
REGIÃO PAÍS SITUAÇÃO FRONTEIRA EXIGÊNCIAS

EUROPA Sérvia Aberto
Atualizado em 23/02: Obrigatório apresentação de Teste RT-PCR realizado com até 48hrs da entrada no pais e sujeito a quarentena 

obrigatória de 10 dias. Mais informações em http://www.mfa.gov.rs/en/themes/covid173202019

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. **Para a segurança e tranquilidade dos viajantes, não é 

obrigatória, mas recomenda-se a aquisição de um seguro saúde com cobertura para despesas de COVID-19.

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/

**Para a segurança e tranquilidade dos viajantes, não é obrigatória, mas recomenda-se a aquisição de um seguro saúde com cobertura 

para despesas de COVID-19.

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. **Para a segurança e tranquilidade dos viajantes, não é obrigatória, mas recomenda-se 

a aquisição de um seguro saúde com cobertura para despesas de COVID-19.

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 72 horas 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. **Para a segurança e tranquilidade dos viajantes, não é obrigatória, mas recomenda-se a aquisição de um 

seguro saúde com cobertura para despesas de COVID-19.

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/. **Para a segurança e tranquilidade dos viajantes, 

não é obrigatória, mas recomenda-se a aquisição de um seguro saúde com cobertura para despesas de COVID-19.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Bermudas Aberto

Com um a três dias de antecedência a viagem, os viajantes devem preencher o formulário (https://www.gov.bm/coronavirus-travellers-

visitors) e pagar uma taxa de USD 75,00 por pax que cobrirá testes necessários durante a estadia em Bermudas. É obrigatório 

apresentar o resultado negativo do teste de covid-19 PCR feito em um laboratório certificado não mais que 7 dias antes da viagem. O 

teste deve ser carregado na autorização online e apresentado na entrada do destino. Link com informações disponíveis em 

https://www.gotobermuda.com/bta/press-release/bermuda-tourism-authority-update. **Para a segurança e tranquilidade dos 

viajantes, não é obrigatória, mas recomenda-se a aquisição de um seguro saúde com cobertura para despesas de COVID-19.

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 6 de fevereiro de 2021 entram em vigor novas 

restrições e as frequências de voos foram reduzidas. Todo viajante deve fazer quarentena obrigatória por 7 dias em instalações 

hoteleiras selecionadas. O custo deve ser pago pelo próprio turista. Segue obrigatória a apresentação do resultado negativo do teste RT-

PCR para covid-19, que deve ser feito em um laboratório certificado no país de origem e realizado com até 72 horas de antecedência à 

viagem. Também é obrigatório fazer um novo teste ao chegar no destino, que deve estar incluído no valor do bilhete aéreo. Também é 

obrigatório ter um seguro saúde que cubra despesas de covid-19, caso o viajante chegue sem essa  cobertura, será obrigatória a 

aquisição no destino. Link com informações do país - https://www.presidencia.gob.cu/es/cuba/covid-19/ e link do turismo - 

https://www.cuba.travel/. 

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/. **Para a segurança e tranquilidade dos viajantes, não é obrigatória, mas recomenda-se a aquisição de um seguro 

saúde com cobertura para despesas de COVID-19.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Dominica Aberto

Para entrar no destino os passageiros devem preencher um formulário online (domcovid19.dominica.gov.dm) até 24 horas antes da 

viagem. Devem cadastrar nesse formulário, o resultado negativo do teste de covid-19 PCR feito em um laboratório certificado entre 24 e 

72 horas antes da viagem. O teste deve ser apresentado na entrada do destino. Na chegada, os viajantes passam por um teste rápido de 

PCR, caso de negativo, deverá cumprir quarentena de no mínimo 5 dias em uma propriedade determinada pelo governo. Caso dê 

positivo, fará um teste PCR e aguardará o resultado em um dos locais determinados pelo governo, às custas do passageiro. Cobrança de 

USD 40,00 por teste PCR feito no destino. Link com informações disponíveis em https://discoverdominica.com/travel-advisory-for-

dominica e protocolo em https://cdn.discoverdominica.com/production/20200914091137-travelprotocols-portrait-aug31.pdf. **Para a 

segurança e tranquilidade dos viajantes, não é obrigatória, mas recomenda-se a aquisição de um seguro saúde com cobertura para 

despesas de COVID-19.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL El Salvador Aberto

Os turistas não estão autorizados a entrar se, nos últimos 30 dias, estiveram na África do Sul ou no Reino Unido. Para entrar, devem ter 

um certificado médico impresso com um resultado negativo do teste de PCR do coronavírus (COVID-19), emitido com no máximo 72 

horas antes da partida do primeiro ponto de embarque. As regras não se aplicam a passageiros com menos de 2 anos. **Para a 

segurança e tranquilidade dos viajantes, não é obrigatória, mas recomenda-se a aquisição de um seguro saúde com cobertura para 

despesas de COVID-19.

