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QUEREMOS QUE A SUA VISITA SEJA PRAZEROSA... 

No Peru, temos o costume de acolher o viajante com a 

nossa melhor hospitalidade, e lhe damos as boas-vindas 

de braços abertos.  
 

Estamos cientes de que a sua saúde deve ser a sua 

primeira preocupação para que você possa ter uma 

viagem inesquecível e sem problemas. Cuidar dela é o 

mais importante para que você possa curtir plenamente 

todas as atrações do nosso país: as diversas paisagens, 

a deliciosa diversidade da nossa comida... e muito mais! 

 
... é por isso que estamos interessados na sua saúde.  

 

Desde seu ingresso no Aeroporto Internacional Jorge 

Chávez de Lima, na chegada ou na saída, para fazer 

turismo ou por qualquer outro motivo, você pode contar 

com os serviços do Posto Médico Aéreo Internacional do 

aeroporto, 24 horas por dia, para qualquer consulta sobre 

a sua saúde.  

 
Se você viajante sentir algum mal-estar ou 

precisar fazer alguma consulta sobre a sua 

saúde, antes ou durante a sua viagem, por 

favor, sinta-se à vontade para ir ao Posto 

Médico Aéreo Internacional do aeroporto. Lá 

podemos lhe oferecer auxílio médico, 

serviços de vacinação e qualquer outro tipo 

de ajuda que você possa precisar para que a 

sua permanência no nosso país seja bem-

sucedida e memorável, sem riscos para a 

sua saúde. 
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RECOMENDAÇÕES PARA UMA VISITA SAUDÁVEL  

 
Como acontece com os viajantes em muitos lugares do mundo, 

provavelmente levará algum tempo até você se adaptar e se 

acostumar ao novo lugar: à comida, ao clima e às outras 

particularidades regionais que você possa encontrar no seu 

percurso pelas diferentes regiões do Peru. Por isso, a seguir 

sugerimos algumas dicas básicas de saúde. 

 

SOBRE ALIMENTOS 

• Tome só água engarrafada ou fervida; 

• Coma apenas frutas e legumes frescos e bem cozidos; 

• Coma em estabelecimentos limpos e saudáveis;  

• Adapte-se progressivamente aos alimentos étnicos 
regionais do nosso país. 

 

De preferência, consuma os seus alimentos em 

estabelecimentos que possuam o alvará de funcionamento 

concedido pela prefeitura da cidade. Ele poderá ser 

facilmente identificado pela presença de uma placa visível. 
 

SOBRE MOSQUITOS / PERNILONGOS 

A dengue prolifera-se em várias cidades, mas na maior parte 

do ano ocorre em Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Puerto 

Maldonado, Jaén, Piura e Bagua. 

 

O paludismo (malária) ocorre em áreas rurais com altitudes 

menores de 1.500 m, como em Loreto, Junín, San Martín, 

Ayacucho, Cuzco (partes da província de La Convención), 

Ucayali, La Libertad, Amazonas, Madre de Dios e Piura. 
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Se você mover a lugares onde há transmissão da febre 

chikungunya, considere as seguintes recomendações para 

evitar o contágio: 
 

• Aplique repelente de insetos nas áreas da pele que fiquem 

expostas;  

• Se usar protetor solar, ele deverá ser aplicado depois da 

aplicação do repelente de insetos; 

• De preferência, use roupas de algodão de cor clara com 

mangas compridas e calças;  

• Durma protegido por um mosquiteiro. Não há risco de 

contrair malária em Lima ou nas áreas turísticas das terras 

altas de Cuzco, Macchu Picchu e do lago Titicaca; 

• Evite tomar banho nos rios ou nas lagoas depois das 17h; 

• Se tiver febre, pele amarelada, mal-estar geral, calafrios, 

suor excessivo, dor nas articulações e nos músculos, bem 

como dor de cabeça, enjôo, vômitos e dor abdominal 

contínua, procure imediatamente o estabelecimento de saúde 

mais próximo para uma avaliação médica imediata; 

• Se você planeja viajar a áreas da floresta, você deve se 

vacinar contra a febre amarela 10 dias antes da viagem. A 

vacina é contraindicada para pessoas com baixa imunidade, 

menores de 6 meses e mulheres grávidas durante o primeiro 

trimestre da gravidez. 
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AJUDE-NOS A PREVENIR A CHEGADA DO EBOLA AO PERU 

Se você está vindo ou esteve recentemente na África 

Ocidental (Libéria, Serra Leoa ou Guiné Conacri) durante as 

últimas 3 semanas, e teve contato com uma pessoa suspeita 

de ter Ebola, ou esteve exposto a situações de risco: 

 

• Verifique a sua temperatura duas vezes por dia, durante os 

21 dias depois do seu último contato; 

 

• Se apresentar febre, dor de cabeça, dores musculares, dor 

de garganta, diarreia, vômitos, dor de barriga, erupção ou 

vermelhidão nos olhos, procure auxílio médico 

imediatamente; 

 

• Se apresentar algum sintoma, evite o contato direto com 

familiares ou pessoas próximas até conferir o diagnóstico em 

um estabelecimento de saúde. 

