecer o nível de 

risco de transmissão (Alto - Médio - Baixo) em atividades e 

pontos específicos, com base na combinação dos fatores 

moduladores de risco de contágio de Jones et al (2020)3. 

Contribui, dessa maneira, para que as empresas turísticas 

possam priorizar seus esforços de prevenção.

• E02.2 Check List para a Avaliação de Medidas de Prevenção: é 

um modelo de autoavaliação que permite às empresas turísticas 

conhecer o nível de cumprimento das medidas mínimas de 

prevenção. Os resultados desta autoavaliação permitirão 

à organização turística saber quais aspectos precisam ser 

melhorados.

3.  Jones NR et al (2020). Two metres or one: What is the Evidence for Physical Distancing in Covid- 19?

 https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223.

https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223
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Para facilitar a leitura e compreensão do conjunto de  Recomendações para 

Minimizar o Risco de Transmissão da COVID-19 no Setor de Turismo da 

América Latina e do Caribe, recomenda-se a seguinte ordem de leitura:

A leitura destas recomendações e o resultado dos Check Lists devem culminar 

na elaboração de um Plano de Prevenção e um Plano de Contingência pela 

organização turística.

Figura 1. Ordem de leitura das 

Recomendações para Minimi-

zar o Risco de Transmissão da 

COVID-19 no Setor de Turismo 

da América Latina e Caribe
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E02.1 Check List para a
Avaliação de Risco
de Transmissão

E02.2 Check Lists para a
Avaliação de Medidas de
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Plano de Prevenção
e Plano de Contingência
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Figura 2. Planos de ação a elaborar a partir das recomendações
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