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EMERGÊNCIA SANITÁRIA – PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)

ENTRADA NO PAÍS DE VIAJANTES DE ORIGEM INTERNACIONAL,
BRASILEIROS OU ESTRANGEIROS Período de vigência: de 19 OUTUBRO 2021 a 31 DEZEMBRO 2021.
1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 FINALIDADE
Esta Circular de Informações Aeronáuticas (AIC) tem por finalidade divulgar
as instruções do Governo Brasileiro sobre medidas excepcionais e temporárias para entrada
no País, nos termos da Lei n° 13.979. de 2020, conforme Portaria Nº 658, de 05 de outubro de
2021, no Diário Oficial da União.
1.2 ABREVIATURAS
AIP
ATC
DECEA

-Publicação de Informação Aeronáutica
- Controle de Tráfego Aéreo
- Departamento de Controle do Espaço Aéreo

1.3 ÂMBITO
Esta AIC dispõe sobre restrições, medidas e requisitos excepcionais e
temporários para entrada no País, em decorrência dos riscos de contaminação e disseminação
do coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19). As restrições de que trata esta AIC, não se aplicam
ao transporte de cargas.
2 DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 REGRAS GERAIS
2.1.1 Fica autorizada a entrada no País, por via aérea, do viajante de procedência internacional, brasileiro
ou estrangeiro, desde que obedecidos os seguintes requisitos:
I - apresentação à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, de documento comprobatório
de realização de teste para rastreio da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), com resultado
negativo ou não detectável, do tipo teste de antígeno, realizado em até vinte e quatro horas anteriores ao
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momento do embarque, ou laboratorial RT-PCR, realizado em até setenta e duas horas anteriores ao
momento do embarque, observados os parâmetros indicados no Anexo I e os seguintes critérios:
a) na hipótese de voo com conexões ou escalas em que o viajante permaneça em área restrita do aeroporto,
os prazos referidos no inciso I deste artigo serão considerados em relação ao embarque no primeiro trecho
da viagem;
b) na hipótese de voo com conexões ou escalas em que o viajante não permanecer em área restrita do
aeroporto, em que o viajante realizar migração, e que ultrapasse setenta e duas horas desde a realização do
teste RT-PCR ou vinte e quatro horas do teste de antígeno, o viajante deverá apresentar documento
comprobatório da realização de novo teste, RT-PCR ou de antígeno, com resultado negativo ou não
detectável para o coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19) no check-in para o embarque à República
Federativa do Brasil.
II - apresentação à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, de comprovante, impresso
ou em meio eletrônico, do preenchimento da Declaração de Saúde do Viajante - DSV, em no máximo vinte
quatro horas de antecedência ao embarque para a República Federativa do Brasil, com a concordância
sobre as medidas sanitárias que deverão ser cumpridas durante o período em que estiver no País; e
Parágrafo único. Os tripulantes das aeronaves estão isentos de apresentar documento comprobatório de
realização de teste para rastreio da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), desde que cumpram
o protocolo constante do Anexo II.

ANEXO I
PARÂMETROS PARA TESTAGEM
Os viajantes de procedência internacional, brasileiro ou estrangeiro, serão autorizados a entrar no País
desde que atendidos os seguintes requisitos:
1. O documento comprobatório de realização de teste para rastreio da infecção pelo coronavírus SARSCoV-2 (covid-19), com resultado negativo ou não detectável, deverá ser apresentado no idioma português,
espanhol ou inglês;
2. O teste laboratorial RT-PCR ou teste de antígeno com laudo deverão ser realizados em laboratório
reconhecido pela autoridade de saúde do país de origem;
3. As crianças com idade inferior a doze anos que estejam viajando acompanhadas estão isentas de
apresentar documento comprobatório de realização de testes para rastreio da infecção pelo coronavírus
SARS-CoV-2 (covid-19) desde que todos os acompanhantes apresentem documentos com resultado
negativo ou não detectável, do tipo laboratorial RT-PCR, realizado em até setenta e duas horas anteriores
ao momento do embarque, ou teste de antígeno, realizado em até vinte e quatro horas anteriores ao
momento do embarque;
4. As crianças com idade igual ou superior a dois e inferior a doze anos, que estejam viajando
desacompanhadas, deverão apresentar documentos com resultado negativo ou não detectável, do tipo
laboratorial RT-PCR, realizado em até setenta e duas horas anteriores ao momento do embarque, ou teste
de antígeno, realizado em até vinte e quatro horas anteriores ao momento do embarque;
5. As crianças com idade inferior a dois anos estão isentas de apresentar documento comprobatório de
realização de teste para rastreio da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19) para viagem à
República Federativa do Brasil;
6. A entrada em território nacional de viajantes que tiveram covid-19 nos últimos noventa dias, contados a
partir da data de início dos sintomas, que estejam assintomáticos e persistam com teste RT-PCR ou teste de
antígeno detectável para o coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), será permitida mediante apresentação dos
seguintes documentos:
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6.1. dois resultados de RT-PCR detectável, com intervalo de no mínimo quatorze dias, sendo o último
realizado em até setenta e duas horas anteriores ao momento do embarque;
6.2. teste de antígeno que apresente laudo com resultado negativo ou não reagente, posterior ao último
resultado RT-PCR detectável;
6.3. atestado médico declarando que o indivíduo está assintomático e apto a viajar, incluindo a data da
viagem. O atestado deve ser emitido no idioma português ou espanhol ou inglês e conter a identificação e
assinatura do médico responsável.