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. Os turistas devem preencher um formulário Health Pass antes da viagem pelo link https://servicios.igm.gob.gt/pasedesalud/. 

Após o preenchimento, gera um código QR que deve ser apresentado na chegada. Link com informações disponíveis em 

http://www.dgac.gob.gt/ - link do turismo https://www.visitguatemala.com/. **Para a segurança e tranquilidade dos viajantes, não é 

obrigatória, mas recomenda-se a aquisição de um seguro saúde com cobertura para despesas de COVID-19.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Granada Aberto

Para entrar no destino, todos devem apresentar um "Certificado Pure Safe Travel", obtido antes do embarque, pelo link 

https://covid19.gov.gd/travel-covid/. Também apresentar um atestado médico com resultado negativo no teste PCR do coronavírus 

(COVID-19) emitido no máximo 72 horas antes da partida do primeiro ponto de embarque (não se aplica a passageiros com 5 anos ou 

menos). Todos devem fazer exames médicos na chegada e podem ficar sujeitos à quarentena (mais detalhes em 

https://covid19.gov.gd/travel-covid/). Esse teste é pago pelo próprio visitante e os pagamentos podem ser feitos em www.pay.gov.gd ou 

na chegada (não se aplica a passageiros com 5 anos ou menos). **Para a segurança e tranquilidade dos viajantes, não é obrigatória, 

mas recomenda-se a aquisição de um seguro saúde com cobertura para despesas de COVID-19.



CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Haiti Aberto

Visitantes (exceto os de origem haitiana) que não possuam passagens de ida e volta podem ter a entrada recusada. Para entrar no país, 

devem preencher um Formulário de Declaração de Saúde e apresentar à imigração na chegada. Os turistas devem fornecer um endereço 

de estada no Haiti e estão sujeitos a exames médicos. **Para a segurança e tranquilidade dos viajantes, não é obrigatória, mas 

recomenda-se a aquisição de um seguro saúde com cobertura para despesas de COVID-19.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Honduras Aberto

Todos os viajantes devem apresentar na entrada do destino, o resultado negativo do teste de covid-19 PCR feito em um laboratório 

certificado 72 horas antes da viagem. Também é obrigatório o preenchimento de um formulário de autorização - 

https://prechequeo.inm.gob.hn/Login. Link com as atualizações - https://www.iatatravelcentre.com/world.php - site do destino não 

informa - https://honduras.travel/en/ 

**Para a segurança e tranquilidade dos viajantes, não é obrigatória, mas recomenda-se a aquisição de um seguro saúde com cobertura 

para despesas de COVID-19.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Ilhas Virgens Britânicas Aberto

Para entrar, os turistas devem ter um “Certificado de Autorização de Viajante do BVI Gateway" aprovado pelo menos 48 horas antes da 

partida (link disponível em https://bvi.gov.vg). Também devem apresentar um resultado negativo do teste de RT - PCR para coronavírus 

(COVID-19) emitido com no máximo três dias antes da chegada. Também precisam ter um seguro de viagem médico com cobertura 

COVID-19. Todos estão sujeitos a triagem médica e teste de PCR para coronavírus (COVID-19) na chegada, podendo ficar em quarentena 

por 4 ou 14 dias.

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. **Para a segurança e tranquilidade dos viajantes, não 

é obrigatória, mas recomenda-se a aquisição de um seguro saúde com cobertura para despesas de COVID-19.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL México 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/. **Para a segurança e tranquilidade dos viajantes, não é 

obrigatória, mas recomenda-se a aquisição de um seguro saúde com cobertura para despesas de COVID-19.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Nicaragua Aberto

Todos os viajantes devem apresentar para a companhia aérea e na entrada do destino, o resultado negativo do teste de covid-19 PCR 

feito em um laboratório certificado 72 horas antes da viagem. No destino, as autoridades de saúde podem entrar em contato em até 14 

dias para veirificar simtomas. Link com as atualizações - https://www.iatatravelcentre.com/world.php - site destino não informa - 

https://www.visitnicaragua.us/

**Para a segurança e tranquilidade dos viajantes, não é obrigatória, mas recomenda-se a aquisição de um seguro saúde com cobertura 

para despesas de COVID-19.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Panamá Aberto

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 https://www.visitpanama.com/information/travel-guidelines/. O país esá 

aberto, mas com restrições de mobilidade. A partir de 14/01/2021 sai da quarentena total e na Cidade do Panama, segue o seguinte 

toque de recolher (segunda à sexta - das 21:00 às 4:00 / finais de semana – quarentena completa – inicia às 21:00 de sexta e termina às 

4:00 de segunda). As atividades turísticas seguem proibidas, com nenhum lugar turístico aberto e nenhum passeio operando. 

