
REGIÃO PAÍS SITUAÇÃO FRONTEIRA EXIGÊNCIAS

EUROPA Albânia Aberto O país não exige apresentação de teste para Covid-19 nem quarentena.

EUROPA Andorra Aberto Exige quarentena de 15 dias para quem não é cidadão europeu e só permite entrada por França ou Espanha.

EUROPA Irlanda Aberto

Exigências: Os passageiros estão sujeitos ao isolamento por 14 dias. Uma lista de isenções de quarentena pode ser encontrada em 

https://www.dfa.ie/travel/. Os passageiros com 16 anos ou mais devem preencher um Formulário localizador de passageiros COVID-19 

em https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-us/ antes da chegada. Não preenchimento pode ocorrer multa de EUR 2.500 ou 6 

meses de prisão. IMPORTANTE: O Governo irlandês anunciou a proibição de voos e viagens de ferry de passageiros da Grã-Bretanha 

para a Irlanda até 31 de dezembro. Isto aplica-se às pessoas na Grã-Bretanha, independentemente da nacionalidade. Os trabalhadores 

essenciais da cadeia de abastecimento estão isentos. As travessias de ferry da Grã-Bretanha para a Irlanda continuarão para o 

transporte de mercadorias, mas não para os passageiros. As travessias de ferry da Irlanda para a Grã-Bretanha continuarão para os 

passageiros e o frete. Saiba mais: Gov.ie - https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-

pandemic/".

EUROPA Kosovo Aberto Exige teste PCR ou rápido negativo para Covid-19, feito até quatro dias antes da chegada.

EUROPA Macedônia do Norte Aberto Não exige nem teste nem quarentena.

EUROPA Sérvia Aberto Não exige teste nem quarentena.

EUROPA Ucrânia Aberto Os turistas deverão contratar seguro para cobrir eventuais despesas médicas e estarão sujeitos à quarentena de 14 dias.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Anguilla Aberto 

Para entrar é necessário ter a permissão do governo, preenchendo um formulário online. Além disso, o visitante estrangeiro deve 

mostrar os resultados negativos de um teste de PCR datando entre três e cinco dias. Ele também deve fazer um seguro médico especial 

covid-19 cobrindo cuidados hospitalares na ilha. Ao chegar, o turista terá que fazer outro teste de PCR, bem como um segundo após 10 

ou 14 dias (dependendo do país de origem). E somente após este segundo teste é que o turista estará livre para "explorar a ilha 

livremente". O governo também criou treinamento em saúde para 500 pessoas do mundo do turismo e certificou 100 hotéis e outros 

negócios sob o selo "Ambiente Seguro"; esses estabelecimentos são os únicos autorizados a receber turistas. O mesmo método foi 

aplicado aos prestadores de serviços e atividades, que devem ser certificados como "Ambiente Seguro" para acomodar turistas. Última 

condição é pagar novos impostos antes de sua chegada. O valor mínimo é de US$ 300 para uma única pessoa e menos de cinco dias e 

US$ 500 para um casal. Para uma estadia entre 6 e 90 dias, o imposto é de US$ 400 para uma única pessoa e US$ 600 para um casal. 

Para uma estadia de mais de 3 meses, o imposto é de $2.000 ou $3.000.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Antígua e Barbuda Aberto

Para todos os viajantes, é necessário apresentar o resultado do teste de covid-19 PCR feito em um laboratório certificado não mais que 

7 dias antes da viagem. Passageiros que chegam por cruzeiros podem ser submetidos a quarentena. Na chegada ao país, os viajantes 

podem passar por testes e devem preencher uma declaração de saúde. Devem chegar utilizando máscaras e seguir os protocolos do 

país. Durante a viagem, serão monitorados por até 14 dias, podendo ser testados na chegada ou no hotel. Link com informações 

disponíveis em - https://visitantiguabarbuda.com/travel-advisory/.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Aruba Aberto

Para entrar no país deve-se preencher um formulário (disponível no link - https://edcardaruba.aw/) e fazer o teste de PCR de 72 a 12 

horas antes de viajar ou compra-lo neste mesmo link para realizar em Aruba. O seguro médico é obrigatório e deve ser adquirido com 

72 a 4 horas de antecedência também pelo site oficial deles. No aeroporto, deve apresentar a aprovação de viagem gerada pelo 

preenchimento desse formulário e o cartão de vacina de febre amarela. Links com informações - https://www.aruba.com/br e 

https://edcardaruba.aw/.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Bahamas Aberto