ANEXO II
PROTOCOLO PARA TRIPULANTES DE AERONAVES
Conforme disposto no parágrafo único do art. 3º desta Portaria, os tripulantes das aeronaves estão isentos
de apresentar documento comprobatório de realização de teste laboratorial RT-PCR ou teste de antígeno
com laudo, desde que cumpram o seguinte protocolo:
1. ausência de contato social e autoisolamento enquanto permanecer em solo brasileiro no deslocamento
entre o aeroporto e o hotel:
1.1. quando necessário – o operador aéreo deverá providenciar o deslocamento entre a aeronave e as
acomodações individuais da tripulação em meio de transporte particular e garantir que as medidas de
higiene sejam aplicadas e que o distanciamento físico entre as pessoas seja assegurado desde a origem até o
destino.
2. ausência de contato social e autoisolamento enquanto permanecer em solo brasileiro, no alojamento. A
tripulação deverá permanecer em residência ou em quarto de hotel, neste último caso, deverá ser observado
o seguinte:
2.1. a acomodação será ocupada por apenas um tripulante;
2.2. a acomodação será higienizada antes e depois da sua ocupação;
2.3. a tripulação não utilizará as instalações comuns do hotel;
2.4. a tripulação realizará as refeições na acomodação;
2.5. se o serviço de quarto do hotel não estiver disponível, o tripulante solicitará refeição do tipo "para
viagem";
3. cuidados com a saúde e auto monitoramento - a tripulação deverá:
3.1. monitorar regularmente os sintomas, inclusive febre e outros sintomas associados ao coronavírus
SARS-CoV-2 (covid-19);
3.2. evitar o contato com o público e com os demais tripulantes;
3.3. permanecer no quarto do hotel, exceto para procurar atendimento médico ou para executar atividades
consideradas essenciais;
3.4. lavar as mãos com frequência com água e sabão, quando possível, ou utilizar álcool em gel;
3.5. usar máscara; e
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3.6. observar o distanciamento físico quando for necessário deixar o hotel;
4. em casos de sintomas - caso a tripulação apresente sintomas associados ao coronavírus SARS-CoV-2
(covid-19) no território brasileiro, deverá:
4.1. comunicar o fato ao operador aéreo;
4.2. buscar auxílio médico para avaliação de possível acometimento pela SARS-CoV-2 (covid-19); e
4.3. em caso de resultado positivo, cooperar com monitoramento adicional, de acordo com os protocolos
adotados pelo sistema de saúde local;
5. saúde ocupacional - serão adotadas as seguintes medidas:
5.1. os responsáveis pelos programas de saúde ocupacional dos operadores aéreos manterão contato
permanente com as tripulações, de forma a assegurara realização do automonitoramento por parte de seus
colaboradores e a execução de protocolos sanitários que reduzam os fatores de risco associados à exposição
à SARS-CoV-2 (covid-19); e
5.2. o operador aéreo implementará programa de educação com o objetivo de orientar as tripulações sobre
as medidas sanitárias a serem adotadas durante o período de enfrentamento à SARS-CoV-2 (covid-19);
6. plano de gerenciamento da saúde dos tripulantes - incumbe aos operadores aéreos:
6.1. elaborar e manter plano de gerenciamento permanente da saúde dos tripulantes, com a avaliação de
risco quanto à exposição da tripulação à SARS-CoV-2 (covid-19); e
6.2. demonstrar, sempre que lhes for solicitado, a documentação comprobatória de execução das medidas
de mitigação da SARS-CoV-2 (covid-19), sem prejuízo das ações de fiscalização, monitoramento e
controle a serem exercidas pelas autoridades competentes.
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3 DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 As disposições contidas nesta Circular não excluem as responsabilidades previstas em
outras Normas.
3.2 Os casos não previstos serão resolvidos pelo Chefe do Subdepartamento de Operações do
DECEA.