 

SARAMPO 

 

Recomenda-se ter no mínimo uma dose da vacina contra o 

sarampo. 

• Se apresentar febre e erupções na pele, procure 

imediatamente auxílio médico;  

• Se tiver estes sintomas, evite o contato com outras pessoas 

durante 7 dias depois do início da erupção; 

• Se tiver tosse, cubra a sua boca com um lenço de papel 

descartável e logo jogue o lenço no lixo;  

• Evite ficar perto de uma pessoa com tosse. 
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POLIOMIELITE 

• Se, durante a sua permanência, você apresentar diarreia ou 

conhecer uma criança menor de 15 anos com fraqueza 

muscular ou perda da sensibilidade nos membros superiores, 

compareça imediatamente a um estabelecimento de saúde; 

• Toda criança menor de 5 anos deve ser vacinada contra a 

poliomielite segundo o calendário de vacinação do seu país; 

• Siga as recomendações para o cuidado da higiene e da 

alimentação. 
 

CÓLERA 

No Peru, desde 2002 não tem se registrado casos de cólera. 

Se você apresentar diarreia durante os primeiros 7 dias da 

sua chegada, como medida de prevenção, sugerimos o 

seguinte:  

 

• Vá até um centro de saúde para receber auxílio médico e 

fazer um exame;  

• Informe os países que visitou antes de vir ao Peru; 

• Siga as recomendações para o cuidado da higiene e da 

alimentação. 
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AJUDE-NOS A PREVENIR A INFLUENZA E A PROPAGAÇÃO DE 

OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS 

Preste muita atenção aos seus sintomas respiratórios. 

Se apresentar sintomas semelhantes aos da gripe, como 

febre, tosse, dificuldade para respirar, mal-estar geral, 

congestão nasal, por favor, notifique imediatamente o 

estabelecimento de saúde mais próximo. Informe ao pessoal 

médico sobre a sua viagem e o seu lugar de origem para 

receber auxílio médico.  

 
SOBRE A HIGIENE: 

Lave bem as mãos com água e sabonete ou gel, e com 

frequência: 

• Antes e depois de comer; 

• Depois de tossir ou espirrar; 

• Depois de realizar qualquer atividade; 

• Depois de usar o banheiro. 
 

Ao tossir ou espirrar, cubra-se com um 

lenço de papel e logo jogue o lenço no lixo; 

se não tiver um lenço, cubra-se com a parte 

superior do braço ou da manga. Não use as 

mãos.  

 

SOBRE A DOENÇA DA ALTITUDE (SOROCHE) 
 

Durante a sua visita em áreas de grande altitude*, considere 

as sugestões a seguir:  

• Beba chá de coca (mate de coca); 

• Espere pelo menos um dia até se acostumar ao lugar; 



 

 
 
 
MO 

10 

 
• Caminhe moderadamente (aos poucos), pelo menos no 

primeiro dia; 

• Evite esforço físico durante o primeiro dia; 

• Evite fumar ou beber bebidas alcoólicas; 

• Consulte com seu médico a possibilidade de profilaxia com 

acetazolamida. 

 
* Média de altura desde 2.743 m  até 5.751 m. 

(A cidade de Cuzco fica a 3.500 m de altitude) 
 

 
ESPORTES DE AVENTURA E ECOTURISMO 

 

Leve em consideração as medidas de prevenção de doenças 

infecciosas, como as vacinas apropriadas e tratamentos 

médicos recomendados para cada risco potencial. Consulte 

com o Posto Médico Aéreo Internacional (telefone: 01-575-

1745/01-456-3438) ou ligue para o telefone gratuito do 

Ministério: Salud-INFOSALUD: 0800-10828, EPIFONO: 

943483350 / 943475876 ou SAMU: 106. 

 

PARA VIAGENS LONGAS 

Sugerimos: 

• Mexa as suas pernas sempre que possível. Faça 

caminhadas curtas para estimular o fluxo sanguíneo; 

• Use roupas soltas e confortáveis. Evite meias com elásticos 

sob o joelho, nas coxas ou na cintura; 

• Estique os braços e as pernas com frequência, faça 

caminhadas curtas sempre que puder;  
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• Evite cruzar as pernas para evitar a obstrução do fluxo 

sanguíneo; 

• Beba muita água para evitar a desidratação; 

• Evite as bebidas alcoólicas e o café. Eles contribuem com a 

desidratação;  

• Evite o uso de medicamentos para dormir durante a sua 

viagem. 
 