É necessário preencher o formulário eletrônico e adquirir o visto de saúde obrigatório para entrar no país (https://travel.gov.bs/), 

atentar-se pois demora 72 horas para ficar pronto e deve ser emitido com tempo hábil para a viagem. Também apresentar o resultado 

negativo do teste de covid-19 PCR feito em um laboratório certificado não mais que 5 dias antes da viagem. O teste deve ser carregado 

no portal do Health Visa e apresentado na entrada do destino. Link com informações disponíveis em  

https://www.bahamas.com/tourism-reopening.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Barbados Aberto

É obrigatório apresentar o resultado negativo do teste de covid-19 PCR feito em um laboratório certificado não mais que 5 dias antes da 

viagem. O teste deve ser carregado no formulário para liberação de entrada no país (https://travelform.gov.bb/home) com até 24 horas 

de antecedência à viagem e apresentado na entrada do destino. Link com informações disponíveis em  

https://www.visitbarbados.org/covid-19-travel-guidelines-2020 e vídeo - https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=KXIk-

bZtTng&feature=emb_title.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Belize Aberto

Para entrar no país deve-se fazer o download do aplicativo Belize Health App e preencher com as informações até 72 horas antes da 

viagem. Salvar o código ID e QR code para mostrar na chegada em Belize. Também deve-se reservar uma hospedagem em um Gold 

Standard hotel e apresentar o comprovante da reserva na chegada ao país. Também é necessário apresentar o resultado negativo do 

teste PCR, feito com até 72 horas de antecedência a viagem. Caso apresente sintomas na chegada, deverá fazer um teste no aeroporto 

com o custo de USD 50,00 (por pessoa). Se o resultado for positivo, é obrigatória uma quarentena de no mínimo 14 dias. Link com 

informações - https://belizetourismboard.org/belize-covid-19-update-for-travellers/.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Bermudas Aberto
Apresentar teste negativo para Covid-19 feito até 5 dias antes do embarque. Os visitantes também precisarão preencher um formulário 

de autorização de viagem e pagar US$ 75 de taxa, sujeitos a checagem de temperatura no aeroporto e quarentena. Os visitantes serão 

testados durante o período que estiverem na ilha e serão solicitados a medir a temperatura e reportá-la online duas vezes por dia.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Costa Rica Aberto

Para entrar no país não será exigido resultado de teste PCR, passageiros devem preencher um formulário de saúde (disponível no link - 

https://salud.go.cr) e ter seguro viagem. Devem seguir as normas de segurança e saúde do país, como uso de máscara obrigatório, 

checagem de temperatura na chegada e distanciamento físico. Link com informações - https://www.visitcostarica.com/en/costa-

rica/planning-your-trip/entry-requirements

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Cuba Aberto

Para entrar no país, os viajantes devem preencher uma declaração de saúde e, a partir de 1 de janeiro, é obrigatório apresentarem o 

resultado negativo do teste RT-PCR para covid-19. O teste deve ser feito em um laboratório certificado no país de origem e realizado 

com até 72 horas de antecedência à viagem. É obrigatório ter um seguro saúde que cubra despesas de covid-19. País aberto para 

turistas acessarem exclusivamente os resorts e zonas turísticas. Link com informações do país - 

https://www.presidencia.gob.cu/es/cuba/covid-19/ e link do turismo - https://www.cuba.travel/. Aberto para passageiros acessarem 

exclusivamente os resorts All Incluisive e zona turística de Havana.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Curaçao Aberto

A partir de 1 de janeiro de 2021, as fronteiras estão abertas para todos os países. Como o Brasil está no grupo de alto risco, para entrar 

no país, os brasileiros devem preencher o cartão digital de imigração online antes da partida (disponível em dicardcuracao.com) e, com 

48 horas de antecedência à viagem, devem preencher o cartão localizador de passageiros (PLC) (disponível em dicardcuracao.com). É 

obrigatório levar uma cópia impressa do documento PLC como comprovante para apresentar na chegada.  Todo visitante que entra em 

