
Panorama do Trânsito Internacional na América do Sul 
Dezembro de 2021

Rodrigo Luiz Medeiros Silva – PROINT / UNILA



Conforme cogitamos a retomada das atividades presenciais na UNILA,

despontam considerações sobre:

1) Situação epidemiológica

2) A possibilidade de retorno dos estudantes internacionais ora localizados no exterior

3) A possibilidade de regresso desses a seus respectivos países, por quaisquer casualidades

Ressaltamos que as respostas para as três perguntas estão sujeitas à rapida 
alteração à luz das atuais circunstâncias. 



As condições de ingresso de estrangeiros no território brasileiro. 

(i) 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 momento do embarque, ou RT-PCR, realizado em até setenta 
e duas horas anteriores ao momento do embarque

(ii) comprovante, impresso ou em meio eletrônico, do preenchimento da 
Declaração de Saúde do Viajante – DSV

(iii) esquema vacinal completo até 14 dias antes do voo

(iv) para os não vacinados, quarentena de 5 dias, com exame PCR ao final

(v) A primeira exigência não se aplica ao ingresso por via terrestre do Paraguai



As condições de retorno de nacionais à Argentina
(Fonte: Consulado Argentino em Foz)

(i) Um cidadão argentino, pra entrar na Argentina, precisa preencher uma declaração 
jurada (https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones) e 
também ter um PCR negativo de no máximo 72 horas antes da entrada

(ii) se tiver esquema completo de vacinação, não precisa fazer quarentena

(iii) se nao tiver o esquema completo, deve fazer quarentena quando chegar em casa e 
no 7o dia um novo PCR, que se der negativo, permite sair da quarentena

https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones


As condições de retorno de nacionais ao Peru
(Fonte: Consulado Argentino em Foz)

(i) PCR negativo de no máximo 72 horas antes da entrada

(ii) Ter esquema completo de vacinação 14 dias antes da viagem, ou realizar 
quarentena de 5 dias na chegada

(iii) Menores de 12 anos estão dispensados dessas exigências, mas precisam estar 
assintomáticos

(iv) As fronteiras terrestres com o Brasil e a Bolívia estão fechadas



As condições de retorno de nacionais ao Chile
(Fonte: Consulado do Brasil em Santiago)

(i) PCR negativo de no máximo 72 horas antes da entrada

(ii) Esquema completo de vacinação, que se for feita for a do Chile deve ser homologada 
antes de entrar no Chile ( mevacuno.gob.cl ) O período de homologação é incerto.

(iii) Todas as pessoas que chegam ao Chile devem fazer o teste de PCR no ponto de 
entrada e cumprir a quarentena até que seja obtido o resultado negativo.

(iv) Declaração juramentada do viajante feito eletronicamente o formulário “Declaração 
juramentada para viajantes” até 48 horas antes do embarque, no qual fornecerá 
informações de contato, histórico de saúde e sua viagem. Este formulário entregará 
um código QR como meio de verificação. Ele pode ser obtido em www.c19.cl 

(v) Seguro médico com apólice de US$ 30.000,00 no mínimo



As condições de retorno de nacionais à Bolívia
(Fonte: DECRETO SUPREMO N° 4605, obtido do Consulado Boliviano em São Paulo)

(i) PCR negativo de no máximo 72 horas antes da entrada (terrestre) ou embarque 
(aéreo)

(ii) Seguro médico, mas com valor não especificado 

(iii) Se não possuir esquema vacinal completo até 14 dias antes da entrada, deverá 
fazer novo PCR 72 horas após a chegada, permanecendo em quarentena nesse 
ínterim



As condições de retorno de nacionais ao Paraguai
(Fonte: Ofício dirigido à PROINT pela Embaixada do Paraguai em Brasília)

(i) PCR negativo de no máximo 72 horas antes da entrada (terrestre) ou embarque 
(aéreo)

(ii) Formulário de saúde do viajante

(iii) Maiores de 12 anos, vacinados ou não, devem fazer novo PCR 5 dias após aquele 
que foi apresentado originalmente, mas exclui-se dessa exigência os que procedem 
de países membros do Mercosul



As condições de retorno de nacionais à Colômbia
(Fonte: Ofício dirigido à PROINT pelo Consulado da Colômbia em São Paulo)

(i) Aberta a todos, não requer nada 
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