Restaurantes: reabertura prevista para 15/02/2021. Praias: reabertura prevista para 15/03/2021. **Para a segurança e tranquilidade dos 

viajantes, não é obrigatória, mas recomenda-se a aquisição de um seguro saúde com cobertura para despesas de COVID-19.

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. **Para a segurança e tranquilidade dos 

viajantes, não é obrigatória, mas recomenda-se a aquisição de um seguro saúde com cobertura para despesas de COVID-19.

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 31/03/2021, o turista 

que se hospeda em um hotel, no check-in tem gratuitamente um seguro saúde com cobertura para emergências, testes de covid-19 

(apenas em casos com sintomas comprovados, não inclui teste PCR necessário para retorno ao Brasil), acomodação para casos de 

internação e atestado para troca de voos. Conferir restrições no site do governo. 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. **Para a segurança e tranquilidade dos viajantes, não é obrigatória, mas recomenda-se a aquisição de um 

seguro saúde com cobertura para despesas de COVID-19.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL Santa Lúcia Aberto

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

que 7 dias antes da viagem. Também devem se cadastrar e preencher o formulário de autorização de viagem para o país 

(https://www.stlucia.org/en/covid-19/travel-registration-form/) com até 3 dias de antecedência da viagem. Também devem ter uma 

carta de autorização de viagem confirmando que sua estada no hotel foi verificada. Na chegada, todos os viajantes podem ser 

submetidos ao teste de PCR do coronavírus (COVID-19) e quarentena (mais detalhes em https://www.stlucia.org/en/covid-19/) Turistas 

devem ter uma reserva de hotel de quarentena feita por 5 dias (detalhes em https://tinyurl.com/yycd7mqn). Link da autorização e 

informações disponíveis em - https://www.stlucia.org/en/covid-19/. **Para a segurança e tranquilidade dos viajantes, não é obrigatória, 

mas recomenda-se a aquisição de um seguro saúde com cobertura para despesas de COVID-19.

CARIBE E AMÉRICA CENTRAL São Vicente e Granadinas Aberto

Todos os viajantes devem preencher o formulário de autorização de viagem pelo link https://stv.servicedx.com/formmgmt/travelform. 

Para ter a autorização, devem encaminhar até 24 horas antes da viagem um e-mail para coronavirustaskforcesvg@gov.vc com o 

resultado negativo do teste de covid-19 PCR feito em um laboratório certificado não mais que 5 dias antes da viagem. Para a entrada no 

destino, apresentar o teste e autorização. Na chegada, os viajantes podem ser submetidos ao teste de PCR do coronavírus (COVID-19) e 

quarentena (mais detalhes em http://www.gov.vc/index.php/visitors/covid-19-protocols). Os turistas devem ter uma reserva de hotel de 

quarentena feita por 10 dias (detalhes em http://www.svg-airport.com/blog/information-on-covid-19/). Link com as atualizações - 

http://health.gov.vc/health/. **Para a segurança e tranquilidade dos viajantes, não é obrigatória, mas recomenda-se a aquisição de um 

seguro saúde com cobertura para despesas de COVID-19.

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/. **Para a segurança e tranquilidade dos viajantes, não 

é obrigatória, mas recomenda-se a aquisição de um seguro saúde com cobertura para despesas de COVID-19.

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

A partir de 31 de janeiro de 2021, os passageiros que planejarem chegar a Dubai de todos os pontos de origem deverão realizar um 

teste de PCR 72 horas antes do horário de partida; assim, reduzindo o período de teste das 96 horas previamente obrigatórias. Atenção, 

quando o destino final for Dubai: Pode ser necessário fazer outro teste PCR COVID 19, na chegada. Se seu passageiro fizer o teste PCR na 

chegada, ele deverá permanecer em seu hotel ou residência até receber o resultado do teste. Se o resultado for positivo ele deverá 

passar por isolamento e seguir as diretrizes da Autoridade de Saúde de Dubai. Seu passageiro também deve fazer o download do 

aplicativo COVID 19- DXB Smart App Ios-Android. A EK oferece cobertura multirrisco gratuita para os custos de saúde e quarentena do 

COVID-19 seu passageiro estiver fora de casa, consulte  as regras e condições https://www.emirates.com/br/portuguese/before-you-

fly/multi-risk-travel-insurance/. Para obter detalhes completos sobre as restrições e requisitos recentes consulte: 

https://www.emirates.com/br/portuguese/?linkCategory=domain&linkItem=emirates.com.br. 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 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 Seychelles Aberto
O destino passa a receber visitantes de qualquer parte do mundo, desde que comprovem que estejam vacinados de maneira completa 

(2 doses) com pelo menos 2 semanas de antecedência a chegada em Seychelles. É obrigatório apresentar o certificado de vacinação, 

juntamente com um teste PCR negativo obtido com antecedência de 72 horas da viagem.