Curaçao deverá apresentar um exame certificado negativo PCR para o COVID-19 (Observe que: exames PCR com base em gargarejos não 

serão aceitos) e carregar consigo um comprovante impresso. O exame deverá ser realizado com antecedência  máxima de 72 horas antes 

da partida, em laboratório certificado. Também é necessário enviar o resultado negativo do exame PCR para COVID-19 no site 

dicardcuracao.com antes da partida. Crianças de até 6 anos que não apresentem sintomas, e cujos pais apresentem

 comprovante negativo de exame PCR, não precisam fazer o exame e nem preencher um PLC. Links: https://dicardcuracao.com/portal, 

https://www.curacao.com/pt/questions/health-and-vaccinations/response-to-novel-coronavirus-covid-19 e https://gobiernu.cw/corona-

travel-to-curacao/.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Guatemala Aberto
Todos os viajantes devem apresentar o resultado negativo do teste de covid-19 PCR feito em um laboratório certificado 72 horas antes 

da viagem.  Link com informações disponíveis em http://www.dgac.gob.gt/ - link do turismo https://www.visitguatemala.com/ 

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Jamaica Aberto

Para residentes no Brasil, é necessário apresentar o resultado do teste de covid-19 PCR feito em um laboratório certificado com no 

máximo 10 dias de antecedência à viagem. Também devem se cadastrar e solicitar a autorização de viagem para o país com até 5 dias 

de antecedência da viagem. Link da autorização e informações disponíveis em - https://www.visitjamaica.com/travelauthorization/. 

Passeios estão com horário reduzido, por isso é importante orientar a comprar tudo com antecedência. Traslados também têm 

restrições e apenas veículos e taxis autorizados são permitidos circular pelo país.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL México Aberto
Destino aberto - passageiros devem preencher o questionário para entrada no destino - https://afac.hostingerapp.com/ - link com 

recomendações gerais do turismo - https://www.visitmexico.com/recomendaciones-covid-19/.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Panamá Aberto
Destino reaberto dia 12/10. Para a entrada no país, será necessário apresentar o resultado negativo do teste PCR feito com não mais 

que 48 horas de antecedência e preencher o formulário que será disponibilizado no site - Link para acompanhamento  

https://www.visitpanama.com/information/travel-guidelines/

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Porto Rico Aberto

As fronteiras estão abertas, porém apenas para viagens essenciais. Eles não incentivam a ida de turistas. Para viajantes que queiram 

entrar na ilha, devem preencher uma declaração online (disponível em https://app.travelsafe.pr.gov/), apresentar o resultado negativo 

para o teste molecular de COVID-19 feito com no máximo 72 horas de antecedência à chegada e obter o número de confirmação de 

saída do aeroporto com QR code que é gerado ao cadastrar o resultado do exame no site do destino. No aeroporto, os viajantes que 

chegarem sem o resultado negativo, terão que fazer a quarentena obrigatória ate que o resultado seja apresentado. Para viajantes que 

apresentarem sintomas ao chegar no destino, será feito um teste e, obrigatóriamente, devem ficar em quarentena. Informações 

atualizadas disponíveis em: https://www.discoverpuertorico.com/info/travel-guidelines.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL República Dominicana Aberto

Desde 15 de setembro não há mais necessidade de testes para a entrada, porém as autoridades farão testes aleatórios em quem entra 

no país (entre 3 e 10% dos turistas). Também será feito o teste em passageiros que apresentem sintomas. Até dia 31/12/2020, todo 

turista que se hospeda em um hotel, no check-in receberá de forma gratuita um seguro saúde com cobertura para emergências, testes 

de covid-19, estadia prolongada e troca de voos. Todos que entrem no país devem preencher um formulário online disponível no link 

https://www.godominicanrepublic.com/es/prensa/coronavirus/. Nesse link temos todas as atualizações do governo.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Santa Lúcia Aberto
É necessário apresentar teste negativo de Covid-19 realizado dentro de 48h após o embarque. O uso de máscara é obrigatório e as 

autoridades de saúde podem verificar a temperatura nos passageios no momento da chegada.



