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Na vida, nos esforçamos
entre uma carga boa

Esse equilíbrio é importante
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para manter o equilíbrio 
e uma carga ruim.
também para o sucesso de uma viagem.
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A carga boa 
são as atitudes 
e os cuidados 
que tomamos 
para ficarmos 

saudáveis.

POR EXEMPLO...
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...Ler o rótulo dos 
produtos na hora da compra.
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...Evitar contato com animais 
transmissores de doenças.
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...Evitar 
contato com 
substâncias 
tóxicas.

...Vacinar-se 
contra doenças 
preveníveis, 
especialmente 
antes de 
viajar...

...ENTRE 
OUTRAS!
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A carga ruim
são as atitudes

que podem diminuir
a qualidade de vida.

São todas as situações
que nos colocam em risco.

PARA DIMINUIR
ESSA CARGA...
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...NÃO COMA alimentos que 
tenham aparência suspeita ou 

preparados sem cuidado...
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...NÃO USE medicamentos, 
cosméticos e produtos de limpeza 

com embalagem violada
ou de procedência duvidosa...
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...NÃO TRANSPORTE alimentos 
e produtos perecíveis na bagagem.
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QUANDO A CARGA RUIM  
NÓS NOS
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É MAIS PESADA, 
DESEQUILIBRAMOS...

...O QUE 
AUMENTA 
O RISCO...
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...DE FICARMOS DOENTES!
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O risco varia de pessoa para 
pessoa e, em geral, quanto mais

você consome ou entra em contato
com coisas que fazem mal, maior

é a possibilidade de adoecer.

19



Para diminuir esse risco, temos
que buscar nosso equilíbrio para
promover a saúde no dia a dia.
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Mas será que estamos sozinhos?
E se, mesmo cuidando de nossa saúde,
a gente adoece porque...
...tomou um remédio adulterado?
...entrou em contado com animal contaminado?
...ou mexeu com um produto químico perigoso?
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Essa é uma ação da 
VIgIlâNcIA SANITáRIA, 

que faz um trabalho permanente
de proteção à saúde da população
utilizando um abrangente sistema
de informações e ações federais, 

estaduais e municipais.
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A Anvisa, entre muitas outras coisas,...

...fiscaliza
a entrada
de produtos
e pessoas:

• nos portos,
• nos aeroportos,
• nas fronteiras
  e recintos alfandegados.
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...inspeciona as condições sanitárias 
dos aviões...

...inspeciona as condições sanitárias dos 
barcos e ônibus que vêm de outros países...

...além de 
orientar 
os viajantes 
para diminuir 
os riscos 
à saúde.
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Durante uma viagem é importante ficar atento, 
pois as características do país de destino, como clima, 
alimentação, hábitos e costumes, podem alterar
o estado de saúde. A Anvisa conta com uma ferramenta 
muito útil para dar essas informações – é o Sistema de 
Orientação ao Viajante – SISPAFRA.
Com este sistema, o viajante recebe orientações 
de saúde personalizadas, de acordo com seu roteiro 
de viagem.

O viajante pode ter acesso ao SISPAFRA
nos Centros de Orientação de Viajantes,
nos postos da Anvisa (em portos,
aeroportos e fronteiras),
ou pela internet, no endereço 
www.anvisa.gov.br/viajante.
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Até dez dias antes de viajar, 
você deve se vacinar em 
qualquer unidade do SUS 
e procurar os Centros de 
Orientação de Viajantes nos 
postos da Anvisa, levando 
documento com foto e 
comprovante de vacinação 
do posto do SUS para receber o 
Certificado Internacional de Vacinação 
e Profilaxia, documento oficial da Organização 
Mundial da Saúde, que pode ser exigido 
em sua viagem internacional.
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Nos postos da Anvisa o viajante é orientado 
sobre a necessidade de outras vacinas e
o que deve fazer para se manter saudável 
durante a viagem. Assim, a Anvisa ajuda
a população a cuidar da saúde, a cuidar do 
país para onde está viajando e também
do nosso Brasil.
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Além dessa fiscalização de rotina para 
proteger sua saúde, a Anvisa realiza ações 
educativas para promover seu bem-estar.
São palestras, cursos e impressos, como este 
que você está lendo.    
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Agora você já conhece o trabalho da Anvisa: 
cuidar de produtos e serviços para que cada um 

possa cuidar melhor de si!
Faça também a sua parte.

Isso mesmo. Conte com a Anvisa e...
 Boa viagem!
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