VACINAS PARA VIAJANTES 

Vacine-se contra a febre amarela pelo menos 10 dias antes 

de visitar áreas da floresta localizadas a menos de 2.000 

metros de altitude dos departamentos de Amazonas, Ancash, 

Ayacucho, Cuzco, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, Puno, San 

Martín e Ucayali (exceto a cidade de Cuzco, Macchu Picchu e 

quaisquer dos pontos turísticos no Vale do Urubamba). 

 
DIRETÓRIO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

Você poderá receber atenção especializada para qualquer 

inconveniente associado à sua saúde durante a sua viagem 

nos seguintes estabelecimentos de saúde: 
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CIDADE DE LIMA - LIMA 

• Departamento de Saúde Internacional (Posto Médico Aéreo 

Internacional) – Aeroporto Jorge Chávez 

  Telefone: 01-575-1745 / 01-456-3438 

• Hospital Nacional Arzobispo Loayza- Lima 

  Telefone: 01-614-4646 

  Telefone de Emergência: ramal 6702 / 2210 

• Hospital Nacional 2 de Mayo 

  Telefone: 01-328-0131 / 01-328-0028 

  Telefone de Emergência: 01-328-1424 ramal 8297 

• Hospital Casimiro Ulloa 

  Telefone: 01-204-0900 

  Telefone de Emergência: 266 

• Hospital Edgardo Rebagliati 

  Telefone: 01-265-4901/ 01-265-4955 

• Hospital Guillermo Almenara 

  Telefone: 01-324-2983 
 

CIDADE DE AREQUIPA – AREQUIPA    

• Hospital Goyoneche 

  Telefone: 054-223-501 / 054-231-313 

• Hospital Honorio Delgado 

  Telefone: 054-219-702 / 054-231-818 / 054-225-907 

• Rede Assistencial Arequipa  (ESSALUD) 

  Telefone: 054-380-370 
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CIDADE DE CUZCO – CUZCO  

• Hospital de Apoio Departamental de Cuzco 

  Telefone: 084-227-661 / 084-223-691 / 084-255490 

• Hospital Antonio Lorena 

  Telefone: 084-226-511 

• Rede Assistencial Cuzco (ESSALUD) 

  Telefone: 084-228-428 / 084-582-890 
 

CIDADE DE TRUJILLO – LA LIBERTAD 

• Hospital Regional Docente Trujillo 

  Telefone: 044-233-112 / 044-231-581 

• Hospital Belén de Trujillo 

  Telefone: 044-480-200 / 044-244-261 

• Rede Assistencial La Libertad (ESSALUD) 

  Telefone: 044-216-119 
 

CIDADE DE CHICLAYO – CHICLAYO  

• Hospital Provincial Docente Belén 

  Telefone: 074-283-481 

• Hospital Docente Las Mercedes 

  Telefone: 074-238-232 / 074-237-021 

• Rede Assistencial Lambayeque (ESSALUD) 

  Telefone: 074-237-776 / 074-238-959 
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CIDADE DE IQUITOS – LORETO  

• Hospital de Apoio Iquitos Cesar Garayar Garcia 

  Telefone: 065-263-749 / 065-267-655 

• Hospital Regional de Loreto 

  Telefone: 065-252-733 / 065-252-737 

• Rede Assistencial Loreto (ESSALUD) 

  Telefone: 065-250-270 / 065-255-732 
 

CIDADE DE PIURA – PIURA  

• Hospital Regional Cayetano Heredia 

  Telefone: 073-342-420 

• Rede Assistencial Piura (ESSALUD) 

  Telefone: 073-342-260 
 

CIDADE DE PUNO - PUNO 

• Hospital Regional de Puno 

  Telefone: 051-369-696 / 051-368-682 

• Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca 

  Telefone: 051-321-901 / 051-328-015 

• Rede Assistencial Juliaca (ESSALUD) 

  Telefone: 051-327-336 

• Rede Assistencial Puno (ESSALUD) 

  Telefone: 051-352-661 / 051-367-385 
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CIDADE DE TACNA – TACNA 

• Hospital Departamental de Apoio Hipólito Unánue de Tacna 

  Telefone: 052-423-361 / 052- 583-730 

• Rede Assistencial Tacna (ESSALUD) 

  Telefone: 052-246-505 

 

CIDADE DE TUMBES – TUMBES  

• Hospital de Apoio “José Alfredo Mendoza Olavarría” - JAMO  

  Telefone: 072-524- 325 

• Rede Assistencial Tumbes (ESSALUD) 

  Telefone: 072-524-058 / 072-524-898 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se tiver alguma consulta sobre a sua saúde, 
ligue para o nosso telefone gratuito: 

INFOSALUD 0-800-10828. 
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