CARIBE E AMÉRICA CENTRAL St. Maarten Aberto

Todos os viajantes devem adquirir uma autorização de viagem preenchendo o formulário no link 

https://stmaartenehas.com/application-form/. Para ter a autorização, devem inserir o resultado negativo do teste de covid-19 RT-PCR 

feito em um laboratório certificado até 120 horas de antecedência a viagem. Ter em conta que a autorização demora entre 6 a 8 horas 

para ser processada. Também devem apresentar o resultado negativo na entrada do país. Link da autorização e informações disponíveis 

em - https://stmaartenehas.com/travel-requirements/

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL São Vicente e Granadinas Aberto
Exige teste negativo para Covid-19, realizado até cinco dias antes do voo. Quem não tiver esse certificado, será testado assim que 

pousar. Quem testar positivo deverá ficar em quarentena. O Pre-Arrival Travel Form, disponível no site health.gov.vc, deve ser 

preenchido antes da viagem.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Turcas e Caicos Aberto

Todos os viajantes devem adquirir uma autorização de viagem preenchendo o formulário no link 

https://travelauthorisation.turksandcaicostourism.com/public/. Para ter a autorização, devem inserir o resultado negativo do teste de 

covid-19 PCR feito em um laboratório certificado não mais que 5 dias antes da viagem. Também devem inserir o seguro viagem com 

cobertura para possíveis gastos da pandemia (quarentena, hospital, etc). Após o preenchimento do formulário, receberão o certificado 

de autorização que deve ser apresentado na entrada do país e para a companhia aérea junto ao resultado do teste PCR. Link da 

autorização e informações disponíveis em - https://turksandcaicostourism.com/

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA África do Sul Aberto
É obrigatório a apresentação de um teste COVID-19 negativo, obtido até 72 horas antes da data da viagem (caso não apresente o teste, 

deverá cumprir uma quarentena) além do uso obrigatório de máscaras. Os aeroportos OR Tambo, Cidade do Cabo e King Shaka 

permanecem fechados. Ainda não será permitido a abertura de casas noturnas, cruzeiros e eventos esportivos.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Burkina Faso Aberto
Exige teste PCR negativo para Covid-19, feito até cinco dias antes da chegada. Quarentena de 14 dias, durante a qual passageiros serão 

testados três vezes após a chegada: no 1º, no 8º e no 14º dia no país

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Camboja Aberto
Teste negativo para Covid-19 obtido até 72h antes do embarque e deverão contratar seguro de saúde de, pelo menos, US$ 50.000. Será 

exigido um depósito  de US$ 3.000, caso seja necessário tratamento médico e outras taxas extras. Caso alguém no voo esteja 

contaminado, todos os demais passageiros serão obrigados a ficarem de quarentena por 14 dias.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Chade Aberto

Reabriu fronteiras, mas, segundo o site do governo do Reino Unido, é preciso apresentar um teste negativo de Covid 19 com data de 

até 72h antes da chegada. Também exige-se que o viajante entregue seu passaporte na chegada, faça quarentena de 7 dias e faça um 

teste de coronavírus no sétimo dia. Os passaportes serão devolvidos quando o viajante entregar um comprovante de que fez o teste do 

novo coronavírus neste sétimo dia.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Dubai (Emirados Árabes Unidos) Aberto

Dubai estará aberto para todas as nacionalidades, a partir de 07/07. Passageiros devem portar o teste COVID resultando NEGATIVO 

realizado com menos de 96 horas da partida, além do preenchimento de um formulário de saúde disponibilizado pelas cias aéreas e de 

triagem térmica na chegada. Abu Dhabi continua exigindo quarentena de 10 dias, além de teste PCR negativo realizado com menos de 

72 horas da partida. Todos os viajantes terão de realizar um teste PCR no dia 6 se ficarem 6 ou mais dias consecutivos, bem como no dia 

12 se ficarem 12 ou mais dias consecutivos. (atualizado em 28/12).   IMPORTANTE: Crianças até 18 anos, viajando para os Emirados 

Árabes, estão isentas do visto de entrada, porém, será cobrado uma taxa de USD 14 pela Desert Adventures para o processo de isenção 

do visto.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Egito Aberto
Autorizado Brasileiros viajarem para o Egito, desde que tenham o resultado de teste PCR negativo para COVID-19 (feito no país de 

origem no máximo 72 horas antes do horário de partida de seu voo). É obrigatório o Seguro viagem e que preencham o Cartão de Saúde 

Pública.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Etiópia Aberto
(HOTELARIA VIA BROKER) Exige teste PCR negativo para Covid-19, feito até cinco dias antes da chegada e quarentena de 14 dias, sendo 

os sete primeiros em instalações do governo.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Guiné Aberto (HOTELARIA VIA BROKER) Exige teste PCR negativo para Covid-19, feito até cinco dias antes da chegada, e quarentena de 14 dias.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Guiné-Bissau Aberto
Todos os viajantes devem apresentar um atestado médico com teste PCR para Coronavírus (COVID-19) negativo, emitido até 72 horas da 

partida.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Ilhas Maurício Aberto
Desde 1º de outubro, os testes PCR e a quarentena (14 dias) são etapas obrigatórias para os turistas que viajam para as Ilhas Maurício. 