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 Sri Lanka Aberto
O destino reabre para o turismo (incluindo brasileiros), sendo obrigatoria a a presentacao de Teste PCR negativo realizado com menos 

de 96h para entrar no país, além do preenchimento de uma declaração de saúde. Também é obrigatorio a aquisição de seguro-viagem 

Covid-19 disponibilizado pelo governo, além de 2 testes PCR (U$40/teste) no próprio site do pedido do visto.

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 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

Instruções de embarque: Apresentar o resultado negativo da prova de PCR com até 96 horas antes do embarque;

• O país está aplicando medidas de segurança; Uso de máscaras obrigatório, distanciamento social de até 1,5m e lavagem de mãos 

constante; Com fronteiras terrestres fechadas e fronteiras aéreas abertas; O transito livre de pessoas; Informações atualizadas do país 

em geral: Proibida a entrada de passageiros Europeus até 15/02; Mais de 5.000 pessoas foram vacinadas na Bolívia com a vacina Sputnik 

V até agora.



AMÉRICA DO SUL Chile Aberto

As fronteiras do Chile estão fechadas desde 18/03 . APENAS A CIDADE DE SANTIAGO ESTÁ ABERTA - Com quarentena obrigatória aos 

extrangeiros de 10 dias. O passageiro não poderá sair do Hotel e realizar passeios. ORIENTAÇÕES PARA ENTRADA NO PAIS: A entrada 

será única e exclusiva pelo Aeroporto Arturo Merino Benítez de Santiago; O restante das fronteiras estão fechadas até segunda ordem; 

Não haverá restrição quanto à procedência dos visitantes, independentemente da situação epidemiológica de seu país; Será exigido o 

teste de PCR, realizado com máximo 72hrs antes do embarque; Passageiros brasileiros terão que cumprir quarentena obrigatória de 10 

dias; 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; 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/g. PROCEDIMENTO PARA PASSAGEIROS COM COVID EM DESTINO: O 

hotel deve encaminhá-lo para uma Residência Sanitária e cumprir os requisitos para tal: Pessoas maiores de 18 anos; Diagnóstico 

confirmado de Coronavírus (COVID-19); Não requer hospitalização; Apresenta sintomas respiratórios compensados, bem como 

patologias crônicas; Não possuem dependência funcional e / ou cognitiva; Pessoas que não tenham condições de realizar quarentena, 

ou isolamento temporário, em suas casas e que não possam receber cuidados em suas casas, a saber: superlotação, prevenção do 

contágio com parentes que pertençam a grupos de risco (idosos, imunodeprimidos, pessoas com problemas respiratórios, entre outros). 

Para gerir a Residência Sanitária, os prestadores de serviços turísticos devem fazê-lo pelo telefone 800 726 666 e podem recolher o pax 

no hotel e designá-lo para uma residência sanitária. O governo chileno comprou 36 milhões de vacinas da Pfizer. Mais de 550.000 

pessoas foram vacinadas até o momento, e um total de 5 milhões devem ser vacinados até o final de março.

AMÉRICA DO SUL Equador Aberto

Instruções de embarque: Para entrada no país o passageiro precisa apresentar o teste PCR negativo com até 72 horas; 

Passageirosprecisam apresentar o Seguro Viagem com cobertura Covid 19; Passageiros brasileiros não precisam 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. Informações atualizadas do país em geral: Cerca de 6.000 pessoas 

foram vacinadas com a vacina Pfizer, de acordo com o último relatório do Ministério da Saúde, na última quinta-feira.

AMÉRICA DO SUL Paraguai Aberto

Instruções de embarque: Completar ficha de saúde do viajante em forma eletrônica 24 horas antes de sua viagem. - 

http://vigisalud.gov.py/webdgvs/page/#vista_viajeros.html; 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 de mais 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. 

Se este teste der negativo, a quarentena é reduzida e finalizada; Os estrangeiros não residentes devem, em todos os casos, deverão 

apresentar um seguro médico internacional que inclua a cobertura do Covid-19 (teste PCR-RT, exames laboratoriais, serviço de 

ambulância, internação, UTI);