Uma lista limitada de hotéis está reaberto e foi implementada pela Autoridade de Turismo local.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Líbano Aberto
Passageiros provenientes de países com alto número de casos deverão apresentar testes negativos para Covid-19 realizados até 72h 

antes do embarque, ou submeter-se a um teste no aeroporto.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Maldivas Aberto

Obrigatória a apresentação de resultado negativo do teste PCR em Inglês na chegada às Maldivas (coletada em até 96 horas antes da 

partida para Maldivas) além preencher o formulário online de Declaração de Saúde do Viajante, disponível no Portal do site de 

imigração das Maldivas: https://imuga.immigration.gov.mv/ 24 horas antes de sua partida para as Maldivas. O uso de máscaras em 

locais públicos é obrigatório, e está proibido o trânsito entre Ilhas e troca de hotéis em destino. 

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Mali Aberto Exige teste PCR negativo para Covid-19, feito até três dias antes do embarque. Quarentena de 14 dias.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Namíbia Aberto
Necessário teste PCR (máximo 7 dias) para entrada na Namibia, e no 5 dia no destino, deverá ser realizado um novo teste. Não é 

necessário quarentena

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Nígeria Aberto
Obrigatório teste negativo de Covid-19 com até 96 horas de antecedência da chegada ao país (preferencialmente 72 horas antes do 

embarque).

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Omã Aberto

Todos os viajantes que chegarem a Omã deverão ficar em quarentena por um período mínimo de 7 dias, independentemente da 

duração da estadia. Uma pulseira de rastreamento será colocada em cada viajante e removida assim que o período de quarentena 

terminar, desde que nenhum sintoma de Covid-19 apareça. Além disso, para entrada no destino, é obrigatório apresentar um teste PCR 

negativo realizado dentro de 72 horas antes de sua chegada em Omã, e um seguro médico válido que cubra os custos do tratamento 

COVID-19 por pelo menos um mês durante a viagem. Também será obrigatório para todos os viajantes que chegarem em Omã, 

independentemente de onde venham, a realização de um teste adicional de PCR COVID-19. O teste deve ser pré-agendado em 

https://covid19.emushrif.om (valor aproximado OMR25). Os resultados do teste estarão disponíveis dentro de 24 horas (através do site: 

https://covid19.emushrif.om), durante as quais o viajante terá que se isolar em seu quarto de hotel até que tenha um resultado 

negativo.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Polinésia Francesa Aberto
Teste negativo para Covid-19 obtido até 72h antes do embarque. Também será necessário ter seguro viagem que cubra despesas 

médicas e apresentação do recibo do registro de saúde na plataforma ETIS.PF . Durante a estadia, os turistas terão que realizar um novo 

teste após o 4 dia da chegada na Ilha.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Quênia Aberto (HOTELARIA VIA BROKER) Exige teste PCR negativo para Covid-19, feito até sete dias antes do embarque.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA República Democrática do Congo Aberto Exige teste PCR negativo para Covid-19, feito até 72 horas antes do embarque, e quarentena de 14 dias.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Ruanda Aberto
 (HOTELARIA VIA BROKER) Exige teste PCR negativo para Covid-19, feito até 72 horas antes do embarque, e mais um teste, a ser 

realizado na chegada, ao custo de US$ 50. Quarentena de pelo menos 24 horas, enquanto espera o resultado do teste. Em caso 

positivo, o passageiro será internado em uma instituição do governo.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Senegal Aberto
(HOTELARIA VIA BROKER) Exige teste PCR negativo para Covid-19, feito até sete dias antes da chegada. Quem viajar sem o certificado 

terá temperatura medida e precisará preencher um termo de responsabilidade.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Serra Leoa Aberto
Exige teste PCR negativo para Covid-19, feito até 72 horas antes do embarque, e o preenchimento de um formulário eletrônico no site 

travel.gov.sl.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Somália Aberto
Os viajantes que voam para a Somália precisarão comprovar testaram negativo para COVID-19 em exame feito no máximo 96 horas 

antes da viagem.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Tailândia Fechado

A Tailândia restringiu a entrada de Turistas estrangeiros por enquanto, porem, já possui Certificado de Administração de Segurança e 

Saúde (SHA) emitido pela Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT) e também pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo ( WTTC). 

Para maiores detalhes: https://www.tatnews.org/category/thailand-tourism-updates/ // https://www.caat.or.th/en, 

(https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php) // https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-

2019/situation-reports 

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Tanzânia Aberto
Os turistas deverão preencher um formulário da Vigilância Sanitária antes de adentrar o paíse, ainda no avião. Não é necessario teste 

PCR, quarentena nem uso de mascaras.



ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Turquia Aberto

“Acabamos de receber a comunicação que a Turquia a partir da próxima segunda-feira, 28 de dezembro, todos os passageiros que 

estiverem com viagem de avião agendada para a Turquia, só terão autorização de embarque por parte das empresas aéreas se 

apresentaram um exame negativo, do tipo PCR, para covid-19. A determinação do governo turco, confirmada pela Turkish Airlines, 

começa no dia 28/12 e vai até 1 de março de 2021. A regra é válida para a entrada via marítima e terrestre também. O teste não pode 

ser feito na chegada na Turquia e o exame precisa ser apresentado pelos passageiros no check-in (no caso do Brasil, em São Paulo, para 

os voos diretos). Maiores informações através do site: https://www.turkishairlines.com/en-gb/announcements/coronavirus-

outbreak/travel-restrictions/. A partir de 01/12 novas medidas de segurança foram implementadas: Nos fins de semana, de sexta-feira 

às 21h00 a segunda-feira às 17h00, há toque de recolher (bloqueio total) NOS FINS DE SEMANA só estarão abertos: supermercados, 

farmácias e hospitais. Restaurantes e cafés só podem fazer entregas. Durante a semana, de segunda a sexta-feira, haverá toque de 

recolher (lockdown) das 21h00 às 17h00 do dia seguinte. Durante o dia estarão abertos os restaurantes e cafés e os centros comerciais 

(centros comerciais). Restaurantes e cafés servirão apenas para “take away”. IMPORTANTE: Acontecerá um “Lockdown” de 31 de 

dezembro às 21h00 até 04 de janeiro às 05h00 em todo o pais;. Além disso, existe a possibilidade de extensão do lockdown parcial (que 

já está acontecendo aos finais de semana) até 16 de janeiro (mas isso ainda não foi confirmado)."

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Togo Aberto
Exige teste PCR negativo para Covid-19, feito até cinco duas antes da chegada. Um formulário sobre as condições de saúde doo viajante 

deve ser preenchido e enviado pelo site voyage.gouv.tg antes do voo.

ÁSIA, ÁFRICA E OCEANIA Zâmbia Aberto
O único aeroporto que esta operando é o Kenneth Kaunda International Lusaka Airport (LUN). Testes e quarentena de 14 dias se 

aplicam a chegada.

AMÉRICA DO SUL Bolívia Aberto
Os passageiros devem ter um certificado médico com um resultado de teste PCR negativo para Coronavirus (COVID-19) emitido no mais 

tardar 7 dias antes da chegada. O país está aplicando medidas de segurança: Uso de máscaras obrigatório, distanciamento social de até 

1,5m e lavagem de mãos constante. 

AMÉRICA DO SUL Chile Aberto

A entrada será única e exclusiva pelo Aeroporto Arturo Merino Benítez de Santiago; Exigindo quarentena obrigatória de 10 dias.  Será 

exigido o teste de PCR, realizado com máximo 72hrs antes do embarque; Declaração detalhada com origem, destino e estado de saúde 

juramentada, disponível para preenchimento no link https://www.c19.cl/es.html. As declarações juradas tem uma vigência de 48 horas 

corridas, a partir da data e hora da emissão. Este formulário pode ser completado até 48hrs antes do horário programado/estimado de 

chegada no chile (hora local); Monitoramento de sintomas por meio de aplicativo durante 14 dias; Todos os protocolos sanitários serão 

aplicados: higienização constante das mãos com álcool gel 70%, medição de temperatura e distanciamento social de 2 metros; Uso de 

máscara é obrigatório. Passageiros brasileiros terão que cumprir quarentena obrigatória de 14 dias (exigência vigente até 08.12); Será 

exigido seguro saúde com cobertura para Covid; O passageiro poderá transitar para outras cidades do  chile desde que esteja na fase 3. 

Consulte as fases: https://www.emol.com/especiales/2020/internacional/coronavirus/guia-basica.asp#cuarentenas; O país está com 

toque de recolher aplicado de 00:00 até 05:00. Ainda não definido como ficarão os voos internacionais para demais destinos além de 

Santiago. Chilenos e residentes estão sujeitos à quarentena obrigatória de 14 dias na chegada ao país.

AMÉRICA DO SUL Colômbia Aberto

Toque de recolher em toda cidade de Bogotá de 7 de janeiro às 23h59 a 11 de janeiro às 23h59. Sem circulação permitida na cidade. 

Quarentena restrita para o bairro de Usaquen, em caso de recusa, vai até 17 de janeiro. Quarentena restrita para os bairros Fontibon e 

Teusaquillo de 12 de janeiro a 21 de janeiro. Toque de recolher noturno em toda a cidade de Bogotá, de 12 de janeiro a 18 de janeiro, 

das 20h às 4ham. Bogotá com quarentena até 18/01. Exige apresentação de um teste negativo de PCR com 96 horas. As companhias 

aéreas podem impedir o embarque de passageiros com febre ou sintomas relacionados ao COVID-19 ou que não tenham preenchido o 

formulário Check-Mig anteriormente. Os passageiros serão constantemente monitorados e rastreados por entidades de saúde, hotéis, 

companhias aéreas, centros turísticos, entre outros, pelo que será obrigatório dar as informações necessárias a essas entidades e 

comunicar eventuais sintomas. É obrigatório o preenchimento do formulário Colombia Check-Mig Migration, que estará disponível 

entre 24h e 1h antes do voo. Todos os visitantes devem cumprir os protocolos de Biossegurança exigidos por aeroportos, companhias 

aéreas, hotéis, pontos turísticos e em geral qualquer local visitado. Continuamos em contato, enviamos-lhe uma saudação cheia de 

amor e esperança, esperamos que esta nova medida possa ajudar na reativação turística.

AMÉRICA DO SUL Equador Aberto

Para entrada no país o passageiro precisa apresentar o teste PCR negativo com até 72 horas (não há necessidade de cumprir 

quarentena). Os comércios, Shoppings, restaurantes e atrações estão abertos, seguindo os protocolos de higiene: Uso de máscaras 

obrigatório, distanciamento social de até 1,5m e lavagem de mãos constante. Para este fim de ano as restrições serão mais severas, ou 

seja, terá redução na capacidade de ocupação em 50%.

AMÉRICA DO SUL Paraguai Aberto

Se a estadia for menor a 7 dias (comprovada por bilhete aéreo de ida e volta), o passageiro deverá realizar um Teste PCR-RT com um 

máximo de 72 horas antes de viajar ao Paraguai. Se o teste der negativo, não precisa cumprir quarentena. Se a estadia for maior de 7 

dias, o passageiro deverá realizar um Teste PCR- RT com um máximo de 72 horas antes de viajar ao Paraguai + 7 dias de quarentena em 

um domicilio ou hotel, e um segundo teste aos 7 dias de sua chegada. Caso o teste der negativo, a quarentena é reduzida e finalizada.

AMÉRICA DO SUL Peru Aberto

Com quarentena de 14 dias para estrangeiros até dia 31/01/2021. Preencher a declaração de saúde online; https://e-

notificacion.migraciones.gob.pe/djsalud/ / Pré registro online no APP de Migrações https://www.migraciones.gob.pe/preregistro / Prova 

PCR negativa até 72hrs de antecedência do voo; / Dentro do avião e durante o voo usar máscara e protetor facial; Ao pousar, medição 

de temperatura Desinfecção de calçados e mãos; Distanciamento entre as pessoas de 2 metros, sem aglomerações e manter o uso de 

mascaras; (recomendamos o uso de mascaras para proteção do rosto todo); Não haverá quarentena para passageiros chegando ao 

Peru; Completar o formulário de “Declaração Jurada de Compromisso para comunicar a Autoridade de Saúde”, dentro das 72 horas 

prévias da viagem. Os passageiros deveram ter QR code gerado de forma digital ou impresso para apresentá-lo tanto no país de origem 

como na entrada ao Peru. Este formulário é de carácter individual; https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/ ;  O serviço 

UMNR (menores desacompanhados), não estará disponível em conexões domésticas para menores entre 8 e 14 anos até novo aviso; 

Para mais informações acesse: https://www.latamtrade.com/es_cl/procom/umnr 


